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ВСТУП 
Дисципліна “Промислова геофізика та обробка даних на ЕОМ” є 

спец.курсом для підготовки фахівців за ОКР “магістр геофізики”, що 
викладається на 1 курсі (маг) у І-му семестрі в обсязі 180 годин (51 години – 
лекції, 34 годин – лабораторні заняття, 95 годин – самостійна робота). 
Закінчується іспитом. За умови успішного опанування дисципліни студенту 
присвоюється  5.0  кредитів  ЕСТS. 

Дана програма орієнтована на підготовку студентів, що навчаються за 
спеціалізацією  “геофізика”. 

Мета  дисципліни “Промислова геофізика та обробка даних на ЕОМ” 
полягає у ознайомленні студентів із загальними принципами постановки та 
вирішення  задач нафтової геології за допомогою методів промислової 
геофізики. 

Завдання – вивчення  можливостей основних методів промислової 
геофізики щодо  розв’язку прямих та обернених задач, пов’язаних з виділенням 
та вивченням порід-колекторів,  насичених нафтою і газом, та кількісної 
інтерпретації; вивченню  класичних та сучасних методів якісної та кількісної  
інтерпретації даних  промислової геофізики, включаючи методи обробки та 
інтерпретації за допомогою комп’ютерних технологій. 

Предмет навчальної дисципліни “Промислова геофізика та обробка даних 
на ЕОМ” включає: поняття про  базу вхідної геолого-геофізичної, промислової і 
супутньої інформації, на основі якої ведеться вирішення задач промислової 
геофізики; поняття індивідуальної, комплексної  та узагальнюючої інтерпретації, 
інтерпретації якісної та кількісної; суть геологічного та геофізичного етапів 
обробки та інтерпретації даних промислової геофізики; основні (класичні) 
методи, способи інтерпретації даних електричних, радіоактивних, акустичних та 
інших методів промислової геофізики з метою виділення  в розрізах свердловин 
нафтогазонасичених порід-колекторів та визначення їх петрофізичних,  в тому 
числі, колекторських якостей та підрахункових параметрів (коефіцієнти 
пористості, нафтогазонасиченості, ефективна потужність (товщина); основи 
комп’ютерної обробки та інтерпретації даних промислової геофізики. 

Вимоги до знань та вмінь. 
Студент повинен знати: 

• історію розвитку вивчаємої дисципліни; 
• основні джерела геолого-геофізичної та промислової інформації; 
• області застосування та задачі, що вирішуються кожним геофізичним 

методом дослідження нафтогазових свердловин; 



• первинну обробку даних промислової геофізики; 
• якісну і кількісну інтерпретацію даних електричних, радіоактивних, 

акустичних та інших методів ГДС; 
• основні способи виділення порід-колекторів та вивчення їх ємнісних, 

фільтраційних властивостей та характеру насичення ; 
• засоби сучасної комп’ютерної обробки та інтерпретації даних промислової 

геофізики. 
• шляхи вдосконалення методів інтерпретації даних промислової геофізики 

Студент повинен вміти: 
• класифікувати вхідні  дані, попередньо їх оброблюючи та створюючи базу 

геолого-геофізичної та промислової інформації; 
• проводити геофізичний етап обробки та інтерпретації даних ГДС: виділяти 

межі пластів, знімати відліки, вносити необхідні поправки, розраховувати  
істинні значення геофізичних параметрів; 

• по комплексу промислово-геофізичних даних (параметрів) проводити 
геологічний етап інтерпретації: визначати літологію порід, які складають 
розріз свердловини, визначати їх петрофізичні, в тому числі колекторські 
якості та характер насиченості; 

• будувати та аналізувати кореляційні залежності типу, «геофізика-
геофізика», “керн-геофізика”; 

• проводити комплексну  інтерпретацію та визначати граничні значення 
колекторських якостей і проводити класифікацію порід на колектори і не- 
колектори, на нафтогазонасичені і водонасичені; 

• проводити узагальнюючу інтерпретацію  геолого-геофізичних та 
промислових даних; 

• застосовувати при вирішенні задач промислової геофізики сучасні 
комп’ютеризовані методи обробки та інтерпретації геолого-геофізичної 
інформації. 
Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Спеціальна навчальна 

дисципліна “Промислова геофізика та обробка даних на ЕОМ” є складовою 
циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 
“магістр” за напрямком “Геологія”. Для студентів спеціальності “Геофізика” ця 
дисципліна є спецпредметом, який базується на нормативному курсі “Геофізичні 
дослідження свердловин” і являється його логічним продовженням. 

Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна 
дисципліна “Промислова геофізика та обробка даних на ЕОМ”  оцінюється за 
модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 3 (трьох) змістових 



модулів. В межах кожного змістового модуля передбачені наступні форми 
поточного контролю: опитування, тести, захист виконаних лабораторних 
робіт, модульна контрольна робота. Максимальна кількість балів, що може 
бути набрана в кожному із змістових модулів наведена в наступній таблиці: 

Форми поточного
контролю 
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Змістовий модуль 1 10 20 30 40 100 
Змістовий модуль 2 10 20 30 40 100 
Змістовий модуль 3 10 30 20 40 100 

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю за три змістові 
модулі студент отримав середню арифметичну кількість балів, яка є меншою 
за 36 («незадовільно» за шкалою відповідності), то студент не допускається до 
іспиту і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються 
навчальним планом з дисципліни “Промислова геофізика та обробка даних на 
ЕОМ”. 

Іспит проводиться після першого семестру згідно навчального плану. 
Максимальна кількість балів, що може набрати студент на іспиті – 100. 

Результати навчальної діяльності студентів за весь курс (включаючи іспит) 
оцінюються за 100-бальною шкалою, тобто за результатами семестру студент 
отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою. Підсумкова оцінка 
розраховується як середньозважена кількості балів, отриманих студентом за три 
змістові модулі та іспит. Розрахунок виконується за наступною формулою: 

ПО = ЗМ1×0.2 + ЗМ2×0.2 + ЗМ3×0.2 + ІСП×0.4 
де: ПО – підсумкова оцінка; ЗМ – змістовий модуль; ІСП – кількість балів, 
отримана студентом за іспит; 0.2, 0.4 – вагові коефіцієнти. 
 При цьому, кількість балів відповідає оцінці: 
1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни; 
35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання; 
60-64 – «задовільно» («достатньо»); 
65-74 – «задовільно»; 
75-84 – «добре»; 
85-89 – «добре» («дуже добре»); 
90-100 – відмінно. 

 



 

Шкала відповідності 

За 100-бальною шкалою Оцінка 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 

 
Обсяг роботи, який повинен виконати студент по  дисципліні “Промислова 

геофізика та обробка даних на ЕОМ”, складає 5.0 кредитів ECST. Розподіл 
кредитів ECST по вивченню дисципліни  “Промислова геофізика та обробка 
даних на ЕОМ”  встановлений наступним чином: кожен із змістових модулів 
оцінюється в 1.0 кредит, а іспит – у 2.0. Кредити ECST присвоюються студентам, 
які успішно завершили курс, виконавши у повному об’ємі всі завдання, 
передбачені програмою курсу. 

Шкала оцінювання ECTS передбачає 5 оцінок для успішних студентів:  
• А – відмінне виконання лише з незначною 

кількістю помилок – не більш як 10 % 
найуспішніших студентів; 

• В – вище середнього рівня з кількома помилками 
– наступні за успішністю 25% студентів;  

• C – в загальному правильна робота з певною 
кількістю грубих помилок) – наступні за 
успішністю 30% студентів;  

• D – непогано, але зі значною кількістю недоліків 
– наступні за успішністю 25% студентів;  

• Е – виконання задовольняє мінімальні критерії – 
наступні за успішністю 10% студентів. 
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FX 
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не 
задовільно  



НАВЧАЛЬНО–ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ЛАБОРАТОРНИХ  ЗАНЯТЬ 
 

Кількість   годин 
№ Назва   теми 

Лекції 
Лабораторні 

роботи 
Самостійна 
робота 

ЗМІСТОВИЙ  МОДУЛЬ  1 
1 Вступ до предмету 2  5 
2 Інтерпретація даних методу СП 6 4 5 
3 Інтерпретація даних методів  ρк(ρпо) 7 5 12 

4 
Інтерпретація даних методів БК і 
даних ІК 

2 2 22 

Модульна  контрольна  робота  №1   2* 

ЗМІСТОВИЙ  МОДУЛЬ  2 
5 Інтерпретація даних ГК 4 3 5 
6 Інтерпретація даних НГК 4 4 5 
7 Інтерпретація даних ГГК і АК 4 2 6 
Модульна  контрольна  робота  №2   2* 

ЗМІСТОВИЙ  МОДУЛЬ  3 

8 
Комплексна інтерпретація даних 
промислової геофізики 

6 4 5 

9 
Обробка та інтерпретація даних 
промислової геофізики на ЕОМ. Вступ 

2 2 5 

10 
Системи обробки та інтерпретації 
даних промислової геофізики на ЕОМ 

5 2 5 

11 
Автоматизоване робоче місце 
інтерпретатора 

4 2 5 

12 
Технологія інтегрованої обробки та 
інтерпретації даних промислової 
геофізики на ЕОМ 

3 2 5 

13 
Перспективи розвитку методів 
інтерпретації даних промислової 
геофізики 

2 2 5 

Модульна  контрольна  робота  №3   2* 

Всього 51 34 95 
 

Загальний обсяг – 180 год., в тому числі: 
Лекції – 51 год. 
Лабораторні роботи – 34 год. 
Самостійна робота – 95 год. 
 

*Модульні контрольні роботи проводяться в позааудиторний час. 
 
 
 
 
 



ЗМІСТОВИЙ  МОДУЛЬ  1 
 
 

ТЕМА 1.   Вступ  до  предмету  (2 год.) 
 

 Лекція 1. Задачі, які вирішує промислова геофізика. Класифікація вхідної  
геолого-геофізичної інформації. Загальний підхід до інтерпретації даних 
промислової геофізики. Геофізичний і геологічний етапи обробки та 
інтерпретації геолого-геофізичної і  промислової інформації 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)  Знайомство та опрацювання 
літератури щодо суті задач промислової геофізики, понять якісної, кількісної, 
індивідуальної та комплексної інтерпретації даних промислової геофізики. 

Література [1-3]. 
 
 
 
 

ТЕМА 2. Інтерпретація даних методу самочинної 
поляризації (СП)  (6 год.) 

Лекція 2.  Якісна інтерпретація   діаграм методу СП.  
Форма кривих та  правило визначення меж пластів. 
Лекція 3. Кількісна інтерпретація даних методу СП.  
Геофізичний етап: співвідношення між зареєстрованим (∆Uсп) і 

теоретичним (Еps) значенням е.д.с. СП, поправки за потужність і електричний 
опір вивчаємого пласта, перехід від ∆Uсп до ∞∆ спU  (Еps).  

 Лекція 4. Кількісна інтерпретація даних методу СП (продовження). 
Геологічний етап: визначення коефіцієнтів глинистості і пористості, оцінка 
мінералізації пластових вод за даними методу СП 

Лабораторне заняття 1 (2 год.) 
Обробка та якісна інтерпретація діаграм методу СП. Виділення порід-

колекторів за даними методу СП в комплексі з іншими методами ГДС 
Лабораторне заняття 2 (2 год.) 
Кількісна інтерпретація даних методу СП. Оцінка коефіцієнтів 

глинистості, пористості порід-колекторів. 
Завдання для самостійної роботи (5 год.) 
Опрацювання лекційного матеріалу та літератури щодо теми 2. 

Оформлення результатів лабораторних робіт. 
 Література [1-4]. 
 
 
 
 
 



 
 

ТЕМА 3. Інтерпретація даних методів позірного опору (8 год.) 
 

 Лекція 5. Форма кривих ρпо   (ρк)., зареєстрованих потенціал- i  градієнт-
зондами. Правила визначення границь пластів. 
. Лекція 6.  Інтерпретація даних бокового електричного каротажного 
зондування (БЕЗ). Побудова фактичних кривих БЕЗ. Типи кривих. Загальний 
підхід до кількісної інтерпретації даних БЕЗ. 
 Лекція 7.  Інтерпретація 2-х і 3-х  шаруватих кривих БЕЗ. Визначення 
питомого електричного опору (ρп) та опору зони проникнення (ρзп) гірських 
порід. Інтерпретація даних БЕЗ у випадку тонких (малої товщини) пластів. 
 Лекція 8. Якісна та кількісна інтерпретація даних мікро-зондування. 
Визначення опору промитої частини пласта-колектора (ρпп). 
 Лабораторні заняття 3-4 (4 год.) 
Виділення за даними БЕЗ, СП  та іншими методами ГДС інтервалів порід, які 
можуть бути колекторами, та порід-покришок. Визначення для виділених порід 
ρп (ρзп,, Дзп) 

Лабораторне заняття 5 (2 год.) 
Якісна та кількісна інтерпретація діаграм мікро-зондування. Оцінка ρпп, hтк. 

Завдання для самостійної роботи (10 год.) 
Опрацювання лекційного матеріалу та рекомендованої літератури. Оформлення 
результатів лабораторних робіт. 
 Література [1-4]. 
 

ТЕМА 4.  Інтерпретація даних методів опору екранованого заземлення 
(бокового каротажу, БК) та індукційного каротажу (ІК) (2 год.) 

 
 

 Лекція 9. Основи якісної та кількісної інтерпретації діаграм БК та ІК. 
Визначення ρп за даними БК і σп за даними ІК. 
 Лабораторне заняття 6 (2 год.) 
Ознайомлення з діаграмами БК та ІК. Геологічне розчленування розрізу 
свердловини за даними БК, ІК, БЕЗ, СП та інших методів ГДС. 
 Завдання для самостійної роботи (20 год). 
Опрацювати рекомендовану літературу, підготувати реферат щодо теми 4. 
 Література [1-4]. 
 
 

 



Типове завдання модульної контрольної роботи № 1. 
 

1. Основні задачі, що вирішуються за даними промислової геофізики. 
Класифікація вхідної інформації, на якій базується  вирішення задач 
якісної та кількісної  інтерпретації даних ГДС. 

2. Види інтерпретації результатів  ГДС. Основні етапи інтерпретації. 
3. Якісна інтерпретація  даних методу СП. Навести приклад. 
4. Кількісна інтерпретація діаграм методу СП. Визначення коефіцієнту 

глинистості за даними методу СП. 
5. Загальний підхід (алгоритм) до визначення ρп за даними БЕЗ. 
6. Інтерпретація 2-х і 3-х шаруватих кривих БЕЗ. 
7. Інтерпретація даних БЕЗ у випадку тонких пластів. 
8. Якісна і кількісна інтерпретація даних мікро-зондування. Навести приклад. 

 
Контрольні  запитання  до  змістового  модуля 1 

1. Назвати основні джерела вхідної інформації при вирішенні задач промислової 
геофізики. 
2. Що таке зареєстрована, теоретична та відносна амплітуди е.д.с. СП? 
3. Від якої лінії береться  відлік ∆Uсп  на діаграмі методу СП? Як вона 
проводиться? 
4. Що таке прямий та обернений хід кривої методу СП? Як виділяються породи, 
які можуть бути колекторами, на діаграмах методу СП? 
5. В чому полягає суть кількісної інтерпретації даних методу СП? 
6. Які дані необхідні для побудови фактичної кривої БЕЗ? 
7. Назвіть типи кривих  БЕЗ та їх ознаки. 
8. Назвіть основні етапи інтерпретації матеріалів БЕЗ. 
9. Як виділяється на діаграмах мікро-зондування породи-колектори і не- 
колектори? 
10. Що визначають за результатами кількісної інтерпретації даних мікро- 
зондування? 
 

 
ЗМІСТОВИЙ  МОДУЛЬ  2. 

 
ТЕМА 5. Інтерпретація діаграм гамма-методу (4 год.) 

 
Лекція 10. Якісна обробка та інтерпретація діаграм ГК. Форма кривих ГК, 
правила визначення границь пластів. 
Лекція 11.  Кількісна інтерпретація даних методу ГК. Поправки, що необхідно 
внести в зареєстровану амплітуду ∆Јγ. Визначення коефіцієнту глинистості (Кгл) 
за даними ГК. 
Лабораторне заняття 7 (2 год.)  
Розчленування геологічного розрізу та уточнення літології порід за даними ГК та 
даними інших методів ГДС. 



Лабораторне заняття 8 (2 год.).  
Визначення коефіцієнту об`ємної глинистості за даними ГК. 
Завдання для самостійної роботи (5 год.).  
Опрацювання лекційного матеріалу та рекомендованої літератури. Оформлення 
результатів лабораторних робіт  
Література [1-5] 

 
ТЕМА 6. Інтерпретація  діаграм нейтронного гамма-методу (4 год.) 

 
Лекція 12.  Якісна обробка та інтерпретація діаграм НГК. Форма кривих НГК, 
правила визначення границь пластів. Кількісна інтерпретація даних НГК. 
Поправки, які вносяться в зареєстровану амплітуду ∆Јnγ. 
Лекція 13.  Кількісна  інтерпретація даних НГК (продовження). Визначення 
коефіцієнту повної пористості за даними НГК. 
Лабораторне заняття 9 (4 год.) 
Визначення за даними НГК нейтронної та повної пористості порід-.колекторів. 
Завдання для самостійної роботи  (5 год.) 
Опрацювання лекційного матеріалу та матеріалу з рекомендованої літератури. 
Оформлення результатів лабораторних робіт. 
Література [1-5]. 
 

ТЕМА 7. Інтерпретація даних гамма-гамма каротажу і  
акустичного каротажу (4 год.) 

 
Лекція 14. Якісна та кількісна інтерпретація даних ГГК. Форма кривих ГГК, 
правила визначення границь пластів. Визначення щільності та коефіцієнта 
пористості  порід за даними ГГК-Щ. 
Лекція 15. Якісна і кількісна інтерпретація даних АК. Форма кривих ∆Т, 
правила визначення границь пластів; уточнення літології порід за даними АК. 
Визначення коефіцієнта пористості порід. 
Лабораторне заняття 11 (2 год.) 
Комплексна якісна інтерпретація даних ГГК, АК, ГК, НГК, СП, кавернометрії 
(КВ) та інших діаграм ГДС. Визначення інтервалів залягання порід-колекторів. 
Завдання для самостійної роботи (5 год.) 
Опрацювання лекційного матеріалу і матеріалу рекомендованої літератури. 
Оформлення результатів лабораторної роботи. 
Література [1-5] 

 
Типове завдання модульної контрольної роботи №2 

1. Якісна інтерпретація діаграм радіоактивного каротажу (РК). Форма кривих 
РК, правила визначення границь пластів. 

2. Кількісна  обробка та інтерпретація діаграм ГК. 
3. Суть стандартизації (еталонування) діаграм РК: методи одного і двох  

опорних пластів. 
4. Визначення коефіцієнту глинистості порід за даними ГК. 
5. Кількісна обробка та інтерпретація діаграм НГК. 
6. Визначення коефіцієнту пористості порід за даними НГК. 
7. Визначення коефіцієнту пористості порід за даними ГГК-Щ. 



8. Визначення коефіцієнту пористості чистих та заглинизованих порід за 
даними АК. 

 
Контрольні запитання  до змістового модуля 2 

1. Теоретичні і реальні (зареєстровані) криві РК (ГК, НГК, ГГК), від чого 
залежить форма зареєстрованої кривої, як визначають границі пластів на 
діаграмах РК? 

2. Які поправки  необхідно внести в показники Јγ при кількісні інтерпретації 
даних ГК? 

3. Які поправки  необхідно внести в показники Јnγ при кількісні інтерпретації 
даних НГК? 

4. В чому полягає суть стандартизації (еталонування) діаграм РК? Назвіть 
основні способи еталонування. 

5. Яка різниця між нейтронною і повною пористістю, визначеною за даними 
НГК? 

6. Як визначають коефіцієнт пористості за даними акустичного каротажу? 
Що потрібно знати для цього? 

7. Як визначають коефіцієнт пористості за даними ГГК? Що потрібно знати 
для цього? 

 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ  3 
 

ТЕМА 8. Комплексна інтерпретація даних  
промислової геофізики (6 год.) 

Лекція 16-17. Суть комплексної інтерпретації даних промислової геофізики. 
Задачі класифікації в промисловій геофізиці (“колектор–неколектор”, 
“нафтогазонасичені–водонасичені породи”). Граничні значення колекторських 
властивостей гірських порід.  
Лекція 18.  Побудова та аналіз кореляційних зв`язків між петрофізичними 
властивостями і геофізичними параметрами гірських порід.  
Лабораторне заняття 12 (2 год.) 
Виділення нафтогазонасичених  порід-колекторів за результатами комплексної 
інтерпретації даних промислової геофізики. 
Лабораторне заняття 13 (2 год.) 
Побудова та аналіз кореляційних залежностей Рп=f(Кп) і Рн=f(Кв). 
Завдання для самостійної роботи (5 год.) 
Опрацювання лекційного матеріалу і матеріалу рекомендованої літератури. 
Оформлення результатів лабораторних робіт. 
Література [1-5]. 
 
ТЕМА 9. Обробка та інтерпретація даних промислової геофізики на ЕОМ 

Вступ (2 год.) 
Лекція 19. Історія розвитку обробки та інтерпретації даних промислової 
геофізики на ЕОМ. 
Лабораторне заняття 14 (2 год.). Ознайомлення з системою “АРМ ГИС 
“Подсчёт” 
Завдання для самостійної роботи (5 год.) 



Опрацювання лекційного матеріалу і матеріалу рекомендованої літератури. 
Написання реферативної роботи про історію розвитку і становлення напрямку 
комп`ютеризації обробки  та інтерпретації даних промислової геофізики. 
Література [10, 6-9] 
 

ТЕМА 10. Системи обробки та інтерпретації даних промислової  
геофізики на ЕОМ (6 год.) 

Лекція 20. Наземний цифровий вимірювальний  та обчислювальний комплекс 
промислової геофізики. 
Лекція 21.  Загальні риси та розбіжності систем обробки даних промислової 
геофізики на ЕОМ різних поколінь. 
Лекція 22. Системи інтерпретації даних каротажу на ЕОМ третього покоління, 
основи пошарової інтерпретації. 
Лабораторне заняття 15 ( 2 год.)  
Робота з системою  “АРМ ГИС “Подсчёт”. 
Завдання для самостійної роботи (5 год.)   
Опрацювання лекційного матеріалу і матеріалу рекомендованої  літератури. 
Оформлення результатів лабораторної роботи. 
Література [6-10] 
 

ТЕМА 11 Автоматизоване робоче місце інтерпретатора (4 год.) 
Лекція 23. Автоматизоване робоче місце інтерпретатора даних ГДС на базі 
ПЕОМ “АРМ ГИС “Подсчёт”. 
Лекція 24.  Етапи інтерпретації, комплексна обробка і інтерпретація даних 
промислової геофізики. 
Лабораторне заняття 16 (2 год.)  
Ознайомлення з системою “АРМ ГИС “Подсчёт”. 
Завдання для самостійної роботи (5 год.) 
Опрацювання лекційного матеріалу і матеріалу рекомендованої  літератури. 
Оформлення результатів лабораторної роботи. 
Література [6-10] 
 

ТЕМА 12. Технологія інтегрованої обробки і інтерпретації даних 
промислової геофізики на ЕОМ (4 год.) 

Лекція 25. Обробка результатів площадних досліджень. Технологія та методика 
інтерпретації. 
Лекція 26. Технологія інтегрованої і інтерпретації геофізичної інформації (ТОІ 
ГДС). Система інтерпретації “Геопошук”. 
Лабораторне заняття 17 (2 год.)  
Ознайомлення з можливостями комплексної інтерпретації в системі “АРМ ГИС 
“Подсчёт”, робота з системою на етапах геофізичної та геологічної інтерпретації. 
Завдання для самостійної роботи (5 год.) 
Опрацювання лекційного матеріалу і матеріалу рекомендованої  літератури. 
Література [6-10] 
 
 
 
 



ТЕМА 13. Перспективи розвитку методів і систем інтерпретації даних 
промислової геофізики (2 год.) 

Лекція 27.  Основні напрямки розвитку та вдосконалення засобів інтерпретації 
даних промислової геофізики. Оперативна  інтерпретація в процесі буріння 
свердловин. Сучасні зарубіжні системи обробки промислово-геофізичної 
інформації. 
Лабораторне заняття 18 (2 год.)  
Узагальнення результатів обробки та інтерпретації промислово-геофізичних 
даних. 
Завдання для самостійної роботи (5 год.) 
Опрацювання лекційного матеріалу і матеріалу рекомендованої  літератури. 
Оформлення результатів лабораторної роботи. 
Література [6-10, сучасні періодичні видання] 
 

Типове завдання модульної контрольної роботи №3 
1. Суть комплексної та інтегрованої інтерпретації даних промислової 

геофізики. 
2. Задачі класифікації в промисловій геофізиці. 
3. Двомірні та багатовимірні кореляційні  зв`язки між фізичними 

(петрофізичними) властивостями і геофізичними характеристиками 
гірських порід. 

4. Комп`ютеризація обробки та інтерпретації даних промислової геофізики: 
суть, стислий зміст розвитку. 

5. Наземний вимірювальний та обчислювальний комплекс промислової 
геофізики. 

6. Автоматизовані системи обробки та інтерпретації даних промислової 
геофізики різних поколінь, їх загальні риси і розбіжності. 

7. Автоматизоване робоче місце інтерпретатора на базі ПЕОМ “АРМ ГИС 
“Подсчёт”. Робота з цією системою на етапах геофізичної та геологічної 
інтерпретації. 

8. Технологія комплексної інтерпретації геолого-геофізичної інформації (ТОІ 
ГДС). Автоматизована система інтерпретації “Геопошук”. 

9. Основні напрямки подальшого розвитку систем автоматизованої обробки 
та інтерпретації даних промислової геофізики. Сучасні зарубіжні системи 
комп`ютеризованої обробки геолого-геофізичної інформації. 

10. Перспективи розвитку сучасних систем обробки даних ГДС. Основні 
напрямки закордонних систем інтерпретації каротажних даних. 

 
Контрольні  запитання  до  змістового  модуля  3 

1. В чому суть комплексної та інтегрованої інтерпретації даних промислової 
геофізики? Навести приклади. 

2. Наведіть приклади задач класифікації в промисловій геофізиці. Як вони 
вирішуються? 

3. Як визначають граничні (критичні) значення колекторських властивостей 
гірських порід? 

4. Як визначають граничні (критичні) значення підрахункових параметрів 
нафтогазонасичених порід-колекторів? 



5. Як будуються кореляційні залежності між петрофізичними властивостями 
гірських порід та відповідними геофізичними параметрами? Навести 
приклад. 

6. В чому суть автоматизованої (комп`ютеризованої) обробки та 
інтерпретації даних промислової геофізики? Назвіть переваги 
автоматизованої інтерпретації  у порівнянні  з “ручною”. 

7. Як побудований обчислювальний комплекс промислової геофізики? 
8. Що спільного та чим відрізняються відомі Вам автоматизовані системи 

обробки та інтерпретації геолого-геофізичної інформації різних поколінь? 
9. В чому полягає технологія оперативної обробки та інтерпретації даних 

промислової геофізики за допомогою різних автоматизованих систем 
(“АРМ ГИС “Подсчёт”, ТОІ ГДС, “Геопошук”)? 

10.  Як побудовано автоматизоване робоче місце інтерпретатора ( на прикладі 
ПЕОМ «АРМ ГИС «Подсчёт»)? 

11.  Які основні етапи входять в технологію комплексної (інтегрованої) 
інтерпретації даних промислової геофізики за допомогою автоматизованих 
систем, наприклад, за допомогою системи ТОІ ГДС? 

12.  Які перспективи розвитку методів промислової геофізики, інтерпретації їх 
даних, в тому числі за допомогою сучасних комп`ютеризованих систем? 

 
 

Перелік  питань  на  іспит 
 

1. Визначення  ρп  за  даними  БЕЗ  (БКЗ).    
2. Типи  колекторів  та  їх  особливості. 
3. Цифрова  реєстрація  каротажних  даних. 
4. Сутність  і  задачі  інтерпретації  матеріалів  геофізичних  досліджень  

свердловин. 
5. Якісна  інтерпретація  діаграм  метода  власної (самочинної) поляризації  

(ПС). 
6. Історія розвитку систем обробки даних промислової геофізики. 
7. Якісна  інтерпретація  діаграм  НГМ. 
8. Кількісна  інтерпретація  діаграм  ОЕЗ  ( БК ). 
9. Технологія попластової обробки в системі “АРМ ГИС “Подсчет”. 
10. Класифікація порід–колекторів по характеру насиченості за даними методів 

ПО (КС) і НГМ. 
11. Визначення пористості за даними  ПО (КС)  для випадку нафтонасичених 

пластів. 
12. Площинна  інтерпретація  в  системі  “ ТОІ  ГДС ”. 
13. Визначення  σп   (ρп)   за   даними  індукційного  методу. 
14. Визначення  повної  пористості  за  даними  НГМ.  
15. Комплексна обробка даних ГДС в системі “Геопошук”. 
16. Інтерпретація  матеріалів  геолого–геофізичних  досліджень  свердловин. 

Класифікація  вхідних  даних. 
17. Визначення питомого опору та мінералізації пластових вод за даними 

методу  ВП  (ПС). 
18. Історія  розвитку  цифрової  апаратури  каротажу. 
19. Двох–   і  трьохшаруваті  криві   БЕЗ   (БКЗ)  та  їх  інтерпретація.    



20. Введення даних, контроль та редагування їх в системі “ ТОІ  ГДС ”.  
21. Кількісна інтерпретація  діаграм  ГГМ-Щ. 
22. Методи  визначення  характеру  насиченості  гірських порід. 
23. Попередній етап обробки в системі “АРМ  ГИС  “Подсчет”. 
24. Визначення ємнісних властивостей порід-колекторів із складною будовою 

порового  простору. 
25. Методи  оцінки  глинистості  за  даними  ГДС. 
26. Площинна інтерпретація в системі “Геопошук” та представлення результатів 

обробки. 
27. Якісна  інтерпретація  діаграм  МКЗ. 
28. Визначення  глинистості  порід  за  даними  ГМ. 
29. Перетворення каротажних даних у цифровий вигляд. 
30. Визначення  пористості  за  акустичним  методом  у  випадку  глинистих  

пластів. 
31. Кількісна  інтерпретація  діаграм  індукційного  методу.  
32. Технологія попластової обробки в системі “Геопошук”. 
33. Способи оцінки питомого опору бурового розчину.   
34. Визначення  мінералізації  пластових  вод  за  даними  методу  ВП  (ПС). 
35. Етап геофізичної інтерпретації в системі “АРМ ГИС “Подсчет”. 
36. Виділення  та  вивчення  складнопобудованих  карбонатних  колекторів  за  

даними  ГДС.  Сутність  методики  Віллі-Нечая. 
37. Технологія по пластової обробки в системі “ТОІ ГДС”. 
38. Кількісна  інтерпретація  діаграм  НГМ.  
39. Інтерпретація  матеріалів  МКЗ.  
40. Геологічний етап інтерпретації в по пластовій обробці системи «ТОІ  ГДС». 
41. Умови вимірювань та їх вплив на результати інтерпретації матеріалів 

промислово-геофізичних  досліджень  свердловин. 
42. Якісна інтерпретація діаграм ПО (КС), форма кривих, визначення границь 

пластів.  
43. Інтерпретація  діаграм  мікро–ОЕЗ  (БМК). 
44. Визначення  пористості  за  даними  ГГМ-Щ.  
45. Комплексна  обробка  в  системі  “АРМ  ГИС  Подсчет”. 
46. Кількісна  інтерпретація  діаграм  ВП  (ПС).   Визначення  ЕPSS. 
47. Визначення  пористості  за  даними  акустичного методу. 
48. Загальні риси та розбіжності в системах обробки даних ГДС. 
49. Ефективна нафтогазонасичена потужність колектора та способи її 

визначення. 
50. Приклад  побудови  літологічної  колонки  за  даними  ГДС. 
51. Основні напрямки подальшого розвитку систем автоматизованої обробки та 

інтерпретації даних промислової геофізики. Сучасні зарубіжні системи 
комп`ютеризованої обробки геолого-геофізичної інформації. 

52. Інтерпретація  матеріалів  газометрії  свердловин. 
53. Кількісна  інтерпретація  діаграм  ГМ.  
54. Бази  даних  в  системах  обробки  даних  ГДС  (навести  приклади). 
55. Визначення  ρпп  і  Кп  за  даними  МКЗ. 
56. Візуальна  інтерпретація  в  системі  “Геопошук”. 
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