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ВСТУП 

Дисципліна “Кількісний аналіз магнітних аномалій” є спеціальним 

курсом для підготовки фахівців ОКР ―Магістр‖ зі спеціальності ―Геофізика‖, 

що викладається на 1 курсі магістратури у ІІ-му семестрі в обсязі 54 годин 

(15 год. — лекції, 15 год. — лабораторні заняття, 24 год. — самостійна 

робота). 

Закінчується вивчення курсу заліком. 

За умови успішного опанування дисципліни студенту присвоюється 1,5 

кредит ECTS. 

Дана програма орієнтована на підготовку студентів, що навчаються за 

спеціалізацією ―Геофізика‖. 

Мета: ознайомлення студентів із основними засадами і принципами 

кількісного аналізу магнітних полів над об'єктами різної геологічної природи 

з відповідним намагніченням. 

Завдання: вивчити та засвоїти основи теорії та основні методи 

обробки магнітних аномалій. 

Предмет: поняття магнетизму, його фізичну основу та математичний 

опис; одиниці виміру магнітного поля; магнітні властивості гірських порід; 

розв'язки прямої і оберненої задачі; трансформації магнітних полів, 

спостережних аномалій — набором аномальних ефектів від моделювання 

елементарних джерел. 

 

Вимоги до знань та вмінь студента 

Студент повинен знати: 

 основи теорії магнітного поля Землі; 

 основні магнітні характеристики гірських порід; 

 методи і методики розв'язку прямої і оберненої задачі магніторозвідки; 

 основи кількісного аналізу магнітних аномалій; 

 методику інтерпретації магнітного поля над аномальними об'єктами. 

Студент повинен вміти: 

 оперувати з складовими магнітного поля, робити відповідні 

розрахунки; 

 моделювати аномальний об'єкт набором елементарних джерел; 

 розв'язувати пряму задачу від елементарних тіл; 

 розв'язувати обернену задачу від елементарних тіл; 
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 розв'язувати практичні задачі при інтерпретації магнітних полів. 

 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Спеціальна 

навчальна дисципліна ―Кількісний аналіз магнітних аномалій‖ є складовою 

циклу професійної підготовки фахівців ОКР ―Магістр‖ зі спеціальності 

―Геофізика‖. 

 

Система контролю знань та умови складання заліку. Навчальна 

дисципліна “Кількісний аналіз магнітних аномалій” оцінюється за модульно-

рейтинговою системою. Вона складається з 1 (одного) змістовного модуля. В 

межах змістовного модуля передбачені наступні форми поточного контролю: 

усна відповідь, домашня письмова робота, захист виконаних лабораторних 

робіт, модульна контрольна робота. Максимальна кількість балів, що може 

бути набрана в змістовному модулі наведена в наступній таблиці: 

Форми поточного 

контролю 

 

 

Змістовий модуль 

Опитування 

Домашня 

письмова 

робота 

Захист виконаних 

лабораторних 

робіт 

Модульна 

контрольна 

робота 

Разом 

Змістовий модуль 1 10 10 25 25 70 

 70 

 

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю сумарна 

кількість балів, набраних студентом за один змістовий модуль, є меншою за 

35, то студент не допускається до заліку і вважається таким, що не 

виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом з дисципліни 

«Кількісний аналіз магнітних аномалій». 

Залік проводиться після завершення семестру згідно навчального 

плану. Максимальна кількість балів, що може набрати студент на заліку – 30. 

Необхідні умови допуску до складання заліку: а) виконання та захист 

студентом усіх лабораторних робіт; б) кількість пропущених без поважних 

причин занять не повинна бути більшою за 20 % від загальної кількості 

занять; в) сумарна кількість балів, набраних студентом за один змістовний 

модуль, є більшою за 35. 

Результати навчальної діяльності студентів за весь курс (включаючи 

залік) оцінюються за 100-бальною шкалою, тобто за результатами семестру 

студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою. Підсумкова 
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оцінка розраховується як сума кількості балів, отриманих студентом за  

змістовний модуль та залік. Розрахунок виконується за наступною 

формулою: 

ПО = ЗМ1 + ЗЛК 

де: ПО – підсумкова оцінка; ЗМ – кількість балів, отримана студентом за 

певний змістовий модуль; ЗЛК – кількість балів, отримана студентом за 

залік. 

 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 
4 добре 

75-84 

65-74 
3 задовільно 

60-64 

35-59 
2 незадовільно 

1-34 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ Назва теми 

Кількість годин 

Лекції 
Лабораторні 

роботи 

Самостійна 

робота 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 

1 Теорія і практика обробки та 

інтерпретації магнітних аномалій 
15 15 24 

Модульна контрольна робота    

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

ТЕМА 1. Теорія і практика обробки та інтерпретації магнітних аномалій 

(30 год.) 

Лекція 1 2 год. Магнетизм і його природа. Математична теорія магнітного поля. 

Магнетики. Діамагнетики. Парамагнетики. Феромагнетики. 

Одиниці виміру магнітних полів. 

   

Лаб. робота 1 2 год. Вимір і одиниці виміру магнітного поля. Системи виміру. 

Взаємозв'язок між різними системами виміру одиниць магнітного 

поля. 

   

Самостійна 

робота 1 

3 год. Деякі особливості безперервного режиму наземної магнітної 

зйомки. 

   

Лекція 2 2 год. Магнітне поле Землі, його структура, аналітичний вираз. 

Магнітне поле однорідної магнітної кулі. Магнітні аномалії ΔТ ї 

їх визначення. Магнітні варіації. 

   

Лаб. робота 2 2 год. Магнітні властивості гірських порід. Визначення параметрів 

намагніченості і сприйнятливості реальних зразків гірських 

порід. 

   

Самостійна 

робота 2 

4 год. Методика побудови геомагнітних розрізів по аномаліях 

магнітного поля Землі. 

   

Лекція 3 2 год. Елементи математичної теорії намагнічених тіл. Попередня 

обробка результатів спостереження магнітного поля. Аномальні 

поля типових двомірних моделей. 

   

Лаб. робота 3 2 год. Розв'язок прямої задачі магніторозвідки для тіл простої 

геометричної форми. Вертикальний диполь. Горизонтальний 

круговий циліндр. 
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Самостійна 

робота 3 

3 год. Моделювання впливу літосферних джерел на дані вимірювань 

поля. 

   

Лекція 4 2 год. Інтегральні рівняння для намагніченості. Чисельний розв'язок 

інтегральних рівнянь для намагніченості. Особливості 

намагнічення сильно магнітних об'єктів. Процедури врахування 

попарного взаємовпливу різноманітних елементів магнітного 

поля. 

   

Лаб. робота 4 2 год. Розв'язок системи лінійних рівнянь — як основа розв'язку 

інтегральних рівнянь. Врахування впливу різнонамагнічених 

елементів магнітного поля при розв'язку прямої задачі. 

   

Самостійна 

робота 4 

3 год. Технології вирішення прямих і обернених задач 3D гравіметрії і 

магнітометрії. 

   

Лекція 5 2 год. Теоретичні основи трансформації магнітного поля. Спектральне 

представлення функцій і випадкових процесів. Представлення 

функцій рядом і інтегралом Фур'є. Апроксимаційні способи 

розділення магнітних аномалій. 

   

Лаб. робота 5 2 год. Представлення спостережної аномалії магнітного поля 

коефіцієнтів ряду. Аналіз точності представлення поля від 

кількості членів ряду. Гармонійний аналіз. 

   

Самостійна 

робота 5 

4 год. Вирішення оберненої задачі магнітометрії з використанням 

паралельних технологій. 

   

Лекція 6 2 год. Основи методу підбору магнітних аномалій. Розв'язок обернених 

задач в класі елементарних тіл. Монтажний принцип. Кількісна 

інтерпретація витягнутих і ізометричних аномалій. Аналітичні 

способи інтерпретації магнітних аномалій. Способи інтерпретації 

аномалій над пластоподібними тілами і контактами. 

   

Лаб. робота 6 2 год. Інтерпретація витягнутих і ізометричних аномалій. Розв'язок 

модельних і практичних задач. 

   

Самостійна 

робота 6 

4 год. Вирішення інтерпретаційних задач гравіметрії і магнітометрії в 

класі Л.Н. Сретенського методом простого моделювання. 

   

Лекція 7 3 год. Підбір пластових розрізів по результатах магнітних вимірів. 

Прямі способи інтерпретації. Апроксимаційні способи 

інтерпретації магнітних полів. Статистичні способи 
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інтерпретації. Новий інтерпретаційний базис гравіметрії і 

магнітометрії. 

   

Лаб. робота 7 3 год. Апроксимація спостереженого поля системою прямокутних 

пластин з визначенням областей еквівалентних розв'язків. 

Апроксимація спостереженого поля раціональними дробами. 

   

Самостійна 

робота 7 

3 год. Побудова геомагнітних розрізів по похідним магнітного поля 

Землі. 
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ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

1. Магнетизм і його природа. Одиниці виміру магнітного поля в системах 

СІ і СГС. 

2. Діа пара, феро-магнетики і їх властивості. Приклади. 

3. Аналітичні вирази для магнітного поля від кулі і горизонтального 

циліндра — вертикальне намагнічення. Записати і дати аналіз. 

4. Кількісний аналіз магнітної аномалії (аномальне поле вертикального 

диполя). Вказати схему аналізу поля. 

5. Аналіз магнітного поля реального геологічного об'єкта — викласти 

послідовність робіт. 

 

Контрольні запитання до змістового модуля 1 

1. Магнетизм і його природа. Магнетики. Діамагнетики. Парамагнетики. 

Феромагнетики. Одиниці виміру магнітних полів. 

2. Взаємозв'язок між різними системами виміру одиниць магнітного поля. 

3. Магнітне поле Землі, його структура, аналітичний вираз. Магнітне поле 

однорідної магнітної кулі. 

4. Магнітні властивості гірських порід. Визначення параметрів 

намагніченості і сприйнятливості реальних зразків гірських порід. 

5. Елементи математичної теорії намагнічених тіл. Попередня обробка 

результатів спостереження магнітного поля. Аномальні поля типових 

двомірних моделей. 

6. Розв'язок прямої задачі магніторозвідки для тіл простої геометричної 

форми. Вертикальний диполь. 

7. Інтегральні рівняння для намагніченості. Особливості намагнічення 

сильно магнітних об'єктів. Процедури врахування попарного взаємовпливу 

різноманітних елементів магнітного поля. 

8. Теоретичні основи трансформації магнітного поля. Спектральне 

представлення функцій і випадкових процесів. Представлення функцій 

рядом і інтегралом Фур'є.  

9. Основи методу підбору магнітних аномалій. Розв'язок обернених задач в 

класі елементарних тіл. Монтажний принцип. Кількісна інтерпретація 

витягнутих і ізометричних аномалій. Аналітичні способи інтерпретації 

магнітних аномалій. Способи інтерпретації аномалій над пластоподібними 

тілами і контактами. 

10. Підбір пластових розрізів по результатах магнітних вимірів. Прямі 

способи інтерпретації. Апроксимаційні способи інтерпретації магнітних 

полів. Статистичні способи інтерпретації. Новий інтерпретаційний базис 

гравіметрії і магнітометрії. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ЗАЛІК 

1. Вимір і одиниці виміру елементів магнітного поля. 

2. Магнітне поле Землі. 

3. Магнітне поле Землі як поле однорідної магнітної кулі. 

4. Магнітні аномалії Δ Т і їх визначення. 

5. Магнітні варіації. 

6. Магнітні властивості гірських порід. 

7. Попередня обробка результатів спостереження магнітного поля. 

8. Аномальні поля типових двомірних моделей. 

9. Інтегральні рівняння для намагніченості. 

10. Чисельний розв'язок інтегральних рівнянь для намагніченості. 

11. Процедури врахування попарного взаємовпливу елементів. 

12. Особливості намагнічення сильно магнітних об'єктів. 

13. Трансформації магнітних полів. 

14. Апроксимаційні способи розділення магнітних аномалій. 

15. Основи методу підбору магнітних аномалій. 

16. Інтерпретація даних комплексної магніторозвідки при вивченні сильно 

магнітних об'єктів. 

17. Способи інтерпретації ізольованих аномалій над пласто образними 

тілами і контактами. 

18. Підбір пластових розрізів по результатах магнітних вимірів. 

19. Аналітичні способи інтерпретації ізольованих магнітних аномалій 

обумовлених тонкими пластинами. 

20. Інтерпретація ізометричних аномалій. 

21. Інтерпретація витягнутих аномалій. 

22. Деякі особливості безперервного режиму наземної магнітної зйомки. 

23. Побудова геомагнітних розрізів по похідним магнітного поля Землі. 

24. Методика побудови геомагнітних розрізів по аномаліях магнітного 

поля Землі. 

25. Технології вирішення прямих і обернених задач 3D гравіметрії і 

магнітометрії. 

26. Вирішення інтерпретаційних задач гравіметрії і магнітометрії в класі 

Л.Н. Сретенського методом простого моделювання. 

27. Моделювання впливу літосферних джерел на дані вимірювань поля в 

обсерваторії Арті. 

28. Вирішення оберненої задачі магнітометрії з використанням 

паралельних технологій. 
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