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ВСТУП 
Навчальна дисципліна Обробка й аналіз гравімагнітних полів на ЕОМ 

є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-
кваліфікаційним рівнем « магістр » галузі знань 0401 «Природничі науки» з 
напряму підготовки 040103 «Геологія», спеціальності – «Геофізика». (назва 
спеціалізацій) 

Дана дисципліна нормативна за спеціальністю – «Геофізика». 
Викладається у 1 семестрі 1 курсу  магістрів обсягом – 90 год.1 ( 3 кредити 
ECTS),2зокрема: лекції – 14 год., практичні – 14 год., самостійна робота – 60 
год. і консультації – 4 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні 
контрольні роботи. Завершується дисципліна – заліком. 

Мета дисципліни – ознайомлення з фізико-математичними основами 
гравітаційних та магнітних методів; підходами до розв’язку прямих та 
обернених задач; знаннями з обробки даних гравімагнітометрії; прийомами 
якісної та кількісної інтерпретації; областями застосування потенціальних полів. 

Завдання – оволодіння знаннями з обробки та інтерпретації даних 
потенціальних полів за допомогою автоматизованих систем з використанням 
ЕОМ; привити навички моделювання та інверсії гравірозвідки та 
магніторозвідки для вирішення геологічних задач.  

Структура курсу – два змістових модулі. Перший присвячений 
ознайомленню з обробкою та інтерпретацією даних гравіметрії й магнітометрії. 
Розглядаються теоретичні основи потенційних полів, пряма та обернена задача,  
методика врахування магнітних варіацій та ізостатичні моделі. 
Характеризуються способи інтерпретації і області застосування гравітаційних і 
магнітних методів. Другий модуль розглядає методи трансформації та інверсії 
потенціальних полів. Викладаються основи градієнтного методу та випадкові 
наближення при визначенні геометричних та фізичних параметрів порід 
Описуються способи порівняння та підбору для розрахунку таких параметрів 
тіл, як глибина, форма, густина, намагніченість, магнітна сприйнятливість та 
інші. Розглядається спільна гравітаційна та магнітна інтерпретація для 
двовимірного та тривимірного побудови структури геологічного середовища.  

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: фізико-математичні основи прямих і обернених задач 

гравімагнітометрії; поняття про стійкість, однозначність та існування розв'язку; 
види трансформацій потенціальних полів, їх значення при інтерпретації 
аномалій гравітаційного і магнітного полів; вимоги до вхідних даних у 
програмах обробки та інтерпретації потенціальних полів; 

вміти: працювати з автоматизованими системами аналізу та інверсії 
гравімагнітних полів; отримувати геолого-геофізичну інтерпретацію; 
аналізувати достовірність отриманої інформації; виконувати якісну та кількісну 
інтерпретацію експериментальних даних гравіметрії та магнітометрії.  
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Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 
відповідного напряму). Нормативна навчальна дисципліна «Обробка й аналіз 
гравімагнітних полів на ЕОМ» є складовою циклу природничо-наукової 
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» (8.040103). 

Зв’язок з іншими дисциплінами – дисципліна «Обробка й аналіз 
гравімагнітних полів на ЕОМ» є продовженням таких предметів як «геофізичні 
методи досліджень», «гравіметрія», «магнітометрія» та «комплексування 
геофізичних методів». 
 

     (назва дисципліни) 
(зазначити відповідний рівень)       (зазначити) 
 
  (шифр і назва напряму підготовки)  
(нормативна, за вибором)  
 
  (зазначити спеціальність, у випадку дисципліни спеціалізації відповідну спеціалізацію) 
 Зазначається загальна кількість годин, які виділено на дану дисципліну згідно навчального плану відповідного 
освітньо-кваліфікаційного рівня. 
 кредитів ECTS – кредит кратний 36 годинам (Наприклад, 3 кредити ECTS 
відповідає 108 год.). 
          (зазначається загальний обсяг) 
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Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ 1) входять теми 1 - 3, у змістовий модуль 2 (ЗМ 2) – теми 4 

– 5, а у змістовий модуль 3 (ЗМ 3) – теми 6 - 8. Обов’язковим для іспиту є  здача усіх 
лабораторних робіт. 
Оцінювання за формами контролю:1   

ЗМ 1 ЗМ 2  
Min. – 18 балів Max. – 30 бали Min. – 18 бали Max. – 30 балів 

Модульна контрольна робота 3 5 3 5 
Виконання лабораторних робіт 15 25 15 25 

Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий 
мінімум –  20 балів до складання іспиту не допускаються, рекомендований мінімум – 36 балів.  

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 Залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 
Максимум 30 30 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»; 
• 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  2 не задовільно 
1 – 34    

 
       (зазначаються умови, невиконання яких унеможливлює допуск до іспиту чи заліку) 

 
 Див. Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу 
від 1 жовтня 2010 року, а також Розпорядження ректора «Про методику розрахунку підсумкової оцінки дисциплін, 

які читаються два і більше семестри» від 29 вересня 2010 року 
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ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
Змістовий модуль 1.    Обробка та інтерпретація гравімагнітних даних 
Вступ   Гравімагнітні поля та їх застосування………………..…………..( 10  год.) 

Історія розвитку та геологічна інтерпретація гравімагнітних 
полів. Вейвлет-аналіз потенціальних полів. Умови надійної 
інтерпретації. Області застосування даних інверсії для різних 
задач. 

ТЕМА 1.   Обробка гравіметрії та ізостатичні моделі...……………………( 22 год.)1 
Пряма та обернена задача гравіметрії. Визначення даних з 
гравіметрів, кораблів та супутників. Точність різних 
гравіметрів. Розрахунок аномалій за вільне повітря та Буге. 
Поправка за широту. Застосування аномалій Фая та Буге для 
різних задач. Метод Неттлетона.  
Теорія ізостазії. Модель Пратта-Хейфорда. Модель Ері-
Хейсканена. Модель Вейнига Мейнеса. Рівняння Ері-
Хейсканена. Модель Голіздри. Модель Іпатенка.  

ТЕМА 2.   Кількісний аналіз гравімагнітних полів…....……………………( 18 год.)1 
Геономія. Локальна редукція гравітаційних аномалій. 
Роздільна здатність гравітаційних методів. Рівняння Ейлера 
та структурний індекс. Похибка вимірювань. 

Змістовий модуль 2.   Трансформація та інверсія потенціальних полів 
ТЕМА 3.   Методи інтерпретації гравімагнітометрії.………….………….( 22   год.) 

Метод порівняння. Інверсія потенціальних полів. Рівняння 
Фредгольма 1 роду. Тривимірна інверсія. Визначення 
намагніченості земної кори. 
Аналітичний сигнал для магнітометрії. Ідеальні тіла для 
гравіметричної інверсії. Гравіметрія та магнітометрія у 
нафтовій розвідці. 

ТЕМА 4.   Перетворення та інверсія потенціальних полів….……………( 18   год.) 
Пружні властивості гірських порід. Основи розповсюдження 
хвиль у середовищі. Годографи різних типів хвиль. 
Інтерпретація та області застосування сейсмічних даних.  
Сингулярні джерела. Цільові функції. Комплексування 
потенціальних полів із іншими геофізичними методами. 
Принцип суперпозиції. Гільбертовий простір. 
(Вступ за наявності) 
(Короткий виклад питань, які передбачається висвітлити у даній темі – заголовки лекцій (П.Г.)) 

1 Зазначається загальна кількість годин з урахуванням лекцій, практичних (семінарських, 
лабораторних) і самостійної роботи. 

У робочій програмі навчальної дисципліни зазначається реальна кількість годин (кратне 2 год. – час 
тривалості пари). 

2 Загальна кількість годин, відведених на дану дисципліну згідно навчального плану. 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  ЛАБОРАТОРНИХ  ЗАНЯТЬ 

Кількість годин № 
п/п Назва лекції 

лекції лаб. с/р конс. 

Змістовий модуль 1.  Обробка та інтерпретація гравімагнітних даних  
1 Вступ. Гравімагнітні поля та їх застосування. 2  6  

 Лабораторне заняття 1. Кількісний аналіз гравімагнітних 
аномалій простими методами.  2   

 Тема 1. Обробка гравіметрії та ізостатичні моделі.     (22 год.) 4 2 16  

2 Гравіметричні дані та їх обробка. 2  8  

 Лабораторне заняття 2. Моделювання простих тіл у 
двовимірному варіанті.  2   

3 Моделі ізостазії та їх використання. 2  8  

 Тема 2. Кількісний аналіз гравімагнітних полів.         (18 год.) 2 4 10 2 

 Лабораторне заняття 3. Моделювання локальних родовищ 
корисних копалин у двовимірному варіанті.  2   

4 Методи інтерпретації гравітаційних полів 2  8  

 Лабораторне заняття 4. Інтерпретація гравімагнітних 
аномалій в автоматизованому режимі.  2   

 Консультація    2 

 Модульна контрольна робота 1   2  

Змістовий модуль 2. Трансформація та інверсія потенціальних полів  

 Тема 3.  Методи інтерпретації гравімагнітометрії.     (22 год.) 4 2 16  

5 Інтегральні рівняння потенціальних полів. 2  8  

 Лабораторне заняття 5. Метод Ейлера при інтерпретації 
гравімагнітних аномалій.  2   

6 Аналітичний сигнал, ідеальні тіла та приклади застосування.  2  8  

 Тема 4.  Перетворення та інверсія потенціальних полів (18 
год.) 2 4 10 2 

 Лабораторне заняття 6. Трансформації гравімагнітних 
полів.  2   

7 Інверсія магнітних даних. 2  8  

 Лабораторне заняття 7. Моделювання та інверсія 
гравімагнітних полів.  2   

 Консультація     2 

 Модульна контрольна робота 2   2  

 ВСЬОГО 14 142 60 4 
Загальний обсяг 90   год.,1 в тому числі: 
Лекцій –  14  год. 
Лабораторні –   14    год. 
Самостійна робота –    60    год. 
Консультації –    4   год. 
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ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  11  
Обробка та інтерпретація гравімагнітних даних 

 

Лекція 1. Вступ: Гравімагнітні поля та їх застосування.  ( 2  год.) 
Історія розвитку та геологічна інтерпретація гравімагнітних полів. Вейвлет-
аналіз потенціальних полів. Умови надійної інтерпретації. Області застосування 
даних інверсії для різних задач.  

Рекомендована література:1 
1. Blakely R. J. Potential Theory in Gravity & Magnetic Applications. Cambridge University Press. 

1995. – 441 p. (P. xiii-xvii, 169-194) // про історію, застосування гравімагнітометрії. 
2. LaFehr, Thomas R., Nabighian, Misac N. Fundamentals of gravity exploration, 2012. – 218 p. 

(P. 124-125) // вейвлет аналіз. 
3. Гура К. О., П. І. Грищук. Інтерпретація магнітних аномалій в автоматизованому 

режимі: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2000. – 155 с. (С. 24-
29) // умови надійності оберненої задачі. 

4. Тафеев Г.П., Соколов К. П. Геологическая интерпретация магнитных аномалий. – Л.: 
Недра, 1981. – 327 с. (С. 181-187) // стійкість розв’язку оберненої задачі. 

 
Завдання для самостійної роботи        ( 6  год.) 
1. Описати дані магнітометрії та гравіметрії, які визначаються під час вимірювання.  
2. Охарактеризувати спосіб введення поправок зміщення показів з часом.  

Лабораторне заняття 1. Кількісний аналіз гравімагнітних аномалій 
простими методами - 2 год. 

1. Кількісна інтерпретація результатів гравімагнітометрії.  
2. Практичне використання методу характерних точок для кількісної 

інтерпретації окремих аномалій. 
3. Побудувати в зручному масштабі спостережені криві (∆g і Za). 
4. Знайти на графіках характерні точки та визначити їх координати. 
5. По найближчим значенням глибини до моделі визначити яке тіло створює 

аномалію. 
6. Розрахувати параметри моделі та побудувати її. 
7. Визначити глибину залягання тіл методом дотичних та за нерівністю Сміта. 
8. У висновку порівняти результати, що отримані методом характерних точок, 

дотичних та нерівністю Сміта. 

Рекомендована література:1 
1. Кошелев И.Н. Гравитационная и магнитная разведка: Практикум. – 2-е изд., перераб. и 

доп. –  К.: Выща шк., 1990. –319 с.: ил. (С. 203-215) // метод характерних точок. 
2. Мэтьюз, Д. Г., Финк, К. Д. Численные методы. Использование MATLAB,: Пер. С англ.- 

М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 720 с.: ил. (С. 37-38) // аналіз помилок. 
3. Хмелевской В. К. Краткий курс разведочной геофизика. М.: Изд-во МГУ. 1967. – 223 с. (С. 

33, 71-72) // метод Сміта та дотичних. 
 

ТЕМА 1.  Обробка гравіметрії та ізостатичні моделі – ( 22 год.) 1 
 

Лекція 2.  Гравіметричні дані та їх обробка –  2  год. 
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Пряма та обернена задача гравіметрії. Визначення даних з гравіметрів, кораблів 
та супутників. Точність різних гравіметрів. Розрахунок аномалій за вільне 
повітря та Буге. Поправка за широту. Застосування аномалій Фая та Буге для 
різних задач. Метод Неттлетона.  

Контрольні запитання та завдання  
1. Яка різниця між наземними і супутниковими гравіметричними даними? 
2. Як визначається аномалія Буге? 

 
Завдання для самостійної роботи       ( 8  год.) 
1. Виконати пряму та обернену задачу гравіметрії. 
2.Опишіть метод Неттлетона. 

Рекомендована література:1 
1. Кошелев И.Н. Гравитационная и магнитная разведка: Практикум. – 2-е изд., перераб. и 

доп. –  К.: Выща шк., 1990. –319 с.: ил. (С. 21-25) // пряма та обернена задача гравиметрии. 
2. LaFehr, Thomas R., Nabighian, Misac N. Fundamentals of gravity exploration, 2012. – 218 p. 

(P. 49-66, 73-74, 81-100) // гравіметричні прилади, метод Неттлетона, поправки. 
3. Blakely R. J. Potential Theory in Gravity & Magnetic Applications. Cambridge University Press. 

1995. – 441 p. (P. 150-152) // про застосування гравіметрії. 

 
Лабораторне заняття 2. Моделювання простих тіл у двовимірному 

варіанті  - 2 год. 
1. Комп’ютерні способи вирішення оберненої задачі для гравімагнітометрії у 

2.5-вимірному варіанті.  
2. Програма «Магніт» для моделювання та пошуку гравімагнітних призм. 
3. Програма Grav2dc для моделювання та підбору гравітаційних тіл. 
4. Моделювання у програмі Grav2dc тіл з параметрами 1-ї лабораторної роботи. 
5. Програма Magnetic2D для моделювання і підбору магнітних тіл. 
6. Моделювання у програмі Magnetic2D тіл з параметрами 1-ї лабораторної 

роботи. 
7. У висновку порівняти результати, що отримані прямим розрахунком та 

підбором у програмах. 

Рекомендована література:1 
1. Булах Е. Г., Маркова М. Н., Тимошенко В. И., Бойко П. Д. Математическое обеспечение 

автоматизированной системы интерпретации гравитационных аномалий (метод 
минимизации). К.: Наукова думка, 1984. –112 с. (С. 47-48) // метод підбору. 

2. Булах Е. Г., Ржаницын В. А., Маркова М. Н. Применение метода минимизации для 
решения задач структурной геологии по данным гравиразведки. К.: Наукова думка, 1976. 
–219 с. (С. 153-186) // застосування методу підбору.  

3. Гура К. О., П. І. Грищук. Інтерпретація магнітних аномалій в автоматизованому 
режимі: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2000. – 155 с. (С. 135-
153) // опис програми «Магніт». 

4. Файл допомоги для програм: Grav2dc, Magnetic2D. 
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Лекція 3. Моделі ізостазії та їх використання –  2  год. 
Теорія ізостазії. Модель Пратта-Хейфорда. Модель Ері-Хейсканена. Модель 
Вейнига Мейнеса. Рівняння Ері-Хейсканена. Модель Голіздри. Модель 
Іпатенка.  
 
Завдання для самостійної роботи       ( 8  год.) 
1. Виконати пряму та обернену задачу для призматичної моделі.  
2. Зробити підбір призматичної моделі. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Що таке ізостазії?  
2. Опишіть різні моделі ізостатичної компенсації. 

Рекомендована література:1 
1. Blakely R. J. Potential Theory in Gravity & Magnetic Applications. Cambridge University Press. 

1995. – 441 p. (P. 146-149) // моделі Ері та Пратта. 
2. Андреев Б. А., Клушин И. Г. Геологическое истолкование гравитационных аномалий. Л., 

Недра, 1965. – 495 с. (С. 29-41) // модель Вейненга Мейнеса. 
3. Ипатенко С. П., Ипатенко А. С. Новое о физике Земли (Начала геономии) / Киев: НЧП 

«Корунд», 2002. – 185 с. (С. 27-47) // моделі ізостазії, 
 

ТЕМА 2.  Кількісний аналіз гравімагнітних полів. – ( 18 год.) 1 

Лабораторне заняття 3. Моделювання  локальних родовищ корисних 
копалин у двовимірному варіанті –  2  год. 

1. Основні форми родовищ корисних копалин. 
2. Алмазоносні структури (шток, витягнута трапеція).  
3. Рудні поклади (субвертикальний пласт або декілька). 
4. Поклади вуглеводнів (антиклінальна пастка, кепрок з від’ємною 

надлишковою густиною). 
5. У програмі Grav2dc змоделювати основні форми родовищ корисних 

копалин (п. 2-4) для гравітаційного поля (max глибина 400 м, профіль 
1000 м). 

6. У програмі Magnetic2D змоделювати основні форми родовищ 
корисних копалин (п. 2-4) для магнітного поля. 

7. Розрахувати глибини до тіл методом дотичних та за нерівністю Сміта. 
8. У висновку порівняти вихідні глибини з даними методу дотичних і 

нерівності Сміта. 

Рекомендована література:1 
1. Месторождения полезных ископаемых и их разведка. Дорохин И. В., Богачева Е. Н., 

Дружинин А. В., Соболевский В. И., Горбунов Е. З., Недра, 1968. – 302 с. (С. 5, 11-12, 21-
22, 39, 59, 73-74, 224, 261) // структура родовищ. 

2. Файл допомоги для програм: Grav2dc, Magnetic2D. 
3. Хмелевской В. К. Краткий курс разведочной геофизика. М.: Изд-во МГУ. 1967. – 223 с. (С. 

33, 71-72) // метод Сміта та дотичних. 
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Лекція 4.  Методи інтерпретації гравітаційних полів –  2  год. 
Геономія. Локальна редукція гравітаційних аномалій. Роздільна здатність 
гравітаційних методів. Рівняння Ейлера та структурний індекс. Похибка 
вимірювань. 
 
Завдання для самостійної роботи       ( 8  год.) 
1. Описати визначення локальної гравітаційної аномалії.  
2. Обрахувати похибки вимірювань між параметрами моделей.  

Контрольні запитання та завдання  
1. Що таке геономія?  
2. Поясніть різницю між комп’ютерним і графічним виокремленням аномалії. 

Рекомендована література:1 
1. Ипатенко С. П., Ипатенко А. С. Новое о физике Земли (Начала геономии) / Киев: НЧП 

«Корунд», 2002. – 185 с. (С. 5-9, 114-120) // геономія, локальна редукція. 
2. Андреев Б. А., Клушин И. Г. Геологическое истолкование гравитационных аномалий. Л., 

Недра, 1965. – 495 с. (С. 132-142) // методи виокремлення аномалій. 
3. LaFehr, Thomas R., Nabighian, Misac N. Fundamentals of gravity exploration, 2012. – 218 p. 

(P. 132-134) // рівняння Ейлера. 
4. Мэтьюз, Д. Г., Финк, К. Д. Численные методы. Использование MATLAB,: Пер. С англ.- 

М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 720 с.: ил. (С. 37-38) // похибка вимірювань. 

 
Лабораторне заняття 4. Інтерпретація гравімагнітних аномалій в 

автоматизованому режимі –  2  год. 
1. Основні способи автоматизованої інтерпретації гравімагнітних 

аномалій. 
2. Програма інтерпретації локальних магнітних аномалій Magnet 

методом порівняння.  
3. У програмі Magnet побудувати призматичну модель і аномальне поле 

Za.  
4. За допомогою програми Magnet по аномальному полю Za знайти 

модель першого наближення.  
5. Розв’язати обернену задачу методом підбору за допомогою програми 

Grav2dc для моделі типу «шток». 
6. У висновку порівняти вихідні глибини з даними отриманими за 

допомогою програм Magnet і Grav2dc. 

Рекомендована література:1 
1. Булах Е. Г., Ржаницын В. А., Маркова М. Н. Применение метода минимизации для 

решения задач структурной геологии по данным гравиразведки. К.: Наукова думка, 1976. 
–219 с. (С. 153-186) // застосування методу підбору.  

2. Булах Е. Г., Маркова М. Н., Тимошенко В. И., Бойко П. Д. Математическое обеспечение 
автоматизированной системы интерпретации гравитационных аномалий (метод 
минимизации). К.: Наукова думка, 1984. –112 с. (С. 47-48) // метод підбору. 
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3. Гура К. О., П. І. Грищук. Інтерпретація магнітних аномалій в автоматизованому 
режимі: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2000. – 155 с. (С. 135-
153) // опис програми «Магніт». 

4. Файл допомоги для програм: Grav2dc, Magnetic2D. 
 

Питання модульної контрольної роботи № 1  
1. Як виконується геологічна інтерпретація гравімагнітних полів?  
2. Які умови надійної інтерпретації потенціальних полів?  
3. Які області застосування даних інверсії для різних задач?  
4. Яка різниця між даними з гравіметрів та супутників?  
5. Як виконується розрахунок аномалій за вільне повітря та Буге?  
6. Що таке ізостазія?  
7. Що таке ізостатична модель Пратта-Хейфорда?  
8. Яка ізостатична модель Ері-Хейсканена?  
9. Як виглядає ізостатична модель Вейнига Мейнеса?  
10. Як записується рівняння Ері-Хейсканена?  
11. Що таке ізостатична модель Голіздри?  
12. Як виглядає ізостатична модель Іпатенка?  
13. Що таке геономія?  
14. Як визначається локальна редукція гравітаційних аномалій?  
15. Яка роздільна здатність гравітаційних методів?  
16. Як записується рівняння Ейлера?  
17. Як визначається абсолютна та відносна похибка вимірювань? 

Рекомендована література:1 
1. Blakely R. J. Potential Theory in Gravity & Magnetic Applications. Cambridge University Press. 

1995. – 441 p. (P. xiii-xvii, 169-194) // про історію, застосування гравімагнітометрії. 
2. LaFehr, Thomas R., Nabighian, Misac N. Fundamentals of gravity exploration, 2012. – 218 p. 

(P. 49-66, 73-74, 81-100) // гравіметричні прилади, метод Неттлетона, поправки. 
3. Андреев Б. А., Клушин И. Г. Геологическое истолкование гравитационных аномалий. Л., 

Недра, 1965. – 495 с. (С. 29-41) // модель Вейненга Мейнеса. 
4. Гура К. О., П. І. Грищук. Інтерпретація магнітних аномалій в автоматизованому 

режимі: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2000. – 155 с. (С. 24-
29) // умови надійності оберненої задачі. 

5. Ипатенко С. П., Ипатенко А. С. Новое о физике Земли (Начала геономии) / Киев: НЧП 
«Корунд», 2002. – 185 с. (С. 27-47) // моделі ізостазії. 

6. Кошелев И.Н. Гравитационная и магнитная разведка: Практикум. – 2-е изд., перераб. и 
доп. –  К.: Выща шк., 1990. –319 с.: ил. (С. 21-25) // пряма та обернена задача гравиметрии. 

7. Мэтьюз, Д. Г., Финк, К. Д. Численные методы. Использование MATLAB,: Пер. С англ.- 
М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 720 с.: ил. (С. 37-38) // похибка вимірювань. 

8. Тафеев Г.П., Соколов К. П. Геологическая интерпретация магнитных аномалий. – Л.: 
Недра, 1981. – 327 с. (С. 181-187) // стійкість розв’язку оберненої задачі. 

1 (8 год.) – зазначено сумарну кількість годин, передбачених на вивчення теми за усіма видами робіт: лекції, практичні і самостійна робота 
студента. 

2 Зазначається до десяти джерел, які є найбільш важливими для/при опануванні даної теми. 
ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ № 1 

1. Задача, яка по розподілу мас на глибині, розраховує значення поля називається: а) 
прямою, б) оберненою. 

2. Задача, що визначає форму, розміри, глибину залягання, густину по значенням поля 
називається: а) прямою, б) оберненою. 

3. Задача геофізики, що розв’язується однозначно є а) оберненою, б) прямою. 
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4. Чи можна охарактеризувати притягування всього тіла з об’ємом V сумою гравітаційних 
впливів множини кубиків: а) не можна, б) можна. 

5. Розв’язок оберненої задачі простіше виконати для: а) простих геометричних форм, б) 
складних геометричних форм. 

  
ЗЗММІІССТТООВВИИЙЙ  ММООДДУУЛЛЬЬ  22  

Трансформація та інверсія потенціальних полів  
 

ТЕМА 3.  Методи інтерпретації гравімагнітометрії – ( 22 год.) 
 

Лекція 5. Інтегральні рівняння потенціальних полів –   2 год. 
Метод порівняння. Інверсія потенціальних полів. Рівняння Фредгольма 1 роду. 
Тривимірна інверсія. Визначення намагніченості земної кори. 

 
Завдання для самостійної роботи       ( 8  год.) 
1. Наведіть систему рівнянь для методу порівняння. 
2. Запишіть рівняння Фредгольма 1 роду і дайте його пояснення.  

Контрольні запитання та завдання  
1. Дайте визначення інверсії потенціальних полів. 
2. Як визначається намагніченість для земної кори в зоні спрейдингу? 

Рекомендована література:1 
1. Blakely R. J. Potential Theory in Gravity & Magnetic Applications. Cambridge University Press. 

1995. – 441 p. (P. 214-222) // інверсія та рівняння Фредгольма 1 роду. 
2. LaFehr, Thomas R., Nabighian, Misac N. Fundamentals of gravity exploration, 2012. – 218 p. 

(P. 157-168) // інверсія густини. 
3. Гура К. О., П. І. Грищук. Інтерпретація магнітних аномалій в автоматизованому 

режимі: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2000. – 153 с. (С. 66-
72) // метод порівняння. 

 
Лабораторне заняття 5. Метод Ейлера при інтерпретації гравімагнітних 
аномалій  –  2 год. 

1. Теорія методу Ейлера. 
2. З використанням програми Euler вирішити обернену задачу з гравітаційного 

поля (∆g) для кулі, горизонтального і вертикального циліндрів. 
3. З використанням програми Euler вирішити обернену задачу з магнітного поля 

(Za) для кулі, горизонтального і вертикального циліндрів. 
4. У висновку порівняти вихідні глибини з даними отриманими за допомогою 

методу Ейлера у програмі Euler. 

Рекомендована література:1 
1. Blakely R. J. Potential Theory in Gravity & Magnetic Applications. Cambridge University Press. 

1995. – 441 p. (P. 242-245) // теорія та рівняння Ейлера. 
2. LaFehr, Thomas R., Nabighian, Misac N. Fundamentals of gravity exploration, 2012. – 218 p. 

(P. 132-134) // рівняння Ейлера. 
3. Файл допомоги для програм: Grav2dc, Magnetic2D. 
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Лекція 6. Аналітичний сигнал, ідеальні тіла та приклади застосування – 2 

год. 
Аналітичний сигнал для магнітометрії. Ідеальні тіла для гравіметричної інверсії. 
Гравіметрія та магнітометрія у нафтовій розвідці. 
 
Завдання для самостійної роботи       ( 8  год.) 
1. Запишіть вираз для аналітичного сигналу.  
2. Опишіть принцип ідеальних тіл.  
3. Наведіть приклади застосування потенціальних полів для пошуку нафтових 
родовищ.  

Контрольні запитання та завдання  
1. Що лежить в основі аналітичного сигналу?  
2. У чому полягає принцип ідеальних тіл?  

Рекомендована література:1 
1. Blakely R. J. Potential Theory in Gravity & Magnetic Applications. Cambridge University Press. 

1995. – 441 p. (P. 250-257, 350-356) // ідеальні тіла, аналітичний сигнал. 
2. Gibson R. I., Millegan P. S. Geologic Applications of Gravity and Magnetics: Case Histories on 

CD. SEG, 2009. – 36 p. (P. 2) // гравіметрія й магнітометрія у нафтовій розвідці. 
3. LaFehr, Thomas R., Nabighian, Misac N. Fundamentals of gravity exploration, 2012. – 218 p. 

(P. 123-124) // коротко про аналітичний сигнал. 
 

ТЕМА 4.  Перетворення та інверсія потенціальних полів – ( 18 год.) 1 
 
Лабораторне заняття 6. Трансформації гравімагнітних полів  –  2 год. 

1. Види перетворень потенціальних полів. 
2. Програма SignPro для фільтрації профільних гравімагнітних даних. 
3. Створення гравітаційного (Vxz) та магнітного (Ha) полів одночасно від 

двох куль різного діаметру.  
4. З використанням програми SignPro за даними з 1 л/р виконати різні 

перетворення  
5. Виконати перерахунок Za на 100 м угору, перерахунок ∆g на -100 м 

донизу.  
6. Аналітичний сигнал застосувати до магнітних компонент Za i Ha.  
7. Отримати горизонтальну, 1 і 2 похідну для кривих Za та ∆g.  
8. У висновку порівняти різні перетворення, знайти подібність та 

показати їх області застосування. 

Рекомендована література:1 
1. Blakely R. J. Potential Theory in Gravity & Magnetic Applications. Cambridge University Press. 

1995. – 441 p. (P. 311-355) // трансформації потенціальних полів. 
2. Гладкий К. В. Гравиразведка и магниторазведка. M., Недра, 1967. – 319 с. (С. 115-

15) // трансформації потенціальних полів. 
3. Тафеев Г.П., Соколов К. П. Геологическая интерпретация магнитных аномалий. – 

Л.: Недра, 1981. – 327 с. (С. 181-187) // спеціальні трансформації магнітних полів. 
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Лекція 7. Інверсія гравімагнітних даних –  2 год. 

Сингулярні джерела. Цільові функції. Принцип суперпозиції. Гільбертовий 
простір. Комплексування потенціальних полів із іншими геофізичними 
методами.  
 
Завдання для самостійної роботи       ( 8  год.) 
1. Наведіть сингулярні джерела.  
2. Запишіть середньоквадратичну та нормовану цільову функцію. 

Контрольні запитання та завдання  
1. Які геофізичні методи застосовують разом с потенціальними полями? 
2. Що таке принцип суперпозиції? 

Рекомендована література:1 
1. Blakely R. J. Potential Theory in Gravity & Magnetic Applications. Cambridge University Press. 

1995. – 441 p. (P. 46, 182-222, 225-226, 228-238) // принцип суперпозиції, обернена задача, 
Гільбертовий простір, модельні джерела. 

2. LaFehr, Thomas R., Nabighian, Misac N. Fundamentals of gravity exploration, 2012. – 218 p. 
(P. 79) // закон суперпозиції. 

3. Булах Е. Г., Маркова М. Н., Тимошенко В. И., Бойко П. Д. Математическое обеспечение 
автоматизированной системы интерпретации гравитационных аномалий (метод 
минимизации). К.: Наукова думка, 1984. –112 с. (С. 16-17) // цільові функції. 

 
Лабораторне заняття 7. Моделювання та інверсія гравімагнітних полів – 2 

год. 
1. Розв’язок оберненої задачі методом випадкових наближень.  
2. Програма Field для визначення магнітних параметрів для сіткового 

простору. 
3. Розрахувати гравімагнітне поле (∆g, ∆T) від двох моделей з 

інтервалом 100 м в діапазоні від -1500 до 1500 м. Намагніченість тіл 
наступна: J ≤  1 А/м. 

4. Внести профільні магнітні дані за допомогою програми Surfer в файл 
model_2.dat і перейменувати його. Наприклад model.dat. 

5. За допомогою програми Field зробити інверсію магнітних даних. 
Створиться файл: model.dat, який пойменувати в model_1.dat і з ними 
працювати далі. 

6. У висновку порівняти задану модель з інвертованою, знайти 
подібність та показати їх області застосування. 

Рекомендована література:1 
1. Blakely R. J. Potential Theory in Gravity & Magnetic Applications. Cambridge University Press. 

1995. – 441 p. (P. 228-232) // сіткові моделі та ітеративні методи. 
2. LaFehr, Thomas R., Nabighian, Misac N. Fundamentals of gravity exploration, 2012. – 218 p. 

(P. 167-168) // геометрична інверсія і метод Монте-Карло. 
 
 
 



 16

Питання модульної контрольної роботи № 2  
1. Що таке метод порівняння для магніторозвідки?  
2. Як виконується інверсія потенціальних полів?  
3. Як виглядає рівняння Фредгольма 1 роду?  
4. Яка виконується тривимірна інверсія?  
5. Як визначається намагніченість земної кори? 
6. Що таке сингулярні джерела?  
7. Які бувають цільові функції?  
8. Як відбувається комплексування потенціальних полів із іншими геофізичними методами? 
9. Що таке принцип суперпозиції?  
10. Що таке Гільбертовий простір? 
11. Що таке аналітичний сигнал для магнітометрії?  
12. Що таке ідеальні тіла для гравіметричної інверсії?  
13. Яку роль зіграла гравіметрія та магнітометрія у нафтовій розвідці? 

Рекомендована література: 
1. Blakely R. J. Potential Theory in Gravity & Magnetic Applications. Cambridge University Press. 

1995. – 441 p. (P. 214-222) // інверсія та рівняння Фредгольма 1 роду. 
2. Gibson R. I., Millegan P. S. Geologic Applications of Gravity and Magnetics: Case Histories on 

CD. SEG, 2009. – 36 p. (P. 2) // гравіметрія й магнітометрія у нафтовій розвідці. 
3. LaFehr, Thomas R., Nabighian, Misac N. Fundamentals of gravity exploration, 2012. – 218 p. 

(P. 157-168) // інверсія густини. 
4. LaFehr, Thomas R., Nabighian, Misac N. Fundamentals of gravity exploration, 2012. – 218 p. 

(P. 123-124) // коротко про аналітичний сигнал. 
5. Булах Е. Г., Маркова М. Н., Тимошенко В. И., Бойко П. Д. Математическое обеспечение 

автоматизированной системы интерпретации гравитационных аномалий (метод 
минимизации). К.: Наукова думка, 1984. –112 с. (С. 16-17) // цільові функції. 

6. Гура К. О., П. І. Грищук. Інтерпретація магнітних аномалій в автоматизованому 
режимі: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2000. – 153 с. (С. 66-
72) // метод порівняння. 

 
ЗАВДАННЯ  МОДУЛЬНОЇ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ № 2 

1. Раніше був виготовлений: а) торсійні терези, б) маятниковий прилад. 
2. Більш чутливим при вимірюванні є а) маятниковий прилад, б) торсійні терези. 
3. Прилад, що швидше вимірює в) маятниковий прилад, б) польовий гравіметр, в) торсійні 

терези.  
4. Соляні куполи у Мексиканській затоці були відкриті а) маятниковим інструментом, б) 

гравіметром, в) торсійними терезами.  
5. На підводному човні був застосований раніше а) торсійні терези, б) донний гравіметр, в) 

маятниковий прилад. 
 
Змістовий модуль № 1 (30 балів) складається з балів за виконані лабораторні 
роботи (25 балів) і тестової модульної контрольної роботи (5 балів). 
 

ТИПОВІ  ЗАВДАННЯ  БЛІЦ – ОПИТУВАННЯ (За наявності) 
1. Запишіть формулу Фредгольма І роду. 
2. Опишіть способи інтерпретації потенціальних полів. 
3. Запишіть формулу для інверсії гравітаційного поля. 
4. Наведіть приклади застосування гравіметрії та магнітометрії при пошуках нафтових 

родовищ. 
5. Запишіть формули цільових функцій. 
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6. Опишіть принцип аналітичного сигналу.. 
7. Наведіть рівняння Ейлера. 
8. Охарактеризуйте структурний індекс. 
9. Поясніть суть ідеальних тіл. 
10. Опишіть метод Неттлетона. 
11. Поясніть суть ізостазії. 
12. Наведіть види трансформації та їх застосування для потенціальних полів. 
 
 
ЗАВДАННЯ ПІДСУМКОВОЇ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ  

1. Оптимальним при морський дослідженнях стало застосування: а) донних гравіметричних 
спостережень, б) гравіметричних спостережень на суднах. 

2. До комплексу морських геофізичних спостережень окрім сейсморозвідки і гравірозвідки 
входить а) електророзвідка, б) магніторозвідка, в) радіометрія. 

3. Магніторозвідка дозволила відкрити родовище у штаті Техас? а) Так. б) Ні. 
4. Перші аеромагнітометри були а) оптико-механічні, б) ферозондові, в) протонні, г) 

квантові. 
5. При пошуках вуглеводнів при аерозйомці застосовувався а) гравіметр, б) магнітометр. 
6. Швидше з часом змінюються дані а) гравірозвідки,  б) магніторозвідки, в) сейсморозвідки. 
7. Який дослідник запропонував постійним рівень ізостатичної компенсації: а) Леонардо да 

Вінчі, б) Дж. Ейрі, в) Дж. Пратт. 
8. Хто показав, що гори мають корені? а) Леонардо да Вінчі, б) Дж. Ейрі, в) Дж. Пратт. 
 
Залік складається з балів змістових модулів (60 балів) та підсумкової модульної 
контрольної роботи (40 балів). 
 

СИТУАТИВНИЙ  ТЕСТ (За наявності) 
 
 

 

 
7 – 10 фундаментальних, базових джерел 
 
В тому числі й інтернет ресурси 
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ПИТАННЯ НА ЗАЛІК 
1. Як виконується геологічна інтерпретація гравімагнітних полів?  
2. Які умови надійної інтерпретації потенціальних полів?  
3. Які області застосування даних інверсії для різних задач?  
4. Яка різниця між даними з гравіметрів та супутників?  
5. Як виконується розрахунок аномалій за вільне повітря та Буге?  
6. Що таке ізостазія?  
7. Що таке ізостатична модель Пратта-Хейфорда?  
8. Яка ізостатична модель Ері-Хейсканена?  
9. Як виглядає ізостатична модель Вейнига Мейнеса?  
10. Як записується рівняння Ері-Хейсканена?  
11. Що таке ізостатична модель Голіздри?  
12. Як виглядає ізостатична модель Іпатенка?  
13. Що таке геономія?  
14. Як визначається локальна редукція гравітаційних аномалій?  
15. Яка роздільна здатність гравітаційних методів?  
16. Як записується рівняння Ейлера?  
17. Що таке метод порівняння для магніторозвідки?  
18. Як виконується інверсія потенціальних полів?  
19. Як виглядає рівняння Фредгольма 1 роду?  
20. Яка виконується тривимірна інверсія?  
21. Як визначається намагніченість земної кори? 
22. Що таке сингулярні джерела?  
23. Які бувають цільові функції?  
24. Як відбувається комплексування потенціальних полів із іншими геофізичними методами? 
25. Що таке принцип суперпозиції?  
26. Що таке Гільбертовий простір? 
27. Що таке аналітичний сигнал для магнітометрії?  
28. Що таке ідеальні тіла для гравіметричної інверсії?  
29. Яку роль зіграла гравіметрія та магнітометрія у нафтовій розвідці? 
30. Як визначається абсолютна та відносна похибка вимірювань? 
 
 


