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ВСТУП 
Навчальна дисципліна   «Сейсмоакустика» є складовою освітньо-

професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем  «магістр» галузі знань 0401 «Природничі науки» з напряму 
підготовки 040103 «Геологія», спеціальності - 6.04010303  «Геофізика». 

Дана дисципліна спеціальна за спеціальністю «Геофізика». 
Викладається у 2 семестрі 1 курсу  магістратури  в обсязі – 120 год. 3 
( 4 кредитів ECTS4) зокрема: лекції –  24  год., лабораторні –  10  год., 
самостійна робота –  80 год. У курсі передбачено  1  змістовий модуль та 1 
модульна контрольна робота. Завершується дисципліна – іспитом. 

Мета дисципліни – поглиблене вивчення фундаментальної теорії 
розповсюдження пружних хвиль в реальному геологічному середовищі на 
різних структурних рівнях дослідження сучасними методами сейсмоакустики 
(мінерал - гірська порода – геоформація – геокомплекс - геосфера), 
оволодіння методологією і методами вивчення різномасштабних 
сейсмоакустичних неоднорідностей та розрізнення ефектів неоднорідності і 
анізотропії, вивчення теорії розповсюдження пружних хвиль у анізотропному 
геологічному середовищі на різних масштабних рівнях структурних 
досліджень, ознайомлення  із апаратурою і методикою  основних методів 
сейсмоакусти: акустики мінералів, акустики текстур гірських порід, 
сейсмоакустики геоформацій, геокомплексів та геосфер, вивчення 
теоретичних основ сейсмоакустичної томографії. 

Завдання – оволодіння методологією, теорією і методикою сучасних 
методів сейсмоакустики  при вирішенні принципово нового класу задач-
визначення симетрії упорядкованого геологічного середовища, кількісна 
оцінка азимутальних параметрів анізотропії пружних хвиль на різних 
структурних рівня досліджень, методами  розв’язку прямих і зворотних задач  
прикладної сейсмоакустики  на різних структурних рівнях досліджень 
упорядкованого геологічного середовища . 

Структура курсу складається із 1 змістовного модуля, що включає 5 
тем, викладених у 12 лекціях і 5 лабораторних заняттях. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: теорію хвильового руху в упорядкованому геологічному 

середовищі, принципи визначення сейсмоакустичних неоднорідностей на 
різних структурних рівнях досліджень  упорядкованого геологічного 
середовища,  методи розв’язку прямих і зворотних задач сейсмоакустики, 
методи сейсмоакустичної томографії, засоби сучасної комп’ютерної обробки 
і інтерпретації даних сейсмоакустики, основні  тенденції розвитку і проблеми 
сучасної сейсмоакустики; 
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вміти: ставити і вирішувати теоретичні і прикладні задачі 
сейсмоакустики упорядкованого геологічного середовища, за результатами 
сейсмоакустичних спостережень вміти визначати симетрію і повний набір 
компонент тензорної  матриці пружних сталих упорядкованого геологічного 
середовища та  параметри азимутальної анізотропії пружних хвиль, ставити і 
розв’язувати задачі інверсії параметрів азимутальної анізотропії акустичних і 
пружних сталих, пружних хвиль різної поляризації з метою визначення 
функції розподілу орієнтації структурних неоднорідностей, проводити 
комплексну геолого-петрографічну інтерпретацію результатів досліджень. 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців 
відповідного напряму). Спеціальна  навчальна дисципліна «Сейсмоакустика» 
є складовою циклу природничо-наукової підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр». 

Зв’язок з іншими дисциплінами. дисципліна «Сейсмоакустики» є 
спеціальною дисципліною, яка поглиблює і розширює знання нормативних 
курсів  «петрофізика»,  «сейсмометрія»,  «геофізичні дослідження 
свердловин» «комплексування геофізичних методів». 
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Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти. 
Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 - 5  Обов’язковим для іспиту/заліку є     

70 % відвідувань занять та написання 1 контрольної робіти та  захист 4 лабораторні 
роботи. 

ЗМ 1  
Min. –  

30 балів 
Max. – 

60 балів 
Лабораторні роботи 7,5 20 
Модульна контрольна робота  6 20 
 

 

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

Мінімум   36   24 60 
Максимум 60 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    
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ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

Змістовий модуль 1.   Сейсмоакустика геологічного середовища 

Вступ до предмету                            (2 год.) 
Тема 1.   Системний підхід в сейсмоакустиці ………………………………………….( 27 год.) 

Поняття геосистенми.Структурні рівні геосистем.Геологічне середовище як 
ієрархізована супідрядність неоднорідностей різних структурних рівнів. 
Сейсмоакустичні неоднорідності упорядкованого геологічного середовища. 
Структурна діаграма. Макроскопічні ефективні пружні властивості геологічного 
середовища. Класифікація методів сейсмоакустики. Сейсмоакустичні моделі. 
Хвильовий рух і його закономірності. Розповсюдження пружних хвиль в 
однорідному анізотропному середовищі. Акустичний тензор і його властивості. 
Методи кількісної оцінки пружної і акустичної анізотропії. Параметри азимутальної 
анізотропії пружних хвиль. 
  

Тема 2. Акустика мінералів …………..…………………….…………………….(21 год.) 
Структура і кристалохімічні особливості породотвірних мінералів. Групи симетрії 
структур мінералів. Методи розв’язку прямої і зворотної задачі акустики мінералів. 
Акустикатекстур гірських порід. 
Принцип квазіоднорідності гірських порід і типи їх упорядкованості.  Пряма і 
зворотна задачі акустики гірських порід. 
 

Тема 3. Акустичний текстурний аналіз гірських порід………………(27 год.) 
Функція розподілу орієнтації мінералів і тріщин. Розвиненя функції орієнтації в ряд 
узагальнених сферичних функцій. Розвиненя парметрів азимутальної анізотропії 
пружних і акустичних сталих в ряд сферичних фунцій. Акустичні методи визначення 
функції розподілу орієнтації мінералів і тріщин. Сейсмоакустика геоформацій і 
геокомплексів. Методи дослідження геоформацій: акустичний каратаж , сейсмічний 
каратаж, вертикальне сейсмічне профілювання, між свердловинне акустичне прозву 
чування. 
 

Тема 4. Пряма і зворотна задачі акустичного каротаж………….....................( 21 год.) 
  Пряма і зворотна задачі між свердловинного акустичного прозву чування 
  Пряма і зворотна задачі ВСП для упорядкованого геологічного середовища 

 
 
Тема 5. Сейсмоакустична томографія………………………………………………(22 год.) 

  Пряма і зворотна задачі сейсмоакустичної томографії упорядкованого    
геологічного середовища. 

ступ за наявності) 
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ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

Кількість годин № 
п/п Назва  лекції 

лекції лаборат. С/Р Конс
. 

Змістовий модуль 1  Сейсмоакустика геологічного середовища 
1 Вступ.                                                       (2 год.)                        2    

 Тема 1.  Системний підхід в сейсмоакустиці  (27 год.) 8 2 16 1 

2 Лекція Методологічні принципи системного аналізу 2  4  

3 
Лекція Геологічне середовище  і його основні ієрархізовані 
структурні рівні. Сейсмоакустичні неоднорідності 
упорядкованого геологічного середовища. Структурна 
діаграма. Класифікація методів сейсмоакустики. 

2  4  

4 
Лекція  Хвильовий рух і його закономірності. 
Розповсюдження пружних хвиль в однорідному 
анізотропному середовищі 

2  4  

5 Лекція Методи кількісної оцінки пружної і акустичної 
анзотропії 2  4  

 
Лабораторна робота № 1. Тема: Акустичний інваріантно-
поляризаційний метод визначення ефективних 
акустичних постійних гірських порід  

 2   

 Консультація    1 

 Тема 2  Акустика мінералів (21 год.) 4 2 14 1 

6 
Лекція  Методи розв`язку прямої і зворотної задачі акустики 
мінералів. Методи визначення пружних постійних мінералів. 
Параметри азимутальної анізотропії пружних хвиль 

2  7  

7 
Лекція Акустика  текстур гірських порід. Принцип 
квазіоднорідності гірських порід і типи їх упорядкованості. 
Пряма і зворотна задачі  акустики гірських порід 

2  7  

 
Лабораторна робота № 2.  Тема:  Акустичний інваріантно-
поляризаційний метод визначення пружних постійних  
гірських порід 

 2   

 Консультація    1 

 Тема 3. Акустичний текстурний аналіз гірських порід (27 
год.) 6 2 18 1 

8 
Лекція Функція розподілу орієнтації мінералів і тріщин. 
Пружна і акустична анізотропія текстур гірських порід та її 
природа. Акустичний текстурний аналіз гірських порід 

2  6  

9 
Лекція Сейсмоакустика геоформацій і геокомплексів. 
Методи дослідження геоформацій 2  6  

10 
Лекція Принцип латеральної сейсмоакустичної 
квазіоднорідності 2  6  

 

Лабораторна робота № 3. Тема: Параметри анізотропії 
об'ємних пружних хвиль анізотропного геологічного 
середовища  
 

 2   
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 Консультація    1 

 Тема 4. Пряма і зворотна задачі акустичного каротажу. 
(21 год.) 2 2 16 1 

11 
Лекція Пряма і зворотна задачі міжсвердловинного 
акустичного прозвучування. Пряма і зворотна задачі ВСП 
для упорядкованого геологічного середовища 

2  16  

 
Лабораторна робота № 4. Тема: Поперечно ізотропна 
апроксимація анізотропного  середовища довільної 
симетрії 

 2   

 Консультація    1 

 Тема 5. Сейсмічна томографія. (22 год.) 2 2 16 2 

12 Лекція Методи сейсмічної томографії. Методи відновлення 
швидкостей в сейсмічній томографії 2  16  

 

Лабораторна робота № 5. Тема: Годограф ВСП для 
стратифікованого товсто шаруватого анізотропного 
середовища. Інверсія даних ВСП у пружні постійні 
геологічного середовища. 

 2   

 Консультація    2 

 Модульна контрольна робота   1  

 ВСЬОГО 24 10 80 6 
Загальний обсяг __120___ год.5, в тому числі: 
Лекцій – __24__ год. 
Лабораторні – _10_ год.  
Самостійна робота - __80__ год. 
Консультації –    6    год. 
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ЗМІСТОВИЙ  МОДУЛЬ 1 Сейсмоакустика геологічного середовища 
 

Вступ  до  предмету       (2 год.) 

 

ТЕМА 1. Системний підхід в сейсмоакустиці                          (27 год.)  

Лекція 1.   Методологічні принципи системного аналізу     (2 год.) 

Лекція 2. Геологічне середовище  і його основні ієрархізовані структурні 

рівні. Сейсмоакустичні неоднорідності упорядкованого геологічного середовища. 

Структурна діаграма. Класифікація методів сейсмоакустики.     (2 год.) 

Лекція 3. Хвильовий рух і його закономірності. Розповсюдження пружних 

хвиль в однорідному анізотропному середовищі.     (2 год.) 

Лекція 4 Методи кількісної оцінки пружної і акустичної анізотропії (2 год.) 

 

Контрольні запитання та завдання  

1. Чим відрізняються підходи до вивчення геологічного середовища  в 

методах сейсмоакустики від методів сейсморозвідки і сейсмології? Поясніть на 

реальних прикладах. 

2. В чому методологічне значення системного підходу в сейсмоакустиці? 

3. Поняття фазової, групової і променевої швидкостей. Наведіть випадки,  

коли ці швидкості співпадають. Як визначити ці швидкості експериментально? 

4. Інтегральні і диференціальні коефіцієнти пружної і акустичної анізотропії. 

Назвіть  області їх застосування. 

 

Лабораторне заняття 1. Акустичний інваріантно-поляризаційний метод 

визначення ефективних акустичних постійних гірських порід 

 

Завдання для самостійної роботи (16 год.)   

1. Виконати розрахунки акустичного тензору на заданих прикладах гірських 

порід. 

2. Обробити та описати результати обрахунків. 

 

Рекомендована література: 
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1. Продайвода Г.Т.  Основи сейсмоакустики. Київ: ВПУ “Київський університет”, 
2000, 292 с. С. 1 – 60. 

2. Продайвода Г.Т.,Трипільський О.А.,Чулков С.С. Сейсморозвідка. Київ: ВПЦ 
«Київський університет»,2008,351 с. 

3. Продайвода Г.Т. Акустика текстур гірських порід. Київ: ВГЛ «Обрій», 2004,144 
с. 

 

ТЕМА 2. Акустика мінералів    (21 год.) 

Лекція 5  Методи розв`язку прямої і зворотної задачі акустики мінералів. 

Методи визначення пружних постійних мінералів. Параметри азимутальної 

анізотропії пружних хвиль    (2 год.) 

Лекція 6 Акустика  текстур гірських порід. Принцип квазіоднорідності 

гірських порід і типи їх упорядкованості. Пряма і зворотна задачі  акустики 

гірських порід (2 год.) 

 

Контрольні запитання та завдання  

1. В чому полягає фізична суть компонент акустичного тензора і вплив 

симетрії середовища на його симетрію? 

2. Які позитивні і негативні сторони апроксимації анізотропії методом 

Томпсона? 

3. Що таке пряма і зворотна задача акустики мінералів? 

 

Лабораторне заняття 2. Акустичний інваріантно-поляризаційний метод 

визначення пружних постійних  гірських порід 

 

Завдання для самостійної роботи (14 год.)   

1. Виконати порівняльний аналіз параметрів Томпсона для різних типів 

слабкоанізотропних геологічних середовищ. 

2. Підготувати реферат за результатами аналізу параметрів 

 

Рекомендована література: 

1. Продайвода Г.Т.  Основи сейсмоакустики. Київ: ВПУ “Київський університет”, 2000, 
292 с. С. 60 – 186. 
2. Продайвода Г.Т.,Вижва С.А.,Віршило І.В. Математичне моделювання ефективних 
геофізичних параметрів.К.: ВПЦ «Київськ. Ун-т»,2012.-287 с. 
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ТЕМА 3.  Акустичний текстурний аналіз гірських порід (27 год.)    

 

Лекція 7 Функція розподілу орієнтації мінералів і тріщин. Пружна і 

акустична анізотропія текстур гірських порід та її природа. Акустичний текстурний 

аналіз гірських порід. (2 год.) 

Лекція 8 Сейсмоакустика геоформацій і геокомплексів. Методи дослідження 

геоформацій. (2 год.)  

Лекція  9 Принцип латеральної сейсмоакустичної квазіоднорідності. (2 год.)

    

Контрольні запитання та завдання  

1. Як впливає тип симетрії на пружні постійні і параметри анізотропії 

мінералів? 

2. Методи оцінки осереднених пружних модулів породоутворюючих 

мінералів. 

3. В чому полягає суть стандартної акустичної системи координат?  

4. Як розрізнити вплив неоднорідності і анізотропії на ефективні і 

акустичні пружні постійні текстур гірських порід? 

 

Лабораторне заняття 3. Параметри анізотропії об'ємних пружних 

хвиль анізотропного геологічного середовища 

 

Завдання для самостійної роботи (18 год.) 

1. Дослідити зразки гірських порід на наявність анізотропії розповсюдження 

пружних хвиль. 

2. Опрацювати отримані результати. 

 

 Рекомендована література . 

1. Продайвода Г.Т.  Основи сейсмоакустики. Київ: ВПУ “Київський університет”, 
2000, 292 с. С. 186 – 208. 

2. Изотова А. Литологическая интерпретация геофизических материалов при поисках 
нефти и газа. М.: Недра, 1988, 256с. 

3. Продайвода Г.Т. Акустика текстур гірських порід. Київ: ВГЛ «Обрій»,2004,144 с. 
4.  Продайвода Г.Т., Безродний Д.А. Акустичний текстурний аналіз гірських порід. К.: 

ВПЦ «Київськ. Ун-т»,2011.- 303 с. 
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ТЕМА 4. Пряма і зворотна задачі акустичного каротажу. (21 год.) 

 

Лекція 10 Пряма і зворотна задачі міжсвердловинного акустичного 

прозвучування. Пряма і зворотна задачі ВСП для упорядкованого геологічного 

середовища. (2 год.) 

 

Контрольні запитання та завдання  

1. В чому суть сейсмоакустики геоформацій? Навести приклади. 

2. Які методи застосовують для вирішення прямої задачі акустичного 

каротажу? 

3. Як визначають діаграму направленості джерела акустичних коливань в 

методах міжсердловинного прозвучування? Яка природа дифракційних ефектів? 

 

Лабораторне заняття 4. Поперечно ізотропна апроксимація 

анізотропного  середовища довільної симетрії. 

 

Завдання для самостійної роботи (16 год.) 

1. Вивчити параметри багатохвильового вертикального сейсмічного 

профілювання.  

2. Підібрати та опрацювати матеріал з прикладами по багато хвильовому 

вертикальному сейсмічному профілюванню. 

 

Рекомендована література: 

1. Продайвода Г.Т.  Основи сейсмоакустики. Київ: ВПУ “Київський університет”, 2000, 
292 с. С. 208 – 285.  
2. Продайвода Г.Т., Вижва С.А. Віршило І.В. Математичне моделювання ефективних 
геофізичних параметрів. К.: ВПЦ «Київськ. Ун-т»,2012.-287 с. 
3. Продайвода Г.Т., Безродний Д.А. Акустичний текстурний аналіз гірських порід. К.: 
ВПЦ «Київськ. Ун-т»,2011. - 303 с. 
4. Авербух А.Г. Изучение состава и свойств горных пород при сейсморазведке. М.: Недра, 
1982, 232с. 

 

ТЕМА 5. Сейсмічна томографія. (22 год.) 

Лекція 11 Методи сейсмічної томографії. Методи відновлення швидкостей в 

сейсмічній томографії. (2 год.) 
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Контрольні запитання та завдання  

1.Як будуються рефракційні характеристичні поверхні при вирішенні 

граничних задач у випадку анізотропного середовища? Навести приклад. 

2. Доведіть для  випадку анізотропного середовища справедливість 

закону Снеліуса? 

3. Як побудований алгоритм чисельних розрахунків хвильового поля у 

матричному методі? 

 

Лабораторне заняття 5. Годограф ВСП для стратифікованого товсто 

шаруватого анізотропного середовища. Інверсія даних ВСП у пружні постійні 

геологічного середовища. 

 

Завдання для самостійної роботи (16 год.) 

1. Дослідити питання  ефективності застосування методу сейсмічної томографії 
під час пошуків родовищ корисних копалин. 

2. Підготувати реферативну роботу. 
 

Рекомендована література: 

1. Продайвода Г.Т.  Основи сейсмоакустики. Київ: ВПУ “Київський університет”, 
2000, 292 с. С. 285 – 299. 

2. Продайвода Г.Т.,Трипільський О.А., Чулков С.С. Сейсморозвідка. Київ: ВПЦ 
«Київський університет», 2008, 351 с. 

3. Сейсмическая томография. Под. ред  Нелета Г.  М.: Мир, 1990, 416с. 
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Типове завдання модульної контрольної роботи № 1. 
 

1. Які основні задачі, що вирішуються методами сейсмоакустики? 
2. Поясніть поняття геосистеми. Типи геосистем і іх ієрархізована субпідрядність. 
3. Опишіть поняття сейсмоакустичної неоднорідності і його відносний характер. 

Класифікація методів сейсмоакустики. Навести приклад. 
4. Наведіть характеристику геосистем структурного рівня мінералів. 
5. Наведіть характеристику геосистемного рівня текстур гірських порід. 
6. Наведіть характеристика гесистем структурного рівня геоформацій і геокомплексів. 
7. Охарактеризуйте хвильовий рух і його особливості. Розповсюдження хвиль в 

ізотропному і анізотропному середовищі. Переваги застосування акустичного 
тензора в сейсмоакустиці. 

8. Опишіть сучасні методи  кількісної оцінки пружної і акустичної анізотропії. 
Параметри анізотропії Томпсона. Навести приклад. 

9. Охарактеризуйте взаємозв’язок пружних властивостей і структури мінералів. 
Опишіть вплив кристалохімічних властивостей на пружні властивості мінералів. 

10. Опишіть залежність анізотропії  пружних властивостей від структурного мотиву 
мінералів. 

11.  Охарактеризуйте осередненні модулі пружності породоутворюючих мінералів. 
12. Охарактеризуйте тензор акустичних постійних текстур гірських порід. Акустичний 

еліпсоїд і його симетрія. Стандартна акустична система координат. 
13. Опишіть методи вивчення пружних властивостей гірських порід і їх анізотропії.  
14. Опишіть чисельні розрахунки пружних постійних і визначення симетрії текстур 

гірських порід. 
15. Наведіть характеристику акустичного текстурного аналізу гірських порід. 
16. Що характеризує природа акустичної і пружної анізотропії текстур гірських порід. 
17. Суть прямої і зворотної  задач акустики свердловин. 
18. Опишіть пряму задачу акустичного міжсвердловинного прозвучування. 
19. Поясніть екстенсивну ділантансію, сейсмічну анізотропію і геологічні процеси. 
20. Опишіть задачу відбиття – заломлення сейсмічних хвиль на границі двох 

анізотропних середовищ. 
21. Охарактеризуйте матричний метод в задачах сейсмоакустики геоформацій і 

геокомплексів. 
22. Опишіть пряму і зворотну задачу ВСП. 

 
Контрольні  запитання  до  змістового  модуля 1 

1. Чим відрізняються підходи до вивчення геологічного середовища  в методах 
сейсмоакустики від методів сейсморозвідки і сейсмології?Покажіть на реальних 
прикладах. 

2. В чому методологічне значення системного підходу в сейсмоакустиці? 
3. Поняття фазової, групової і променевої швидкостей. Наведіть випадки,  коли ці 

швидкості співпадють. Як визначити ці швидкості експериментально? 
4. Покажіть , які принципові відмінності закономірностей росповсюдження плоских 

пружних хвиль  в ізотропному і анізотропному однорідних середоищах. 
5. В чому полягає фізична суть компонент акустичного тензора і вплив симетрії 

середовища на його симетрію. 
6. В чому позитивні і негативні сторони апроксімації анізотропії методом Томпсона? 
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7. Інтегральні і диференціальні коефіціенти пружної і акустичної анізотропії. Назвіть  
області їх застосування. 

8. Вплив структурного мотиву на пружну анізотропії породоутворюючих мінералів? 
9. Як впливає тип симетрії на пружні постійні і параметри анізотропії мінералів? 
10. Методи оцінки осередненних пружних модулів породоутворюючих мінералів. 
11. В чому полягає суть стандартної акустичної системи координат?  
12. Як розрізнити вплив неоднорідності і анізотропії на ефективні і акустичні пружні 

постійні текстур гірських порід? 
13. Як визначають симетрію текстури гірської породи? 
14. Як визначають функцію розподілу мінералів і тріщин акустичним методом? Що 

потрібно визначити для цього? 
15. Чому метод визначення акустичних і пружних постійних гірських порід  називають 

інваріантно-поляризаційним? 
16. В чому суть сейсмоакустики геоформацій? Навести приклади. 
17. Які методи застосовують для вирішення прямої задачі акустичного каратажа? 
18. Як визначають діаграму направленісті джерела акустичних коливань в методах 

міжсердловинного прозвучування? Яка природа дифракційних ефектів? 
19. Які  типи хвиль  використовують при інтерпретації даних АК? 
20. Як будуються рефракційні характеристичні поверхні при вирішенні граничних 

задач у випадку анізотропного середовища? Навести приклад. 
21. Доведіть для  випадку анізотропного середовища справедливість закону Снелліусу? 
22. Як побудований алгоритм чисельних розрахунків хвильового поля у матричному 

методі? 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПРОВЕДЕННЮ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 
 

Лабораторна робота № 1  
 

Тема: Акустичний інваріантно-поляризаційний метод визначення ефективних 
акустичних постійних гірських порід  

 
Гірську породу в макроскопічному об'ємі V, при умові V>L3 n (де L3n - характерний 

розмір структурних неоднорідностей гірської породи), можна розглядати як 
квазіоднорідне середовище.  
 
 Згідно узагальненого рівняння Гріна-Крістофеля:  
  

( ) 0=−Γ ∗∗∗
lilil Uv δρ      /1/ 

 
 де Г*il = C*ijklnjnk; nj - компоненти одиничного вектору хвильової нормалі; <Ul> - 
осереднений вектор пружних зміщень; r* - щільність; v* - ефективна фазова швидкість, 
яку також можна розкласти на регулярну (осереднену) <v> і флюктуаційну (випадкову) v 
складові, тобто  
 
  v* = <v> + ~v        /2/  
 
 Для згладжування флюктуаційної складової використовується акустичний тензор 
µ il , який одержаний шляхом згортки тензору C*

ijkl по парі внутрішніх індексів:  
 
  ρ µ∗ ∗ ∗=il ijjlC ,       /3/ 
Квадратична форма, утворена із компонент вектора хвильової нормалі, визначається 
сумою квадратів фазових швидкостей ізонормальних хвиль:  
 
  )( 3

2
2

2
1

2 ∗+∗+∗=∗ vvvnn liil
ρµ      /4/  

 де v*1 - ефективна фазова швидкість квазіповздовжньої хвилі, а v*2, v*3 - ефективні 
фазові швидкості "швидкої" і "повільної" квазіпоперечних хвиль. Азимутальну залежність 
ефективного акустичного тензору µ*(n) можна розглядати як випадкову функцію 
напрямку хвильової нормалі. Вона складається із детермінованої µ il  і флюктуаційної ~µ il 
складових. Детерміновану складову можна описати детермінованою моделлю, тобто 
вказівною поверхнею симетричного тензора другого рангу:  
 
  µ µ( ) .n n nil i j=< ′ > ,      /5/  
 
 де <µ′il> - компоненти детермінованої складової в довільно заданій робочій системі 
координат.  
 
 Для того, щоб визначити компоненти акустичного тензору <µ′il> в робочій системі 
координат, необхідно виміряти фазові швидкості об'ємних пружних хвиль з 
ортогональними векторами поляризації вздовж не менш шести довільно заданих 
напрямків хвильової нормалі n(q) та обчислити значення ефективного акустичного тензора 
µ∗(n(q)) для q-го напрямку та розв'язати систему рівнянь:  

 µ µ µ∗ =< ′ > +( ) ~( )( ) ( ) ( ) ( )n n n nq
il

q
i

q
j

q    /6/ 
  q = 1,2,...,9;  
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 де  - <µ′il> компоненти осередненої складової акустичного тензору в робочій 
системі координат.  
 
 Для згладжування флюктуаційних складових можна використовувати операцію 
урівноваження швидкостей пружних хвиль. Акустичний тензор µ∗il є симетричним 
тензором другого рангу, його згортка:  
 
  µ µ µ µ∗ = ∗ + ∗ + ∗il 11 22 33  
 
також є інваріантом. Виходячи з того, що значення його компонент дорівнюють значенню 
суми квадратів швидкостей з ортогональними векторами поляризації, то сума квадратів 
фазових швидкостей пружних хвиль для будь-яких взаємно ортогональних напрямків 
хвильової нормалі також є інваріантною величиною.  
 
 Якщо ввести допоміжні системи координат (X'i  - [100], [010], [001]; X''i  - [100], 
[011], [011]; X'''i - [010], [101], [101]; X''''i - [001], [110], [110]), то  це дозволяє створити 
просту систему урівноважених фазових швидкостей.  

  

′ = ∗ + ∗ + ∗

′′ = ∗ + ∗ + ∗

′′′= ∗ + ∗ + ∗

′′′′= ∗ + ∗ + ∗

µ µ µ µ

µ µ µ µ

µ µ µ µ

µ µ µ µ

ii

ii

ii

ii

n n n
n n n
n n n
n n n

( ) ( ) ( ),
( ) ( ) ( ),
( ) ( ) ( ),
( ) ( ) ( ),

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

1 2 3

3 4 8

1 6 7

2 5 9

    /7/  

 
  де µ∗(n(q))=Σ3

p=1[v*p
(q)]2 , q= 1,2,..,9;  v*p

(q)-- експериментальні значення ефективної 
фазової швидкості квазіповздовжної (p=1) та двох квазіпоперечних (p=2,3) хвиль в n(q) 
напрямку хвильової нормалі.  
 
 З /7/ знаходимо середнє значення інваріантів:  
  µ µ µ µ µii ii ii ii ii= ′ + ′′ + ′′′+ ′′′′( ) / ,4     /8/  
 
а також величину нев’язок ∆`, ∆``, ∆```, ∆````В для базисів робочої і допоміжних систем 
координат:  
 
  ∆′ =µ′ii-µ ii, 
  ∆′′=µ′′ii-µ ii,         /10/ 
  ∆′′′=µ′′′ii-µ ii, 
  ∆′′′′=µ′′′′ii-µ ii. 
 Нев’язки розкидаються між експериментальними значеннями фазових швидкостей, 
потім розраховуються врівноважені значення фазових швидкостей пружних хвиль vp

(q).  
 
 Задача визначення компонент осередненого акустичного тензору зводиться до 
задачі методу найменших квадратів:  
  Y=<µ>θ+ ~µ ,       /11/ 
 де µ - матриця стовпців розмірності [9*1] компонент флюктуаційної складової 
ефективного акустичного тензору; <µ> - матриця-стовпець, яка утворена із компонент 
осередненої складової ефективного акустичного тензору розмірністю [1*6]; θ - матриця 
[9*6], яка утворена із компонент при компонентах осередненого акустичного тензору 
квадратичної форми <µil>n(q)

in(q)
l для q-го напрямку вектору хвильової нормалі n(q)

i. Y- 
матриця стовбець розмірності [1*9], яка утворена із значень акустичного тензора в 
напрямку n(q)

i, обчислена із урівноважених значень фазових швидкостей. 
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  З розв'язку рівняння /11/ знаходимо:  
 
  $µ =[θtθ-1]θtY;       /12/  
  ~µ =[θ(θtθ)-1θt−Ιn]Y 
 
 In- одинична матриця; Qt - транспонована матриця. Для визначення довірчих 
інтервалів µ та перевірки відмінності від нуля його компонент використаємо матрицю 
коваріацій для µ. Якщо флюктуаційна складова має однакову дисперсію σ2, тоді 
знаходимо:  
 
  cov(µ) = σ2[θtθ]-1,      /14/ 
 
 Так як величина σ2 невідома, використаємо наявну дисперсію флюктуаційної 
складової, тобто в якості оцінки σ2 приймемо s2:  
 

  s2= (
q=
∑

1

9

 [µ*(n(q)) - <µ(n(q))>]2)/(q-m-1),   /15/ 

 
 Враховуючи /15/ знаходимо дисперсію оцінок s2 ( m):  
 
  s2(µ m) = s2[QtQ]-1       /16/  
 
 Оцінка значимості відмінності µm від нуля відбувається за допомогою t-статистики, 
за такої умови:  
 

  
µ

µ
m

ms
− 0

2 ( )
≤ tα        /17/ 

 
 де tα - табличне значення t-статистики Стьюдента при 5% рівні значимості.  
 
 Значення <µ(n)> обчислюються із рівняння /5/ за допомогою знайдених оцінок 
<µ′il>:  
 
  <µ (n)>=< µ′il >ninj,      /18/  
 
 де < $µ (n)>il - незміщені оцінки невідомих компонент детермінованої складової 
ефективного акустичного тензора, величина <µ (n)> - найбільш вірогідне значення 
прогнозованої величини для даного напрямку n. Таким чином найбільш вірогідне значення 
<µ `il> лежить у межах:  
 

  [ ]µ θ θ θ θα( )n t s t t> ±
−1

     /19/  

 
 В цьому випадку оцінку детермінованої складової ефективного акустичного 
тензору можна розглядати як оцінку його середнього значення для заданого напрямку 
хвильової нормалі. При оцінці довірчих інтервалів <µ(n)> треба приймати до уваги і 
дисперсію флюктуаційної складової, тобто:  
 
  < > ± + −µ θ θ θ θα( ) [ ]n t s t t1 1     /20/  
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 Із розв'язку характеристичного рівняння  
 
  (<µ′il> - λδil) Xl = 0,      /21/  
 
 де λ - скаляр; Xl - компоненти власних векторів, що розшукуються, розраховують 
власні значення і напрямки акустичного тензору.  
 
 
 Вихідні дані: 
  Фазові швидкості квазіповздовжньої "повільної" і "швидкої"  
квазіпоперечних хвиль.  
 Програмні засоби і їх використання: Програма розрахунків акустичних констант 
"Akust10.bas", для її використання необхідний файл даних швидкостей і щільності.  
 Вихідні файли:  
 файл початкових наближень для пружних постійних: 
 файл результатів обчислень тензору акустичних констант.  
 
  Завдання: 
 Обчислити осереднену і флюктуаційну складові ефективного акустичного тензору, і тип 
симетрії текстури.  
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Лабораторна робота № 2  
 

 Тема:  Акустичний інваріантно-поляризаційний метод визначення пружних 
постійних  гірських порід  

 
 Мета: Визначити осереднену і флюктуаційну складові ефективного тензору 
пружних постійних гірських порід та пружну симетрію матриці пружних постійних її 
текстури  
 
 Для обчислення осереднених пружних постійних застосовується інваріантно-
поляризаційний метод. Його особливістю є те, що ітераційна система рівнянь включає не 
тільки невідомі пружні постійні, а і вектори пружних зміщень хвиль та обмеження на 
пружні постійні, що виникають із інваріантних величин тензору пружних постійних. Для 
цього складалась наступна система рівнянь:  
 
  <C'ijkl><U (q)

i(p)>n(q) jn(q) 
k<U(q) 

l(p)> = ρ* [v(q)(p)]2 ;  
 
  p=1,2,3; q=1,2,...,9;      /1/  
 
  <C'ijjl> = ρ*<µ′il>;       /2/  
 
  <C'ijji> = ρ*<µ'ii>;       /3/  
 
 де <U(q)

i(p)> - осереднені вектори пружних зміщень для квазіповздовжньої (p=1), 
"швидкої" (p=2) і "повільної" (p=3) квазіпоперечних хвиль, які розповсюджуються в n(q) j-
ому напрямку хвильової нормалі; v(p) - урівноважені фазові швидкості об'ємних пружних 
хвиль; <C'ijkl> - початкові наближення пружних постійних в робочій системі координат.  
 Із системи /1-3/ можна методом найменших квадратів обчислити оцінки 
осереднених пружних постійних в робочій системі координат. Для визначення векторів 
пружних зміщень спочатку знаходять початкові наближення осереднених пружних 
постійних <C'mn

(0)>, а потім із розв'язку /2/ обчислюють початкові наближення векторів 
пружних зміщень <Ui

(0)>. Початкові наближення для <C'11
(0)>, <C'22

(0)>, <C'33
(0)> можна 

обчислити із врівноважених значень фазових швидкостей квазіповздовжних хвиль:  
  <C'11

(0) > = ρ* [v(1)(1)]2;  
  <C'22

(0)> = ρ* [v(2)(1)]2;      /4/ 
  <C'33

(0)> = ρ* [v(3)(1)]2.  
 
 Тоді початкові наближення для пружних постійних <C'44

(0)>, <C'55
(0)>, <C'66

(0)> 
знаходять із системи рівнянь:  
   <C'11

(0) > + <C'55
(0) > + <C'66

(0) > = ρ*<µ′11>, 
   <C'22

(0) > + <C'44
(0) > + <C'66

(0) > = ρ*<µ′22>,  /5/ 
   <C'33

(0) > + <C'44
(0) > + <C'55

(0) > = ρ*<µ′33>. 
 
 Для визначення початкового наближення пружних постійних <C'12

 (0) >, <C'13
(0) > , 

<C'23
(0) >,  <C'15

(0) >,  <C'16
(0) >,  <C'24

(0) >,  <C'26
(0) >,  <C'34

(0) >,  <C'35
(0) >,  <C'45

(0) >,  <C'46
(0) 

>,  <C'56
(0) > використовують систему рівнянь: 

 
  <C'16

(0) >+<C'26
(0) >+<C'45

(0) >= ρ*<µ′12>, 
   <C'15

(0) >+<C'35
(0) >+<C'46

(0) >= ρ*<µ′13>,  /6/ 
   <C'24

(0) >+<C'34
(0) >+<C'56

(0) >= ρ*<µ′23>. 
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 і систему рівнянь для пружних постійних у допоміжних робочих системах 
координат:  
 
  <C``ijkl>= a`im a`jn a`kp a`lq <C`(0)

mnpq>;  
  <C``′ijkl>= a`′im a`′jn a`′kp a`′lq <C`(0)

mnpq>;   /7/ 
  <C``′′ijkl>= a`′′im a`′jn a`′′kp a`′′lq <C`(0)

mnpq>; 
 
 де  <C``ijkl>, <C``′ijkl>, <C``′′ijkl> - пружні постійні у допоміжних системах 
координат, відповідно повернутих на кут 45° навкруг осей X`3, X`1, X`2 робочої системи 
координат; a`im, a``im, a```im - направляючі косинуси допоміжних систем координат  X′′i, 
X′′`i, X`′′′i. Таким чином, для знаходження початкових невідомих пружних постійних 
одержуємо прості співвідношення. 
 Залишаються невідомі початкові наближення для  <C'14

(0) >,  <C'25
(0) >,  <C'36

(0) >. Якщо 
одержати згортку тензору <C`ijkl> по парі зовнішніх індексів, одержимо симетричний 
тензор другого рангу wij:  
 
  wij= <C`ijkk>.       /8/ 
  Для середовищ ромбічної і більш високої симетрії цей тензор має діагональну 
форму, тому:  
 
   <C'16

(0) > + <C'26
(0) > + <C'36

(0) > = 0 
   <C'15

(0) > + <C'25
(0) > + <C'35

(0) > = 0,    /9/ 
   <C'14

(0) > + <C'24
(0) > + <C'36

(0) > = 0. 
 Із /6/ і /9/ видно, що для початкового наближення достатньо прийняти:  
 
  <C'36

(0) > = <C'45
(0) >,      /10/ 

  <C'25
(0) > = <C'46

(0) >,      /11/ 
  <C'36

(0) > = <C'56
(0) >.      /12/ 

 
 Зупинка ітераційного процесу здійснюється по мінімуму нев'язки величини:  

  ( ( ) ( ) ) min( ) ( )< > − < > =
=
∑ µ µi r

q

q

q q
1

 ,   /13/  

  де <µ(i) (q)> , <µ(r)(q)>- експериментальні і обчислені на z-ому кроці ітерації 
значення осередненого акустичного тензору в n(q)-ому напрямку хвильової нормалі.  
 
 Вихідні дані:  
• Урівноважені швидкості квазіповздовжньої і квазіпоперечних хвиль, акустичні 

константи, початкові наближення пружних постійних, записані у вихідних файлах 
програми "akust10.bas".  

• Програмні засоби і їх використання: 
• Програма розрахунків пружних постійних у файлі "uprv16.bas". Вихідний файл формує 

матрицю пружних постійних, флюктуаційну складову та перевірку гіпотези значимості 
відхилення пружних постійних від нуля.  

 
 Звіт: 
• Описати одержані результати і зробити висновок на основі їх аналізу: 
• Дати вичерпну геолого-петрографічну характеристику: мінералогічний склад, 

структура і текстура, умови формування гірської породи. Зробити висновок про 
природу анізотропії.  
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Лабораторна робота № 3  
 
Тема: Параметри анізотропії об'ємних пружних хвиль анізотропного геологічного 

середовища  
 Мета роботи: визначити фазові швидкості і вектори пружних зміщень 
ізонормальних хвиль, вектори променевих швидкостей і їх модулі, кути відхилення 
векторів пружних зміщень і променевих швидкостей від напрямку хвильової нормалі. 
Побудувати стереопроекції напрямків анізотропії об'ємних хвиль  
 
 Вихідні дані: пружні постійні і щільність гірської породи з лабораторної N2  
 Задача обчислення значень фазових швидкостей та векторів пружних зміщень, 
якщо відомий осереднений тензор пружних постійних, зводиться до знаходження власних 
векторів і власних значень тензору Крістофеля Lij. Тобто необхідно знайти таку систему 
координат, в якій тензорна матриця діагональна. Отже шукають ортогональну матрицю, 
яка здійснює перехід від деякої довільної робочої системи координат, в якій задаються 
пружні модулі <Cijkl> гірської породи, до власної системи координат приведеного тензора 
Крістофеля. Для цього вводять допоміжну повернуту систему координат xi, вісь x3 якої 
співпадає з напрямком вектору хвильової нормалі n. Орієнтація двох інших осей не має 
принципового значення. Формула перетворення, що забезпечує перехід від робочої 
системи координат xj до власної системи координат xi має вигляд:  
 
  xi= Nij xj`,        (1)  
 де матриця перетворення Nij виражається через тригонометричні функції кутів 
сферичної системи координат:  
 

  Nij= 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛
−

−

ϕθϕθϕ
θθ

ϕϕθϕ

cossinsincossin
0cossin

sincoscoscos
   (2) 

  
 де θ  - азимутальний кут, ϕ  - полярний кут сферичної системи координат.  
 Тоді можна записати формулу перетворення приведеного тензору Крістоффеля до 
допоміжної системи координат:  
 
  Гij = Nip Njq Lpq       (3)  
 
 Шукають матрицю А, яка приведе тензорну матрицю Гij до діагонального вигляду:  
 
  Гij'= Аip Аjq Гpq = dij l(w)      (4)  
 
 Це приведе до явного вигляду першого наближення для фазових швидкостей:  
 
  <vqp>2= g2Г11 + h2Г22 +Г33 + 2ghГ12 +2gГ13 + 2hГ23 (5) 
 

<vqs
(1)>2=(Г11 -2gГ13 + g2Г33) cos2ϕ  + (Г22- 2hГ23 + h2Г33) sin2ϕ + (hГ13 + gГ23 - 

ghГ33 -Г12 ) sin2ϕ     (6) 
 

<vqs
(2)>2= (Г22 - 2hГ23 + h2Г33) cos2 ϕ +(Г11- 2gГ13 + g2Г33) sin2ϕ + (hГ13 + gГ23 - 

ghГ33 -Г12 ) sin2ϕ     (7) 
 
 де g = (Г23Г12 - Г13(Г22 - Г33))/Го    (8) 
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  h= (Г13Г12 - Г23(Г11 - Г33))/Го     (9) 
  Го = (Г11 - Г33) (Г22 - Г33) - Г12

2    (10) 
 Величина кута j визначається на кожному кроці ітерації в залежності від того 
навколо якої осі координат здійснюється обертання системи координат. Якщо, наприклад, 
максимальним є діагональна компонента матриці Г12, то обертання навколо осі x3 за 
допомогою матриці:  
 

  Аij= 
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛ −

100
0cossin
0sincos

ϕϕ
ϕϕ

     (11)  

 

  де ϕ = 1
2

2 12

22 11

arctg Г
Г Г−

 

 
 Пружні зміщення в допоміжній системі координат <Ui

(ν ) >=Aνi, 
а в робочій системі координат 

<Ui
(ν ) >=AνpNpi       (12)  

 Якщо точність першого наближення недостатня, ітераційний процес 
продовжується. Обертання здійснюється, виходячи із компонент одержаної матриці Гij`.  
 Для обчислення величин кута відхилення вектору пружних зміщень від напрямку 
хвильової нормалі можна скористатися співвідношенням:  
 
  cosδ  = ni<Ui>       (13)  
 
 Якщо відома фазова швидкість і вектор пружних зміщень, то компоненти вектору 
променевої швидкості vj(e) можна знайти із співвідношення:  
 

  <vj(e)>=
v

nUUC kljijkl

ρ
     (14)  

 
 де ρ  - щільність. Диференціальний коефіцієнт пружної анізотропії Ad 
обчислюється по формулі:  

  Ad= %100
)(

)()(
2

22

×
Λ

Λ−Λ

m

cmc     (15) 

де (Λ 2)c=<Λ 11>2+<Λ 22>2+<Λ 33>2+2(<Λ 12>2+<Λ 13>2+<Λ 23>2) 
 
 (Λ m

2)c=<Λ m11>2+<Λ m22>2+<Λ  m 33>2+2(<Λ m 12>2+<Λ  m 13>2+<Λ m23>2) 
 
 <Λ>c =<Λ 11>+<Λ 22>+<Λ 33> 
 Завдання: 
• -обчислити параметри анізотропії об'ємних пружних порід анізотропії  
• гірської породи;  
• -дослідити закономірності  зміни параметрів анізотропії (азимутальної залежності 

фазової  швидкості і модуля променевої швидкості, кута відхилення вектору пружних 
зміщень від напрямку хвильової нормалі та диференціального коефіцієнту пружної 
анізотропії;  

• -провести аналіз одержаних даних і зробити висновки, які обгрунтувати графіками або 
стереопроекціями.  
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Лабораторна робота № 4 
 

Тема: Поперечно ізотропна апроксимація анізотропного 
 середовища довільної симетрії 

 
 Пружна симетрія гірських порід не відповідає строго класичним групам симетрії, 
для більшості порід характерні низькосиметричні групи симетрії. Це є результатом 
недосконалості будови текстури та наявністю упорядкованості різної просторової 
орієнтації і фізичної природи Пружна симетрія накладає жорсткі умови на азимутальну 
анізотропію фазових та променевих швидкостей. 
 Для аналізу апроксімації азимутальної анізотропії сейсмічних хвиль в поперечно-
ізотропному середовищі використовується коваріантна форма тензора Кристофеля та 
поняття диференційної середньої поперечної анізотропії середовища. Для визначення 
анізотропії середовища його порівнюють із найближчим до нього по пружним 
властивостям поперечно-їзотропним середовищем. 
 Для цього використаємо поняття середньої пружної поперечної анізотропії. 
Знайдемо поперечно-ізотропне середовище з приведеним тензором Кристофеля 
   Λ il

t Cijkl
t n jnk

( ) ( ) /= ρ       (1) 

де Cijkl
t( ) -  пружні постійні поперечно-ізотропного середовища: що шукається, ρ - 

щільність; 
 n j  - одиничний вектор хвильової нормалі,  компоненти  котрого найменше 

відрізняються від найближчого анізотропного середовища довільної симетрії. 
Цю умову представлено математично : 

[ ]( ' ) ( ( ) ) minΛ Λ Λil c il il
t

c
2 2= − = ,    (2) 

де   c - слід тензора. 
 Приведений тензор Кристофеля поперечно-ізотропного середовища залежить від 
від вибору системи координат, тому його потрібно представити в коваріантній формі 

Λil
t a il bninl qeiel tcicl

( ) = + + +δ     (3) 

де a, b, q, t - є інваріантами при довільних ортогональних перетвореннях, вони 
розраховуються із системи рівнянь 

3a b q t ii+ + + = Λ , 
    

a bn q ileiel+ + =3
2 Λ

 

a b qn ilninl+ + =3
2 Λ

       (5) 

a t ilcicl+ =Λ
 

 
ei - компоненти одиничного вектору, котрий визначає напрямок головної осі симетрії 

поперечно-ізотропного середовища, ci  - компоненти одиничного вектору котрий є 

векторним добутком  векторів c e n= × ;  

Λ il Cijkl n j nk= / ρ        (6) 

 - приведений тензор Кристофеля анізотропного середовища довільної симетрії; 
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Cijkl - тензор пружних постійних цього середовища, ρ - щільність. 

Відхилення пружних властивостей анізотропного середовища вид найближчого до нього 
поперечно-ізотропного середовища для довільного напрямку хвильової нормалі 
визначається вектором w : 

( ' )Λ2 2c wiwi=        (7) 

де  wi ijkcihk= ε         (8) 

h
k klm

f
l
c
m

= ε        (9) 

f
l lp

c
p

= Λ
       (10) 

де εijk - тензор Левї-Чевїта. 

Величина диференційного коефіцієнту відносної середньої квадратичної 
поперечної пружної анізотропії ( )At  визначається із : 

At
c

t
c

c
=

−⎡

⎣

⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥

( ) ( ( ) )

( )
* %

Λ Λ

Λ

2 2

2

1
2

100
     (11) 

де 

( ) ( )Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λ2
11
2

22
2

33
2 2 12

2
13
2

23
2

c = + + + + +   (12) 

( ( ) ) ( ) ( ) ( ) ( ( ) ( ) ( ) )Λ Λ Λ Λ Λ Λ Λt
c

t t t t t t2
11

2
22

2
33

2 2 12
2

13
2

23
2= + + + + +  (13) 

Завдання: 
використовуючи програму побудувати полюсні діаграми променевої і фазової 

швидкостей і проаналізувати отриманий результат. 
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Лабораторна робота № 5  
 

Тема: Годограф ВСП для стратифікованого товсто шаруватого анізотропного 
середовища. Інверсія даних ВСП у пружні постійні геологічного середовища.  

 
 Мета роботи: Розв'язок прямої і зворотної задачі ВСП для товсто шаруватого 
поперечно-ізотропного геологічного середовища.  
 
 Геометрія вимірювань методом ВСП представлена на мал.1. Для інверсії 
використовувалось рівняння годографу запропонованого / Sena /:  
 
  t=z2/vV

2 + [z2/vg
2+ x2/vh

2] * x2/(x2+z2)   (1)  
 
 де середні прирости вертикальної (vv), горизонтальної (vh) і азимутальної (vg) 
швидкості визначалися із:  

    vv= 1/T0 
n

q

=
∑

1

tn vv(n)     (2)  

   vg
2= 1/T0 

n

q

=
∑

1

 tn vg(n)     (3)  

1/vh
2= vv

2/vg
8 {1/2∗

n

q

=
∑

1

 tnvg(n)4[4∗vg(n)4/vv(n)2∗  

∗(1/vn(n)2-1/vg(n)2)-1]+1/4T0vg
4}+1/vg

2    (4)  

   T0 = 
n

q

=
∑

1

 tn , tn = hn/vv(n)     (5)  

  vv(n)2 =1/a0(n) ; vg(n)2 = 1/(a0
(n)+a1

(n)) ;  
  vh(n)2 = 1/(a0

(n)+a1
(n)+a2

(n))      (6)  
 
 a0

(n)+a1
(n)+a2

(n) - Коефіцієнти розкладу Фур'є променевої швидкості для n-го слою 
для квазіповздовжніх хвиль :  
 
  a0

(n)=[a0
(n)]-2; a1

(n)=-2δ(n) [a0
(n)]-1;  

 
  a2

(n)=2(δ(n)-ε(n))[a0
(n)]-2,     (7)  

 
 для SV-хвиль n-го слою:  
 
  a0

(n)=[β0
(n)]-2; a1

(n)=2 [β0
(n)]-2∗(δ(n)-ε(n))∗[α0

(n)/β0
(n)]2;  

 
  a2

(n)=-2(δ(n)-ε(n))∗[α0
(n)/β0

(n)]∗[β0
(n)]-2,    (8)  

 
для SH-хвиль n-го слою:  
 
  a0

(n)=[β0
(n)]-2; a1

(n)=-2g(n)[β0
(n)]-2; a2

(n)= 0   (9)  
 
 Параметри апроксимації азимутальної залежності фазової і променевої швидкостей 
виражаються через пружні постійні Cmn n-го слою:  
  α0

(n)= (C33
(n)/ρ(n))1/2;  

  β0
(n)= (C44

(n)/ρ(n))1/2;      (10)  
  ε(n)= (C11

(n)- C33
(n))/2C33

(n);  
  g(n)= (C66

(n)- C44
(n))/2C44

(n);  
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  δ(n)= [(C13
(n)+C44

(n))2-(C33
(n)-C44

(n))2] /[2C33
(n)(C33

(n)-C44
(n))] .  

 Задача нелінійної оптимізації зводилась до лінеаризації цільової функції: 

  αj=
k

N

=
∑

1

(t (e)- t(c)),       (11) 

 де t(e)- експериментальний час розповсюдження монотипної сейсмічної хвилі від 
вібратору до сейсмоприймача, що знаходиться у свердловині на глибині Z; t(c) - час 
розповсюдження хвилі, що розрахований теоретично для прийнятої моделі при вибраних 
початкових наближеннях пружних постійних для n-го слою.  
 Пошук глобального мінімуму цільової функції ведеться з урахуванням граничних 
умов, що накладались на пружні постійні апріорною інформацією про геологічний розріз 
свердловини:  
 
  Cmn

1(n) < Cmn
(n) < Cmn

2(mn),      (12)  
 
` де Cmn

1(n), Cmn
2(mn)- верхня і нихня границі пружних постійних n-го слою.  

 
                                              СВ                     X   
                      
 
 
 
 
 
                                 Z                                      t  v(ϕ) 
 
 

ϕ 
 
Мал. 1. 

 
 
 

Вихідні дані: Cmn
(i), ρi - пружні постійні і щільність шарів, hi потужність шарів.  

 
Початкове наближення (ГПа)  

 
Назва породи Потужність 

шарів 
C11 C33 C44 C66 C13 щільність, г/см3 

пісковик 610 38.0 32.0 14.0 15.7 5.6 2.33 
Глини 1220 25.0 18.0 11.0 13.0 2.3 2.48 
Мергель 1830 50.0 42.0 16.0 16.0 14.0 2.57 
Вапняк 2440 96.0 96.0 23.0 23.0 48.4 2.72 
Вапняк 
тріщинуватий 

3050 83.0 58.0 19.0 25.0 28.0 2.72 

 
 Програмні засоби:  

програми розрахунків часу розповсюдження квазіповздовжньої tqvp, 
квазіпоперечних vsh i vsv хвиль. Програма інверсії даних ВСП. 
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ДОДАТКИ 
 

Порода Щільність, г/см3 

Алевроліт 1 2.68 
Алевроліт 2 2.68 
Вапняк 2.92 
Пісковик 1 2.69 
Пісковик 2 2.38 
Пісковик 3 2.66 
Граніт 1 2.73 
Граніт 2 2.75 
Граніт 3 2.67 

 
Послідовність введення пружних постійних Сij : 
 

11 

22 

33 

44 

55 

66 

12 

13 

23 

14 

15 

16 

24 

25 

26 

34 

35 

36 

45 

46 

56 

Густина, 
г/см3 

 Лабораторна робота № 4-файл даних: 9 пружних постійних породи (діагональ+С12, С13, 
С23) і 9 пружних постійних породоутв. мінералу (діагональ+С12, С13, С23 використовувати 
результати курсу “Мат. моделювання”). Отримані файли з результатами мають параметри:  

;0,0 00 == θϕ ;90,0 00 == θϕ ;90,90 00 == θϕ  
 

Аксіально-
ромбічна 
текстура

Планальна 
текстура 

p

mS
µ
µ

µ
µ

µ ==
33

22  

акустична 
сланцюватість 

m

gL
µ
µ

µ
µ

µ ==
22

11

 акустична 
лінійність 
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Перелік  питань  на  іспит 
                                 
1.Основні геолого-петрографічні фактори, що впливають на   пружні і  акустичні 
властивості гірських порід. 
2. Задача відбиття-заломлення пружних хвиль на границі   двох  анізотропних 
середовищ. 
3.Матричний метод в задачах сеймоакустики стратифікованого анізотропного середовища. 
4. Фактор добротності. Коефіцієнт затухання пружних хвиль. 
5. Пряма і зворотня задачі акустики геосистем структурного рівня текстур гірських порід. 
6.Принцип латеральної сейсмоакустичної квазіоднорідності. 
7.Роль сеймоакустики при вирішенні задач моніторингу геологічного середовища. 
8. Характеристичні поверхні фазових швидкостей, рефракції та хвильова поверхня в 
однорідному ізотропному та анізотропному середовищах. 
9. Акустичний метод дослідження свердловин. 
10.Визначення детермінованої і флуктуаційної складової ефективного тензору пружних 
постійних по даним ультразвукових вимірювань фазових швидкостей пружних хвиль в 
гірських породах. 
11. Природа сейсмічної анізотропії земної кори. 
12. Перетворення Фур"є.Область застосування. 
13. Закономірності розповсюдження пружних хвиль в анізотропному і ізотропному 
геологічному середовищі(порівняльний аналіз). 
14. Сейсмоакустика геокомплексів. 
15. Лінійні системи. 
16. Природа сейсмічної анізотропії реального геологічного середовища. 
17. Годограф відбитих сейсмічних хвиль для стратифікованого поперечно-ізотропного 
середовища. 
18. Пертворення Лапласа. 
19. Акустичний тензор. Фізичний зміст його компонент. 
20. Свердловинні сейсмоакустичні методи. Їх суть і практичне застосування. 
21. Методи визначення акустичних і пружних постійних гірських порід. 
22. Функція розподілу орієнтації мінералів та її розвинення в ряд узагальнених сферичних 
функцій. 
23. Природа сейсмоакустичної анізотропії геогомплексів. 
24. Рух і хвиля. Фазова і групова швидкість. 
25. Основні структурні рівні сейсмоакустичних досліджень геологічного середовища. 
Природа сейсмоакустичної анізотропії на різних структурних рівнях досліджень. 
26. Годографи вертикального сейсмічного профілювання для випадку стратифікованого 
поперечно-ізотропного товсто-шаруватого середовища. 
27. Класифікація методів сейсмоакустики. 
28.Рівняння розповсюдження плоскої монохроматичної хвилі в однорідному 
анізотропному середовищі. Хвильових вектор. Фазовий множник. 
29. Годографи відбитих сейсмічних хвиль для стратифікованого поперечно-ізотропного 
товсто-шаруватого геологічного середовища. 
30. Акустика структурного рівня текстур гірських порід. Методика і ультразвукова 
апаратура вимірювання фазових швидкостей пружних хвиль. 
31.Розповсюдження сейсмічних хвиль в анізотропному товсто-шаруватому геологічному 
середовищі. 
32. Класифікація методів сейсмічної томографії. 
33.Явище розсіювання пружних хвиль в реальному геологічному середовищі. 
34. Кількісні міри акустичної і пружної анізотропії. 
35. Поперечно-ізотропна апоксімація азимутальної залежності швидкості товсто-
шаруватого геологічного середовища. 
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36. Модель "чорного ящика". 
37. Акустика мінералів. Вплив структури на пружні властивості породоутворюючих 
мінералів. 
38. Чисельні методи обчислення фазових і променевих швидкостей в анізотропному 
середовищі довільної симетрії. 
39. Інверсія сейсмічних даних у пружні постійні методом "просторового стану" дл випадку 
стратифікованого шаруватого середовища. 
40. Природа пружної анізотропії породоутворюючих мінералів. 
41. Метод ВСП. Його суть та область застосування при вирішенні геологічних задач. 
42. Спектральна характеристика шаруватого стратифікованого геологічного середовища. 
43. Поняття геологічного середовища. 
44. Розвинення в ряд сферичних функцій азимутальної залежності акустичного тензора 
мінералів і гірських порід. 
45. Акустичне точкове джерело в свердловині заповненій рідиною. 
46. Інваріантно-поляризаційний метод визначення пружних постійних гірських порід. 
47. Сейсмоакустика геоформацій. О сновні методи та їх застосування при вирішенні 
геологічних задач. 
48. Роль екстенсивної ділантасійної анізотропії в геологічних явищах. 
49. Типи сейсмоакустичних неоднорідностей геологічного середовища. 
50. Фазова, групова і променеві швидкості анізотропного геологічного середовища. 
Основні співвідношення між ними. 
51. Метод інверсії даних ВСП у пружні постійні (випадок товсто-шаруватого середовища). 
52. Спектральний аналіз в сейсмоакустиці. 
53. Визначення функції розподілу мікро тріщин по даним вимірювань анізотропії пружних 
постійних текстур гірських порід. 
54. Теоретичні основи сейсмоакустичної томографіїї. Теорема Радона. 
55. Явище гіротропії в реальному геологічному середовищі. 
56. Параметри анізотропії об"ємних пружних хвиль. Методи їх чисельних розрахунків. 
57. Метод Томпсона для апроксимації фазової і променевої швидкості поперечно-
ізотропного середовища.  
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 


