
ДОДАТОК 1 ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Обробка й аналіз гравімагнітних полів на ЕОМ  

 
Викладач‐лектор: доц. Грищук П. І. (електронна пошта ‐ pgryshchuk@gmail.com) 
 
Види та форми контрольних заходів з перевірки самостійної роботи студентів, 
критерії оцінювання 
 
Контроль за виконанням самостійної роботи студентами здійснюється у двох формах: у 
січні‐лютому за допомогою електронних засобів (web‐ресурсу GoogleClass, електронною 
поштою), у березні – шляхом проведення контрольної роботи. 
 

Робота у січні-лютому 2018 р. відбувається згідно наведеного нижче графіку роботи. 
Під час роботи студенти мають вивчити запропоновані теми на базовому рівні. У визначений 
лектором час, згідно графіку, студенти мають можливість проконсультуватися із викладачем 
за кожною з тем в режимі on-line за допомогою Skype (web‐ресурсу  GoogleClass  або за 
допомогою електронної пошти). Після кожної теми студент має виконати завдання отримане 
від викладача згідно графіку, яке буде доступне на web‐ресурсі GoogleClass. Завдання буде 
представляти собою невелике практичне завдання (виконати завдання надане викладачем) та 
одне теоретичне питання в рамках теми для вивчення. Для підтвердження виконання 
завдання студенти мають додатково надіслати відповіді лектору Грищуку П. І. на електронну 
пошту pgryshchuk@gmail.com не пізніше визначеного графіком терміну. Викладач оцінює 
виконані завдання в категоріях «зараховано» або «не зараховано». Щоб отримати оцінку 
«зараховано» потрібно надіслати виконане завдання та відповіді на теоретичні запитання. 
Якщо студент отримає оцінку «не зараховано», у нього є час до 28 лютого переробити 
завдання та надіслати їх викладачу повторно.  

Якщо відповіді на завдання здані невчасно без поважних причин, або не 
зараховані, студент втрачає можливість написання контрольної роботи та отримання 
відповідних модульний балів, без можливості перескладання. 

На контрольну роботу за підсумками самостійної роботи виносяться всі зазначені нижче 
теоретичні питання. Робота оцінюється максимум у 8 балів. 

Вона включає в себе 3 практичних питання (2 бали кожне) з проблематики, винесеної на 
самостійну роботу, та одне теоретичне питання. 

Критерії оцінювання відповіді студента на теоретичне питання: 
• повнота розкриття питання     1 бал; 
• аналітичні міркування, вміння робити висновки  1 бал. 

Контрольна робота проводиться на першому практичному занятті з курсу у березні 
2018 р. Її тривалість – 1 академічна година.  
 
Теми для самостійного навчання: 

1. Методи інтерпретації гравітаційних та магнітних аномалій (2 год). 
2. Особливості програм для моделювання гравітаційних та магнітних полів (6 год). 

Індивідуальний графік роботи на період 24.01.2018 – 28.02.2018 
№  Дати, час  Вид роботи 

Тема 1. Методи інтерпретації гравітаційних та магнітних аномалій 
1. 24.01.2018, 12:00  Представлення лектором матеріалів за темою 1 
2. 24.01.2018 –02.02.2018  Опрацювання студентом матеріалів за темою 1 
3. 29.01.2018, 12:00‐13:35  Консультація лектором студентів за темою 1 
4. 31.01.2018, 12:00‐13:35  Консультація лектором студентів за темою 1 
5. 30.01.2018, 14:00 ‐ 

10.02.2018, 12:00 
Виконання студентом практичних завдань за темою 1 



6. 10.02.2018, 12:00 ‐ 
11.02.2018, 12:00 

Перевірка лектором практичних завдань студентів за темою 1. 
Ознайомлення студентів із результатами перевірки. 

7.    
Тема 2. Особливості програм для моделювання гравітаційних та магнітних полів 

8. 12.02.2018, 12:00  Представлення лектором матеріалів за темою 2 
9. 12.02.2018 – 23.02.2018  Опрацювання студентом матеріалів за темою 2 
10. 14.02.2018, 12:00‐13:35  Консультація лектором студентів за темою 2 
11. 16.02.2018, 12:00‐13:35  Консультація лектором студентів за темою 2 
12. 22.02.2018, 12:00‐13:35  Консультація лектором студентів за темою 2 
13. 16.02.2018, 14:00 ‐ 

19.02.2018, 12:00 
Виконання студентом практичних завдань за темою 2 

14. 19.02.2018, 12:00 –
20.02.2018, 12:00 

Перевірка лектором практичних завдань студентів за темою 2. 
Ознайомлення студентів із результатами перевірки. 

15. 21.02.2018, 14:00 ‐ 
23.02.2018, 12:00 

Виконання студентом практичних завдань за темою 2 

16. 24.02.2018, 12:00 –
27.02.2018, 12:00 

Перевірка лектором практичних завдань студентів за темою 2. 
Ознайомлення студентів із результатами перевірки. 

 

Тема 1. Прості методи інтерпретації гравітаційних та магнітних аномалій  
Інтерпретація  гравітаційних  та  магнітних  аномалій  –  це  визначення  геометрії  геологічних 
утворень  з  використанням  геолого‐геофізичної  інформації.  Гравітаційне  та  магнітне 
моделювання виконується  у  комп’ютерних програмах  при  задаванні  геометрії  пластів  та  їх 
фізичних характеристик. При гравітаційній інтерпретації до фізичних параметрів відноситься 
густина,  а  для  магнітного  аналізу  фіксується  намагніченість  чи  магнітна  сприйнятливість. 
Якщо  задається фізичний параметр,  то  визначається  геометрія  геологічних  утворень  і  це  є 
нелінійна  задача.  Наприклад,  в  методі  характерних  точок  нам  відоме  значення  густини  чи 
намагніченості  і треба визначити геометрію тіла (куля, горизонтальний чи горизонтальний 
циліндри).  При  відомій  геометрії  моделі  визначаються  фізичні  параметри,  що  є  лінійною 
задачею. Це означає, що інтенсивність поля лінійно збільшується або зменшується при зміні 
фізичного параметра. Інверсія потенціальних полів – це визначення за аномальними даними 
розподілу  параметрів  у  геологічному  середовищі.  При  задаванні  густини  за  значеннями 
гравітаційних аномалій розраховується геометрія тіл. Підбір параметрів моделі здійснюється 
детермінованим  або  імовірнісним  методами.  В  рамках  заданої  теми  необхідно  засвоїти 
особливості використання простих методів інтерпретації потенціальних полів. 
Аналіз  особливостей  вирішення  оберненої  задачі  різних  методів  зручно  виконувати  на 
простих моделях.  
Основними методами інтерпретації потенціальних полів є 

• графічний; 
• детермінований; 
• імовірнісний. 

Завдання для засвоєння теми 1: 
1. Засвоїти застосування методу Сміта і характерних точок. 
2. Опишіть метод Сміта для інтерпретації результатів гравіметрії.  
3. Охарактеризуйте метод дотичних для аналізу магнітних аномалій. 
4. Поясніть  використання  методу  характерних  точок  для  кількісної 

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

аномалію. 
8. Розрахувати параметри моделі та побудувати її. 



9. Визначити глибину залягання тіл методом дотичних та за нерівністю Сміта. 
10. У висновку порівняти результати, що отримані методом характерних точок,  

дотичних та за нерівністю Сміта. 
Джерела для засвоєння теми 1: 

1. Тафеев Г.П., Соколов К. П. Геологическая интерпретация магнитных аномалий. – Л.: 
Недра, 1981. – 327 с. 

2. Хмелевской В. К. Краткий курс разведочной геофизика. М.: Изд-во МГУ. 1967. – 223 с. 
3. Кошелев И.Н. Гравитационная и магнитная разведка: Практикум. – 2-е изд., перераб. 

и доп. –  К.: Выща шк., 1990. –319 с.: ил. 

Тема 2. Розрахунки та побудова гравімагнітних полів від простих тіл 

Аналітичні  вирази  для  простих  моделей  застосовуються  для  моделювання  моделей 
правильної  форми.  Розрахунок  гравітаційного  чи  магнітного  поля  для  моделі  із  відомими 
параметрами є прямою задачею в геофізиці. При розрахунки аномалій параметри задаються в 
одній системі координат, наприклад МКС (метр, кілограм, секунда) або СГС (сантиметр, грам, 
секунда).  Тримати  розрахунки,  побудувати  графіки  і  моделі  можна  за  допомогою  Excel. 
Запрограмувати формули та побудувати моделі можна у програмі Dev‐C++, Microsoft Visual C++ 
та  ін.  Для  симетричних моделей  як  куля  та  вертикальний  циліндр  гравітаційна  і  магнітна 
аномалія  буде  симетрично.  Це  пов’язано  з  тим,  що  формули  виконана  для  вертикального 
намагнічування.  Правильність  розрахунків  перевіряється  за  допомогою  тестових  даних. 
Гравітаційна  аномалія  для  однакової  моделі  має  більш  згладжений  вигляд,  ніж  магнітна. 
Добренна задача – це визначення за даними гравітаційного чи магнітного поля фізичних та 
геометричних  параметрів  джерел.  В  рамках  заданої  теми  необхідно  засвоїти  особливості 
графіків та точності визначення параметрів моделей.  
Для  виконання  роботи  студенти  можуть  застосовувати  різні  програми  для  отримання  та 
візуалізації чисельних розрахунків. 
 
Завдання для засвоєння теми 2: 

1. Засвоїти принципи розрахунку гравітаційних і магнітних полів.  
2. За даними з таблиці для простих тіл взяти параметри для кулі, горизонтального 

та вертикального циліндрів. 
2. По  аналітичним  формулам  розрахувати  гравімагнітні  поля  (∆g  і  Za)  від 

заданих тіл в одиницях мГал та нТл. Перевірити розрахунки за тестовими 
даними. 

3. Побудувати у зручному масштабі розраховані криві ( g∆ і  aZ ). 
4. Побудувати модельні джерела. 
5. Розв’язати  обернену  задачу методом  характерних  точок,  дотичних  та  за 

нерівністю Сміта. 
6. Визначити точність розв’язку оберненої задачі різними методами (%). 
7. У  висновку  порівняти  результати,  що  тримані  методом  характерних 

точок, дотичних та за нерівністю Сміта. 
Джерела для засвоєння теми 2: 

1. Гравиразведка. Справочник геофизика / Под редакцией Е. А. Мудрецовой, К. Е. Веселова. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Недра, 1990. – 607 с. 

2. Кошелев И.Н. Гравитационная и магнитная разведка: Практикум. – 2-е изд., перераб. и доп. –  
К.: Выща шк., 1990. –319 с. 

3. Миронов В. С. Курс гравиразведки. Л.: Недра, 1980. – 543 с. 
4. LaFehr T. R., Nabighian, Misac N. Fundamentals of gravity exploration: SEG, 2012. – 218 p. 

 



 
Для студентів 

 
галузь знань     10 «Природничі науки» 
напрям підготовки   103 «Науки про Землю» 
освітній рівень     магістр 
освітня програма    Геофізика 
спеціалізація     Польова геофізика, фізика Землі 
курс         1 
семестр       2 
вид дисципліни     Вибіркова 
 

 
№  Прізвище, ім’я, побатькові  
1.   Басова Аліна Вадимівна 
2.   Білоус Юрій В`ячеславович 
3.   Бут Галина Вікторівна 
4.   Дерлеменко Олександр Сергійович 
5.   Йовенко Андрій Володимирович 
6.   Карасьов Олег Костянтинович 
7.   Коваленко Михайло Вікторович 
8.   Ковтунович Андрій Миколайович 
9.   Лошаков Олег Анатолійович 
10.   Попко Ярослав Геннадійович 
11.   Руденко Олена Віталіївна 
12.   Русаченко Наталія Валеріївна 
13.   Савченко Михайло Юрійович 
14.   Скорітченко Роман Борисович 

 
 


