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Анотація. Акустика текстур гірських порід - це нова галузь знань 

тензорної петрофізики і сейсмоакустики, яка займається вивченням впливу на 

ефективні пружні й акустичні властивості впорядкованості структурних 

елементів текстур гірських порід з метою визначення функцій розподілу 

орієнтації мікротріщин та мінералів, а також палеореконструкції 

деформаційної історії формування структур земної кори і природи 

геодинамічних процесів літосфери. Застосування новітньої апаратури, а 

також потужного програмного забезпечення дозволяє з досить високою 

точністю визначати в гірських породах швидкості пружних хвиль різної 

поляризації, детально досліджувати характер анізотропії, визначати типи 

текстур гірських порід. За результатами досліджень колекції зразків керну 

Криворізької надглибокої свердловини (інтервал 3180-5432 м) було 

встановлено, що більшість з них має аксіальний тип текстури, що, в свою 

чергу, свідчить про перебування порід в умовах бокового стиснення. 



Використана методика дає змогу вивчити характер деформацій, а також 

реконструювати процес зміни тектонічних режимів.  

Ключові слова: текстури гірських порід, палеореконструкція, анізотропія, 

поляризація пружних хвиль 

Abstract. Rock textures acoustics is a new branch of tensor petrophysics 

knowledge and seismic acoustics, which deals with the study of effect on the elastic 

and acoustic properties of structural elements ordering of rock textures to determine 

the microcrack and mineral orientation distribution functions and 

paleoreconstruction of deformation history of Earth crust structures formation and 

the nature of geodynamic processes in the lithosphere. Using modern device base and 

powerful software allows to determine elastic wave velocities with a great accuracy 

in core samples with different polarisation, to investigate in detail the nature of the 

anisotropy, to determine the types of rock textures. By the results of Kryvoriz'ka 

ultradeep well (interval 3180-5432 m) core sample collection research, there was 

established that most of them have axial type of texture, which in turn shows that 

rocks were under lateral compression conditions. Used methodics allows to study the 

nature of deformations, restore the process of tectonic regymes change. 

Keywords: rock textures, paleoreconstruction, anisotropy, elastic waves 

polarization 

Стан проблеми. Фундаментальні основи застосування принципів симетрії 

до вивчення текстурованого середовища, закладені в роботах О.В.Шубнікова 

[9] та І.І.Шафрановського [7, 8]. Під текстурою розуміють деяке однорідне тіло 

(по відношенню певних властивостей) негратчатої структури, яке складається із 

множини структурних елементів і певним чином, згідно з законами симетрії, 

орієнтовані у просторі. Якщо структурні елементи розмножувати за допомогою 

операції довільних за величиною напрямків переносів, включаючи і 

нескінченно малі, таким чином, щоб вони були розподілені у просторі із більш 

менш однаковою щільністю, то можна одержати нескінченну кількість текстур і 

відповідних їм просторових точкових груп симетрії. Текстури гірських порід 



можна віднести до 5 класів точкових груп кристалографічної і статистичної 

симетрії: сферичної, поперечно-ізотропної, ромбічної, моноклінної і триклінної.  

Просторові точкові групи симетрії текстур, які включають в собі 

нескінченно малі переноси, будуть мати осі симетрії нескінченого порядку і 

називаються граничними або неперервними точковими групами симетрії. Такі 

текстури не мають періодичної будови ні по одному із трьох вимірів простору.  

На доцільність застосування просторових груп О.В.Шубнікова і принципу 

П.Кюрі вперше звернув увагу І.І.Шафрановський [7, 8]. Принципи симетрії 

використовувалися М.Патерсоном і Л.Вейсом [10] для інтерпретації 

структурних діаграм деформованих гірських порід. Основні принципи 

класичної кристалографічної симетрії для аналізу текстур гірських порід можна 

застосовувати з певними обмеженнями. Внаслідок багатьох причин, які 

обумовлені  умовами формування і гетерогенністю мінерального складу 

гірських порід та впливу постгенетичних перетворень, формування в них 

досконалої трьохмірно регулярної структури практично неможливо. В реальних 

текстурах гірських порід порушуються головні принципи симетрійного аналізу: 

ізорозмірність структурних елементів, а їх періодичність носить статистичний 

характер. Якщо зняти обмеження, які накладаються на ідентичність 

структурних елементів текстури, та замінити її квазіідентичністю і умовою 

трьохмірної регулярності, то тоді можна скористатися принципами 

узагальненої статистичної симетрії, які сформульовані Дж.Берналом [5].  

Згідно з цими принципами упорядкований стан будь-якої геосистеми 

можна описати, опираючись на наступні вихідні положення статистичної 

симетрії:  

а) розмірністю упорядкованості, яка вимірюється просторовою 

розмірністю   

   повторюваності структурних елементів; 

б) ступенем регулярності текстури; 

в) ступенем квазіідентичності структурних елементів. 



Виходячи із принципів статистичної симетрії [5, 6], можна ввести поняття 

статистичних функцій розподілу структурних елементів текстури гірської 

породи. Всі можливі типи порушень трьохмірної регулярності можна 

розрізнити на такі типи:  

1) зсуви структурних елементів вздовж осі Z  (вісь Z співпадає із 

напрямком упорядкованості структурних елементів) можна описати за 

допомогою функції розподілу зсувів )(zτ ; 

2) азимутальне обертання структурних елементів навколо осі Z  можна 

описати функцією поворотів )(Ψf ; 

3) нахил структурних елементів відносно осі Z  можна описати функцією 

кутового розподілу осей елементів D(α ); 

4) відхилення від двохмірної періодичності у площині xy , яка 

перпендикулярна осі Z , можна описати функцією порушень ідеальної сітки 
),( yxW .  

Для вивчення пружної анізотропії текстур гірських порід і вирішення 

пов'язаних з нею різних геологічних задач, доцільно використовувати 

акустичний інваріантно-поляризаційний метод. Запропонований Г.Т. 

Продайводою [1], цей метод використовується для визначення пружних 

постійних і симетрії текстур гірських порід шляхом вимірювання фазових 

швидкостей різної поляризації в 9-ти напрямках куборомбододекаедра (куб зі 

скошеними під кутом 45* ребрами). Напрямки вимірювання фазових 

швидкостей пружних хвиль [2] внаслідок відсутності апріорної інформації про 

симетрії текстури гірської породи не узгоджені з просторовим положенням 

елементів симетрії. 

Макроскопічний об'єм зразка гірської породи повинен бути набагато 

більше, ніж характерний розмір структурних неоднорідностей її текстури, а 

прозвучування зразка здійснюється ультразвуковими пружними хвилями, 

довжина яких також повинна бути більше, ніж характерний розмір 

неоднорідностей гірської породи. При виконанні цих умов макроскопічний 

об'єм текстури гірської породи можна розглядати як деяке квазіоднорідне 



анізотропне геологічне середовище, що задовольняє умовам довгохвильового 

наближення: 

V>>L3
n     (1) 

(де L – характерний розмір структурних неоднорідностей гірської породи) 

і λ >>Ln (де λ – довжина хвилі). 

Для вимірювання фазових швидкостей гірських порід застосовується 

імпульсно-фазовий ультразвуковий метод.  

Методика. Для реалізації високої точності вимірювань, що забезпечується 

імпульсним методом, особлива увага приділялася врахуванню похибок, 

обумовлених правильним вибором параметрів імпульсів. В першу чергу, 

враховувався той факт, що в гірських породах ультразвукові хвилі розсіюються 

і поглинаються, і кожне з цих фізичних явищ залежить від частоти. При 

поширенні акустичного імпульсу гаусової форми в середовищі зі загасанням 

його ефективна частота заповнення, що відповідає максимуму спектра, не 

залишається постійною і зміщується в бік низьких частот: 

),41(
0

2
0

00 ω
δαωω xеф −≈     (2) 

де 0ω  - частота заповнення імпульсу, 0δ - параметр, що визначає форму 

кривої, огинаючої імпульс та пов’язана з його тривалістю (τ  = 1,67 0δ ); α - 

коефіцієнт затухання, що залежить від частоти.  

У діапазоні ультразвукових частот від 0,5 МГц до 5 МГц для більшості 

гірських порід характерна квадратична залежність згасання від частоти. 

Поширюючись у гірських породах, такий імпульс отримує спотворення, які 

будуть тим більше, чим більше ширина його спектру. У випадку прямокутного 

акустичного імпульсу ширина його спектру обернено пропорційна тривалості. 

Для досягнення високої точності при вимірах фазових швидкостей 

ультразвукових хвиль в зразках гірських порід необхідно враховувати взаємно-

виключаючі умови. З одного боку, для досягнення високої точності 

вимірювання часу поширення хвилі у зразку доцільно було б проводити 

вимірювання його на максимально можливій частоті, але з іншого - 



високочастотні коливання швидше загасають, що викликає спотворення 

частотного спектра та форми імпульсу і також проявляється частотна дисперсія 

швидкості. 

При дослідженнях в зразках, що сильно поглинають, акустичний 

зондуючий імпульс повинен мати добре виражений максимум спектральної 

щільності на несучій частоті і задовольняти умові монохроматичності 

стаціонарного спектра. Його тривалість повинна бути такою, щоб забезпечити 

стаціонарний режим коливань в акустичному імпульсі, який поширюється у 

зразку гірської породи. Синфазне зіставлення сигналів здійснюється в 

стаціонарній області імпульсного сигналу. 

В ході досліджень було використано установку «Керн-4», розроблену в 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, яка оснащена 

пакетом програмного забезпечення для стабільної роботи в середовищі 

Windows. Прилад підключається до комп'ютера через USB-інтерфейс. «Керн-4» 

обладнаний двома портами виходу сигналу (для підключення випромінювача) і 

одним портом входу (для підключення приймача). Управління приладом 

повністю автоматизовано і здійснюється через програмний інтерфейс на 

підключеному до нього комп'ютері. Програма дає можливість вибирати частоту 

сигналу, що генерується вбудованим цифровим генератором імпульсів, його 

амплітуду і підсилення на вході. Також, в ній можна задавати кількість 

генерованих імпульсів - від одного до декількох («пачками»). Перед запуском 

установки, в програмі, в полі «Частота, кГц» обов'язково вводиться частота, на 

яку конструктивно розрахований випромінювач (резонансна частота).  

Під час досліджень використовувалися п’єзокерамічні випромінювачі і 

приймачі (як на поздовжні хвилі, так і на поперечні), частотою 1000 кГц (для 

визначення Vs) і 1110 кГц (для визначення Vp) відповідно. У затиски між 

випромінювачем і приймачем акустичного сигналу ставиться зразок 

досліджуваної гірської породи (який вимірюється в дев'яти акустичних 

напрямках для кожного типу хвилі (поздовжньої, поперечної швидкої і 

поперечної повільної). Для вимірювання «швидкої» і «повільної» хвиль 



поперечної поляризації та визначення напрямів їх поляризації [3] спочатку 

використовувалися імпульси малої тривалості. Це допомогло уникнути 

інтенсивної інтерференції між цими хвилями при збудженні 

п’єзоперетворювача тривалими імпульсами. Для окремої реєстрації "швидкої" і 

"повільної" поперечних мод утримувач зразка оснащений теодолітним 

пристроєм. Він забезпечує співвісне обертання і надійну реєстрацію кутів 

повороту зразка відносно фіксованих, взаємно-ортогональних площин 

поляризації випромінювача і приймача. 

Для побудови стереопроекцій (рис.1) а також для визначення коефіцієнтів 

сланцюватості, лінійності і типу симетрії текстури зразків гірських порід 

використовувалася програма «KERN_DP» (автори - Онанко Ю.А. та Хоменко 

Р.В.), яка дає можливість як в ручному, так і в автоматичному режимі 

проводити обробку даних. В програмі присутній також і зв'язок з базою даних 

зразків, виміряних раніше. 

Обробка даних грунтується на вирішенні оберненої задачі шляхом інверсії 

азимутальної залежності регулярних складових акустичного і пружного 

тензорів [4]. 

Обробка даних проходить у три етапи: 

1) Визначення інтегрального коефіцієнта акустичної анізотропії, 

сланцюватості та лінійності, а також типу симетрії текстури; 

2) Розрахунок пружних постійних, акустичного тензору та визначення 

акустичної текстури зразка; 

3) Побудова стереопроекцій  параметрів азимутальної анізотропії. 

Результати. Використовуючи інваріантно-поляризаційний метод на 

новітній швидкодіючій апаратурі, було проведено численні виміри фазових 

поздовжніх та квазіпоперечних швидкостей, на основі яких, за допомогою 

спеціального програмного забезпечення визначено типи сланцюватості текстур 

та їх інтегральні коефіцієнти анізотропії колекції зразків керну КНГС-8 з 

інтервалу 3180-5432 м. 



Зразки переважно представлені плагіомігматитами. Більшість з них має 

аксіально-ромбічний тип симетрії текстури. Інтегральний коефіцієнт 

анізотропії (Аµ) не перевищує 15%. Найбільші значення з поздовжніх 

швидкостей показав зразок амфіболіту (№ 16589). Неоднорідність текстур 

зразків може бути обумовлена складнопобудованою геологією району [8, 1] 

поблизу КНГС-8, що представлений двома  великими синкліналями - східною 

(Саксаганською) та західною (Аннівською), що "насунута" на породи східної 

частини. Територія КНГС-8 представлена переважно гранітоїдами, блоки яких 

розділені розломами, що простягаються з південного заходу на північ. 

Напрямок простягання гранітоїдів тісно межує з простяганням кристалічних 

сланців, що добре видно з петрографічних досліджень колекції зразків керну 

КНГС-8. 

Таблиця 1.  

Власні значення та їх довірчі границі при 5% рівні значущості (в 106 м2c-2) 

- у чисельнику та їх власні напрямки - у знаменнику, детермінованої 

складової акустичного тензора зразка гірської породи 

Номери 

зразків 

∆±>µ< 11  

l(1)  , m (1) , n (1) 

∆±>µ< 11  

l(1)  , m (1) , n (1) 

∆±>µ< 11  

l(1)  , m (1) , n (1) 
Lµ Sµ 

Інтеграль-

ний 

коефіцієнт 

анізотропії 

Аµ, % 

Симетрія 

акустичного 

тензора 

16240 
34.856±0.3625 

-0.212; -0.206; -0.955 

27.873±0.3927 

-0.632;  0.774; -0.026 

23.844±0.3995 

0.745;  0.598; -0.295 
1.251 1.169 15.57 

аксіальна 

mmm 

16589 
80.926±0.2322 

0.963; -0.098;  0.250 

74.131±0.2379 

0.215; -0.278; -0.936 

62.166±0.2339 

0.161;  0.956; -0.247 
1.092 1.192 10.65 

планальна 

mmm 

17010 
63.050±0.0431 

-0.210;  0.079;  0.975 

62.770±0.0482 

-0.676;  0.708; -0.203 

51.682±0.0479 

-0.706; -0.701; -0.096 
1.004 1.215 8.91 

планальна 

mmm 

17725 
41.159±0.1068 

-0.118;  0.928; -0.353 

33.709±0.1061 

0.048; -0.350; -0.936 

29.908±0.1007 

-0.992; -0.127; -0.003 
1.221 1.127 13.26 

аксіальна 

mmm 

19148 
39.032±0.0545 

0.899; -0.334; -0.283 

34.637±0.0585 

0.434;  0.598;  0.674 

32.256±0.0569 

-0.056; -0.729;  0.683 
1.127 1.074 7.92 

аксіальна 

mmm 

19467 
52.355±0.1421 

0.687;  0.642;  0.341 

48.395±0.1402 

-0.719;  0.667;  0.194 

43.994±0.1313 

-0.103; -0.378;  0.920 
1.082 1.100 7.06 

планальна 

mmm 

20244 52.070±0.0464 48.389±0.0493 47.527±0.0473 1.076 1.018 3.99 аксіальна 



-0.439; -0.176;  0.881 0.706;  0.539;  0.460 -0.556;  0.824; -0.113 mmm 

20251 
51.731±0.0073 

-0.432; -0.012;  0.902 

48.052±0.0075 

0.462;  0.856;  0.232 

45.807±0.0078 

-0.774;  0.518; -0.364 
1.077 1.049 5.03 

аксіальна 

mmm 

20604 
59.963±0.0670 

0.490; -0.432;  0.757 

57.403±0.0641 

0.042; -0.856; -0.516 

54.550±0.0641 

0.871;  0.285; -0.401 
1.045 1.052 3.86 

планальна 

mmm 

 

 

Рис. 1. Стереопроекції параметрів пружної анізотропії на площину X1X2 

(зразок №17010): а) - азимутальна залежність фазової швидкості Vp, б) - 

різниця квазіпоперечних швидкостей ΔVS, в) - диференціальний коефіцієнт 

пружної анізотропії Ad, г) - азимутальна залежність інтервального часу ΔТP, 

д) - азимутальна залежність інтервального часу ΔТS. 
 

Висновки. За результатами дослідження колекції зразків керну з інтервалу 

(3180-5432 м) свердловини КНГС-8, переважна частина порід має аксіальний 

тип симетрії текстури. Також, на відміну від порід з планальним типом симетрії 

текстури, породи з аксіальним, мають більший інтегральний коефіцієнт 



анізотропії Аμ. Це може пояснюватись інакшою величиною та орієнтацією 

зерен у породі, на що вплинули процеси стискання породи у певному напрямку, 

коли вона була ще у вигляді залягаючого під певним кутом пласта. Велику роль 

також відіграла геологія району свердловини, який представлений переважно 

кристалічно-сланцюватими породами. 

Унікальність даної методики вимірів дозволяє зі значною точністю 

вимірювати швидкості проходження через зразок як поздовжніх, так і 

поперечних хвиль з різною частотою, яка задається програмно. Інваріантно-

поляризаційний метод, переведений у автоматичний режим обробки даних 

результатів вимірювань швидкостей акустичних хвиль, показує надійні 

результати обробки, інтерпретації та моделювання. Використання сучасного 

обладнання та швидкодіючого програмного забезпечення дає змогу 

обчислювати результати дослідження колекції зразків, створювати бази даних 

зі збереженими виміряними даними параметрів анізотропії та типів текстур.  
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