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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ  

ГЕОЛОГО-ГЕОФІЗИЧНИХ МОДЕЛЕЙ РОДОВИЩ ВУГЛЕВОДНІВ 
 

(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. О.М. Карпенком) 
У роботі розглянуто аспекти побудови геолого-геофізичних моделей родовищ вуглеводнів та окреслено перспективу 

їхнього застосування в сучасному геологорозвідувальному процесі. Проведено ретроспективний аналіз уявлень та мето-
дики побудови геолого-геофізичних моделей. Охарактеризовано підходи, орієнтовані на автоматизацію всього процесу 
аналізу та обробки інформації, що починається з введення первинних сейсмічних даних, їх обробки, інтерпретації, закінчу-
ючи створенням моделі площі або родовища та їх експлуатацією. Наведено класифікацію геолого-геофізичних моделей за 
стадіями геологорозвідувальних робіт.  

Ключові слова: комплексна геолого-геофізична модель родовища (ГГМ), родовище вуглеводнів, синтетичне моделюван-
ня сейсмічних даних, ефективна сейсмогеологічна модель, методи моделювання. 

 
Вступ. Одним із перспективних напрямків дослі-

джень нафтогазоносних об'єктів є побудова їх комплек-
сних геолого-геофізичних моделей з подальшою корек-
цією у процесі розвідки та експлуатації. Такий підхід 
сформований за останні 10-15 років і розвивається пе-
редовими науковими установами, видобувними та сер-
вісними компаніями світу. За світовим досвідом, геоло-
го-геофізична модель на основі поточного розуміння 
умов утворення та формування покладів вуглеводнів 
(ВВ) дозволяє послідовно й змістовно вивчати перспек-
тивні геологічні об'єкти у всіх аспектах: геологічному, 
технологічному й економічному. Суть концепції полягає 
в уніфікації форми подання всього комплексу даних про 
геологічний об'єкт. Оперування даними проводиться за 
допомогою сучасних інформаційно-обчислювальних 
засобів по всіх видах досліджень та проектних вишуку-
вань, а також – супроводу (моніторингу) комплексу ви-
робничих та технологічних процесів.  

Динаміка розвитку систем геологічного моделюван-
ня в Україні дещо знижена порівняно зі світовою дина-
мікою. Це, перш за все, пов'язано з порівняно невели-
кою вуглеводневою базою, загальною виснаженістю 
родовищ, а отже, й меншою кількістю інвестицій у наф-
тогазову галузь. Незважаючи на це, фахівцями, науко-
вими та виробничими установами України за останні 5-
7 років виконано велику кількість робіт, в основу яких 
покладено геолого-геофізичне моделювання з викорис-
танням новітніх програмних засобів. 

Обґрунтування підходів до побудов моделей 
геологічного середовища. Побудова моделей перспе-
ктивних на нафту та газ об'єктів є невід'ємним атрибу-
том сучасного геологорозвідувального процесу. В наф-
тогазовій галузі, як і в будь-якій сфері діяльності, люди-
на застосовує методи моделювання. З метою підви-
щення надійності та достовірності результатів розвіду-
вальних робіт під час пошуків і розвідки родовищ ВВ на 
сучасному етапі найбільш ефективною є методика й 
технологія комплексного аналізу даних сейсморозвідки 
та свердловинної геофізики, тобто побудова геолого-
геофізичної моделі площі або родовища.  

Фізичними передумовами комплексної інтерпретації 
є наявність прямих і непрямих зв'язків між полями, що 
реєструються на денній поверхні та у свердловині, і 
розташованими на глибині з нафтогазовими поклада-
ми, які приурочені до структур різних типів. Також для 
комплексного розуміння необхідне розуміння історії 
геолого-тектонічного формування родовищ і процесів 
накопичення ВВ. Формування будь-якого родовища ВВ 

контролюється фізичними процесами, що призводять 
до змін первинного стану й структури вміщуючих порід 
у деякому об'ємі, що, як правило, перевищує розміри 
локалізованих покладів. Таким чином, родовища ВВ є 
багатокомпонентними багатофазовими об'єктами, які 
контрастують з оточуючим середовищем за генезисом 
або морфологією та відображаються в макро- і мікро-
структурі геофізичних полів [10]. 

На сьогоднішній день приріст запасів нафти та газу, 
підтримка та збільшення власного видобутку пов'язані 
із залученням до розробки й експлуатації складнопобу-
дованих родовищ у пошуково-розвідувальному плані: 
розташування свердловин з інтервалом у 500 м одна 
від одної, які можуть розкривати розрізи, що суттєво 
відрізняються за літологічним складом, фільтраційно-
ємнісними властивостями тощо.  

Сучасними дослідниками створено значну кількість 
теоретичних, емпіричних, напівемпіричних моделей 
середовищ [3, 15], за допомогою яких можна досить 
добре описати реальне середовище та здійснити про-
гноз значень пружних параметрів. З урахуванням наяв-
ної різноманітності моделей, важливе значення має 
вибір певної моделі ефективного середовища, яка б 
найбільш повно відображала апріорну геологічну інфо-
рмацію. Отримана модель дозволяє зрозуміти, зміна 
яких параметрів (пористість, насичення тощо) або їх 
комплексу має найбільший вплив на характеристики 
сейсмічного сигналу, правильно проінтерпретувати ре-
зультати сейсмічної інверсії й надалі знизити геологічні 
ризики під час планування розвідувального та експлуа-
таційного буріння. [12] 

Якісно нові можливості комплексної інтерпретації кі-
нематичних і динамічних параметрів даних сейсмороз-
відувальних досліджень відкривають сучасні комп'юте-
рні технології обробки та інтерпретації сейсмічних да-
них, що одержують за методикою багатократних пере-
криттів. Детальне вивчення ефективних параметрів 
часових полів і полів амплітуд, уведених у розгляд 
Ю.В. Різниченком [9] і Н.Н. Пузирьовим [8], дозволило 
не тільки підвищити точність вимірювання й достовір-
ність виділення сейсмічних хвиль на тлі різноманітних 
завад, але й одержувати дані для уточнення латераль-
ної та вертикальної неоднорідностей розрізу шляхом 
розв'язку зворотних кінематичних і динамічних задач.  

Вирішенням цих завдань, починаючи з 80-х років 
XX ст., займалися вчені колишнього СРСР: С.П. Перель-
ман, А.К. Яновський, М.Б. Коростишевський, Г.Н. Боганик, 
А.К. Урупов [11], Ф.М. Гольцман, С.В. Гольдін, Р.М. Бем-
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бель, В.М. Глоговський, Г.Н. Гогоненков, С.Н. Птецов, 
А.Г. Авербух, З.Н. Лозінський, Е.А. Козлов [6], І.А. Мушин, 
В.С. Черняк, С.А. Гриценко, Д.І. Судварга та ін.; і за межа-
ми СРСР: Berkhout, Waters, Anstey, Kleyn, Claerbout, 
Yilmaz, Dobrin, Savit, Cara, Telford, Kearey, Brooks, Henri, 
Sheriff, Geldart, Brouwer, Helbig, Brown, Lines, Newrick, 
Ikelle, Amundsen.  

Геологічні об'єкти загалом і нафтогазові родовища 
зокрема відносяться до класу довільно організованих 
систем, які в більшості випадків не підлягають деталь-
ному кількісному опису у строгій математичній формі. 
Тому на практиці замість визначення залежностей, які 
детально описують об'єкт, використовується поняття 
геолого-геофізичної моделі, що являє собою апрокси-
мований варіант об'єкта й характеризує найбільш сут-
тєві риси його будови. При цьому ступінь апроксимації 
прямо залежить від фактичних геологічних даних (кіль-
кості об'єктів вивчення), які використовуються як етало-
ни або навчальні приклади. 

Як показує досвід, за допомогою сформованої ком-
плексної геолого-геофізичної моделі родовища (ГГМ) 
можна за багатовимірними геолого-геофізичними хара-
ктеристиками не тільки виявити контури покладу ВВ у 
рамках площ вивчення, але й за наявності свердловин-
них даних провести, з достатнім ступенем достовірнос-
ті, кількісну оцінку характеру зміни різних прогнозних 

параметрів, які визначають колекторські властивості 
порід, ступінь нафтогазонасиченості й дати оцінку про-
гнозних ресурсів ВВ. 

ГГМ будується шляхом заповнення сформованого 
геометричного каркасу об'єкту досліджень (геометрич-
ної моделі) літофаціальними, петрофізичними та філь-
траційно-ємнісними властивостями за визначеними 
функціональними залежностями [5]. 

Узагальнена технологічна схема побудови комплек-
сної ГГМ представлена на рис. 1. Такий підхід дозволяє 
простежити розвиток моделі залежно від кількості на-
явної інформації та робить можливим планування по-
дальших геологорозвідувальних робіт під час пошуків і 
розвідки родовищ ВВ.  

На рис. 2 наводиться приклад зональної ГГМ у ме-
жах акваторії Чорного моря. 

Поняття ефективної геологічної моделі у сучас-
ному науковому світі наразі точно не визначене. 
Ймовірно, це поняття не може бути до кінця визна-
чене через те, що інформаційні складові моделі час-
то відображають лише сучасний стан геологічної 
науки, її технічних засобів і можливостей дистанцій-
них методів [14]. Виходячи з цього, слід навести опис 
компонентів геологічних моделей, їх інформаційних 
складових і самого процесу моделювання (табл. 1). 

 

І. Збір всієї наявної інформації 
про об‘єкт дослідження 

 
Іа. Загальні відомості про 
родовище; 

Іb. Геолого-геофізична 
вивченість; 

Іc. Геологічна будова району 
робіт і родовища; 

Іd. Нафтогазоносність; 
Іe. Гідрогеологічні умови; 
Іf. Характеристика фільтраційно-
ємнісних властивостей і 
товщини пластів; 

Ig. Фізико-хімічні властивості 
пластових флюїдів; 

Ih. Результати випробувань і 
гідродинамічних досліджень 
свердловин; 

Ii. Запаси вуглеводнів; 
Ij. Короткі відомості про поточний 
стан розробки 

ІІ. Первинні дані для побудови 
цифрової фізико-геологічної 

моделі 
 

ІІа. Методика і результати 
обробки сейсмічних даних; 

ІІb. Методика і результати 
інтерпретації сейсмічних даних; 

IIc. Методика і результати 
інтерпретації даних керна і ГДС; 

Оцінка геофізичних параметрів і 
колекторських властивостей; 
Визначення флюїдних контактів; 
Аналіз достовірності оцінки 
фільтраційно-ємнісних 
властивостей; 
Підготовка даних для 
інтерпретації сейсмічної 
інформації 

ІІІ. Методика та результати 
детальної кореляції 
продуктивних пластів 

 
ІІІа. Детальна кореляція; 
ІІІb. Палеотектонічний аналіз; 
ІІІс. Обґрунтування вибору 

об'єктів і моделей покладів 

IV. Побудова цифрових фізико-геологічних моделей
 

IVа. Побудова геолого-геофізичного каркасу моделі; 
IVb. Побудова просторових об'ємних сіток (грідів) 
моделі; 

IVc. Побудова літологічної моделі і розподілу 
фільтраційно-ємнісних властивостей; 

IVd. Побудова гідродинамічної мережі моделі 
(насичення пластів флюїдами) ; 

IVe. Особливості моделювання карбонатних покладів; 
IVf. Особливості побудови моделей на різних стадіях 
вивченості; 

IVg. Особливості побудови попередньої геологічної 
статичної моделі на стадії пошуку та оцінки родовищ 
(покладів); 

IVh. Особливості побудови статичної робочої моделі на 
стадії розвідки і дослідно-промислової експлуатації; 

IVi. Особливості побудови уточненої статичної моделі 
на стадії експлуатаційної розвідки в процесі розробки 
покладів 

V. Підрахунок запасів 
вуглеводнів 

VI. Оцінка достовірності 
моделей продуктивних пластів 

VII. Форми представлення 
результатів 

- у текстовій формі; 
- у електронній формі 

 
Рис. 1. Технологічна схема побудови комплексної геолого-геофізичної моделі [4] 
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Рис. 2. Зональна геолого-геофізична 3D модель 

 
Таблиця  1  

Класифікація ГГМ за стадіями геологорозвідувальних робіт від прогнозних до визначених компонент моделі.  
Модель (еволюційні варіанти модельних уявлень) 

Геологічна Фізико-геологічна 
Первинна Зональна Структурна Статична Динамічна 

Визначені перспективи 
нафтогазоносності 

території 

Визначене просторове 
розміщення структуро-
утворюючих елементів 
та зон формування 
пасток вуглеводнів 

Геометрична (структу-
рна) будова нижнього 
напівпростору, визна-
чена по сейсмічних 
відбиваючих горизон-
тах на основі обробки 
інтерпретації сейсмо-
записів з аналізом 

швидкісних параметрів 
хвиль та динамічних 
характеристик сейсмі-

чних сигналів 

Просторова будова 
об'єкту досліджень з 
визначенням положен-
ня геологічних границь, 

поверхонь неузго-
джень, інтрузій та ро-
зущільнених зон, а 

також з встановленими 
або оціненими харак-
теристиками літофаці-
ального складу (колек-
торських властивос-
тей) та флюїдонасиче-
ності гірських порід 

Просторовий розподіл 
нафтогазоносних 

об'єктів з визначени-
ми ємнісними та філь-
траційними характе-
ристиками продуктив-
них утворень, скла-
дом і параметрами 
флюїдів, включаючи 
фазові проникнення, з 
встановленим розпо-
ділом гідродинамічних 
зв'язків і заданою 
схемою розробки 

покладів, включаючи 
експлуатаційні показ-
ники, а також динамі-
чну структуру (інфор-
маційну систему) ана-
лізу характеристик 
реальних та модель-
них процесів видобут-

ку вуглеводневої  
сировини 
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Структурно-тектонічні 
схеми за основними 
седиментаційними 
(стратиграфічними) 

комплексами та диз'юн-
ктивними дислокаціями; 
геоінформаційна (гео-
графічна) база даних; 
загальна інформація 
про реальні або перед-
бачувані (за прогноза-
ми, за аналогіями) пет-
рофізичні й колекторсь-
кі властивості геологіч-
них утворень, включаю-
чи ємнісні та фільтра-
ційні параметри; зага-
льні відомості про наф-
тогазоносність району з 
наближеними кількіс-

ними характеристиками 
потенційних пасток 

вуглеводнів і покладів; 
орієнтовні дані щодо 
промислово-фізичних 

властивостей 

Узагальнені дані про 
відповідність промис-
лово-фізичних власти-
востей гірських порід 
визначеним перспекти-
вним стратиграфічним 
одиницям або тектоніч-
ним блокам; стохастич-
ні закономірності, що 
описують залежності 
розподілу перспектив 
нафтогазоносності 

відносно характерних 
структурних форм фу-
ндаменту та осадового 
чохла, прогнозні харак-
теристики продуктив-
них товщ за аналогією 
з районами нафтогазо-
видобування, які ме-
жують з територією 

досліджень 

Опосередковані оцінки 
ємнісних та фільтра-
ційних характеристик 
осадових утворень; 

стохастичні зв'язки між 
атрибутами сейсмічно-
го хвильового поля 

(швидкісними і динамі-
чними) та оціночними 
параметрами колек-

торських властивостей 
і насиченістю колекто-
рів; узагальнені дані 
про типи та діагности-
чні ознаки пасток наф-

ти та газу 

Функціональні або 
стохастичні зв'язки між 
визначеними власти-
востями колекторів та 
характеристиками 
пасток вуглеводнів 
розрізу; прогнозні па-
раметри таких пасток 
та дані про пластові 
умови за аналогією з 
відомими продуктив-

ними об'ктами 

Дані про стан насиче-
ної товщі, в першу 
чергу, – тиски  

й очікувані дебіти 
свердловин 

В
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Проектування регіона-
льних досліджень 

Проектування регіона-
льної або пошукової 2D 

сейсморозвідки 

Проектування деталь-
ної сейсморозвідки 2D, 

3D, пошукового  
буріння  

Проектування високо-
роздільної сейсмороз-
відки 3D, розвідуваль-

ного буріння 

Проектування розроб-
ки покладів та моніто-
рингу експлуатації 

родовища 

 

 
Будь-яке моделювання, в тому числі й геологічне, при-

пускає, що ми замінюємо реальний природний об'єкт на 
деяке уніфіковане уявлення про нього. При цьому дово-
диться висувати гіпотези як про незначні відхилення тих 
чи інших властивостей реального об'єкта від прийнятих 
значень параметрів моделі, так і про геологічні процеси, 
які в подальшому можуть і не підтвердитися. 

Моделювання та геологічні моделі: 
1) Об'єкт. 
Процес переходу об'єкта від одного типу до іншого 

знаходить відображення як у стадійності пошуково-
розвідувальних робіт, так і в категорійності запасів і ресур-

сів нафти та газу. Це відноситься й до об'єктів типу резер-
вуарів, у яких відбуваються гідродинамічні процеси. Таким 
чином, стадійність нафтового проекту визначає різницю 
між геологічними об'єктами на різних етапах. 

2) Параметри й характеристики об'єкту. 
Група 1 – прямі характеристики геологічного сере-

довища: пористість, глибина покрівлі, нафтогазонаси-
ченість і т. ін. 

Група 2 включає непрямі характеристики геологічно-
го середовища, що дозволяють визначити або розраху-
вати параметри групи 1: позірний опір, час пробігу хвилі 
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t0 та ін. Необхідно враховувати зміни параметрів у про-
сторі залежно від розмірів моделі й поставлених задач. 

3) Процес моделювання. 
Постановка завдання. 
Збір вихідних даних. Для нафтових проектів – це дані 

сеймо-, граві- й магніторозвідки, ГІС, аналіз керна, фізико-
хімічних властивостей, результати випробувань та ін. 

Верифікація даних – аналіз якості даних і видалення 
з подальшого моделювання бракованих або недостові-
рних даних, перевірка на відповідність різних методів. 
Обов'язки фахівців: знання роздільної здатності методів 
та їх достовірності, розуміння можливих технічних чи 
технологічних особливостей отримання інформації. 

Моделювання – перерахунок непрямих геолого-
геофізичних параметрів у характеристики середовища, 
або інтерпретація даних, інтерполяція точкових даних 
на весь геологічний обсяг, побудова моделі, аналіз ре-
зультатів та їх оцінка. 

4) Розробка та експлуатація. 
Побудова тривимірних моделей на основі дослідних 

робіт та архівних даних. Вихідна інформація, її повнота 
й достовірність багато в чому визначають точність і 
коректність моделей.  

Архіви – забезпечення збереження, доступності та 
повноти інформації. Люди, що формують архіви, не 
несуть відповідальності за якість даних, коректність їх 
отримання, підтвердження їх подальшими досліджен-
нями тощо. 

Отримані результати зберігаються в базах даних, які 
відрізняються від архівів перевіркою однозначності ін-
формації, достовірністю та програмним забезпеченням.  

Геологічні моделі. Для нормального інформаційного 
забезпечення нафтових проектів необхідна наявність усіх 
трьох елементів: архівів, баз даних і геологічних моделей.  

5) Створення та моніторинг геологічних моделей. 
Відмінна особливість моделей полягає в тому, що вони 

не просто створюються на якійсь стадії нафтового проек-
ту, але й мають можливості розвитку, уточнення, моніто-
рингу. Набір засобів, у тому числі й комп'ютерних, для 
інтерпретації та інтерполяції параметрів, ув'язування ме-
тодів, що мають різну роздільну здатність, дуже великий, 
тому "повторення експерименту" неможливе. 

Сейсмогеологічна модель – як частковий випадок ком-
плексної ГГМ. Серед геофізичних методів сейсморозвідка 
займає домінуючу позицію у технологічному ланцюжку 
моделювання родовищ ВВ. Окрім традиційних задач 
встановлення геометричної будови нафтогазоносних об'-
єктів, останнім часом став можливим перехід до безпосе-
реднього визначення фізичних параметрів середовища за 
сейсмічними даними [13]. Зокрема, на сучасному етапі 
важливою складовою геологорозвідувального процесу є 
сейсмічні дослідження, для яких досконалість методики 
спостережень, якість обробки й інтерпретації даних знач-
ною мірою обумовлюють достовірність прогнозування 
геологічної будови продуктивних структур. 

Геологічна модель розв'язує статичну задачу від-
творення геометричної структури нафтогазонасичених 
комплексів і розподілу щільності запасів у об'ємі. Така 
модель є базовою на подальших етапах моделювання 
з визначеними функціями оперування даними, розраху-
нками та візуалізацією результатів. 

Хоча сейсмічні методи моделювання родовищ наф-
ти та газу на даний час широко застосовуються в Укра-
їні, однак, з певних причин, у вітчизняній літературі цей 
напрямок висвітлений порівняно мало. Натомість, у 
міжнародній практиці розробки покладів ВВ сейсмічні 
методи моделювання посідають важливе місце. 

Геолого-математичне моделювання застосовується 
для кількісного аналізу систем розробки покладів ВВ та 

експериментального обґрунтування робочого процесу 
експлуатації. Геолого-математична модель – формаль-
ний опис пластових умов, явищ та процесів, які відбу-
ваються при розробці. Геолого-математичне моделю-
вання має значно довшу історію розвитку, детально 
розроблену теоретичну базу, програмне забезпечення.  

На даний час відбувається об'єднання сейсмогеоло-
гічного та геолого-математичного методів моделюван-
ня, які спрямовані на відтворення структури родовища, 
що стає в сучасному світі ключовим інструментом при 
розробці родовищ ВВ. 

З метою отримання достовірних результатів про 
стан продуктивних покладів та оточуючих порід, струк-
турних особливостей, виокремлення інженерно-
геологічних комплексів (залежно від масштабу задач, 
що розв'язуються), постає завдання створити таку мо-
дель родовища, яка б містила всю необхідну інформа-
цію з можливістю її систематизації, статистичної оброб-
ки фізико-геологічних властивостей порід і встановлен-
ня основних зв'язків між ними, аналізу інформації. 

Цифрові геологічні моделі в основному являють собою 
формалізований образ у вигляді набору окремих шарів 
геологічного середовища. Варіації параметрів, які опису-
ють основні характеристики порід у пластах (параметрич-
не наповнення моделі), і геометрія пластів (структурний 
каркас моделі) дають змогу досягнути необхідної матема-
тичної апроксимації реального геологічного середовища, 
що дозволяє розв'язувати ті чи інші інтерпретаційні задачі 
– від підбору акустичних параметрів середовища методом 
сейсмічної інверсії до підрахунку запасів і проведення гід-
родинамічних розрахунків [7]. 

Однією з найбільших проблем при проведенні гео-
логічного моделювання є вибір детальності моделі, 
кількості шарів та комірок з набором фіксованих пара-
метрів. Детальність апроксимації реального геологічно-
го розрізу, з одного боку, повинна забезпечувати роз-
в'язання поставленої інтерпретаційної задачі, а з іншо-
го, – бути тісно пов'язаною з роздільною здатністю ме-
тодів геофізики та можливостями обчислювальної тех-
ніки. 

Основою структурного каркасу цифрової геологічної 
моделі, як правило, є поверхні, отримані шляхом відслід-
ковування на часових розрізах і наступного картування так 
званих реперних, чи опорних, сейсмічних горизонтів.  

Для більшості моделей зазначених вище параметрів 
достатньо, але як для "демонстраційних" моделей. Од-
нак, якщо використовувати модель для розв'язання 
конкретних виробничих чи наукових задач (інтерпрета-
ційних), необхідно дотримуватися конкретних вимог. 
Такі моделі звуться "ефективними" [7].  

Один з найвизначніших учених у галузі сейсмороз-
відки, І.І. Гурвіч, зазначає, що в умовах складного гео-
логічного середовища зворотна задача теорії сейсмо-
розвідки є некоректною та неоднозначною. Викорис-
тання додаткової інформації надає можливість до пев-
ної міри зменшити неоднозначність розв'язку на геоло-
гічному та геофізичному рівні тлумачення математич-
них результатів.  

Ефективна сейсмогеологічна модель – це спрощене 
представлення геологічного реального розрізу, для яко-
го розрахункове поле пружних хвиль задовільно відпо-
відає спостереженому. Вибір моделі залежить від по-
ставленої геологічної задачі, методу сейсмічної розвід-
ки, особливості геологічного розрізу, відомих шляхів 
розв'язку зворотної задачі в даних умовах. Стійкість 
розв'язку зворотної задачі одержують шляхом побудови 
розрахункових схем, оптимальних у статистичному ро-
зумінні та ідеальних у розрахунковому відношенні. 
Останнє особливо важливо при обробці сейсморозвіду-
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вальних даних, які відрізняються великим обсягом вихі-
дної інформації.  

Як зазначає С.М. Глубоковських, ефективні значен-
ня сейсмічних властивостей – це осереднені значення в 
масштабах довжини хвилі [3]. Такий висновок зроблено 
на підставі співвідношення між характерними просторо-
вими та часовими масштабами сейсмічних сигналів і 
елементів структури середовища, що досліджується.  

Застосовуючи метод осереднення з відомими параме-
трами форми тріщин середовища, фізичного змісту їх де-
формування та ін., апріорної геолого-геофізичної інфор-
мації, можна сформувати сейсмоакустичну модель трі-
щинно-порового колектору, наближену до реального гео-
логічного середовища. Далі на її основі розробити проце-
дури обробки та інтерпретації сейсмічних спостережень, 
які оптимально відповідатимуть досліджуваному об'єкту. 
Такий послідовний підхід дає можливість отримувати об-
ґрунтований сейсмічний прогноз колекторських властиво-
стей нафтогазових резервуарів [3]. 

В.І. Бондарєв, С.М. Крилатков, І.А. Курашова де-
монструють технології отримання швидкісних моделей 
геологічних середовищ на основі використання дифра-
гованих хвиль [1]. Для реалізації подібної технології 
необхідною умовою є те, що у рівняння має входити 
величина швидкості пружних хвиль. В основу таких пе-
ретворень покладено ефективну швидкісну модель. 
Щоб підібрати ефективну величину швидкості для різ-
них глибин, група авторів проводить аналіз вихідних 
сейсмограм (апріорних) без застосування будь-яких 
інших спостережень. Для цього може бути застосована 
модернізована технологія побудови вертикальних спек-
трів швидкостей за сейсмограмами спільної точки вибу-
ху, яка нагадує стандартний спосіб отримання вертика-
льних спектрів швидкостей у МСГТ (метод спільної гли-
бинної точки). Проведені дослідження свідчать про те, 
що швидкісний аналіз, який виконується за вказаною 
технологією, дозволяє побудувати швидкісну модель, 
яка характеризує середовище не тільки з виокремлен-
ням динамічних особливостей відбитих хвиль, але й 
відкриває можливості визначення моделі середовища 
на основі використання дифракційних і розсіяних ком-
понент хвильового поля. Дана методика, частіше за 
все, може бути використана у випадках, коли дифрак-
ційні та розсіяні компоненти хвильового поля є основ-
ним інструментом вивчення будови геологічного сере-
довища. Такі задачі є найбільш актуальними у випадку, 
коли основним завданням сейсморозвідки є задача 
вивчення областей підвищеної тріщинуватості у колек-
торах на родовищах нафти та газу. Функціональні за-
лежності заповнення пастки визначаються експертною 
оцінкою, виходячи з наявності та кількості інформації та 
уявлення про можливе розповсюдження літофаціаль-
них, петрофізичних та фільтраційно-ємнісних властиво-
стей у межах площі досліджень. 

Згідно із загальноприйнятими уявленнями, під мо-
делюванням покладів слід розуміти процес відобра-
ження природних (геологічних) утворень у сукупності 
характеристик, які описують найбільш важливі змістовні 
властивості об'єктів (структурні форми залягання, наси-
ченість, проникність порід, розподіл тисків, параметри 
флюїдонасичення тощо). 

Висновки. Актуальність розвитку напрямку моде-
лювання зумовлюється нагальною необхідністю пода-
льшого розвитку теоретичних основ і практичних при-
йомів інтегрованої обробки та інтерпретації кінематико-
динамічних параметрів сейсмічних хвиль, які при ком-
плексуванні з даними буріння забезпечують достовірну 
ГГМ нафтових і газових резервуарів. Важливе місце під 
час моделювання посідає поняття ефективної сейсмо-
геологічної моделі. 

Описані підходи орієнтовані на автоматизацію всьо-
го процесу аналізу та обробки інформації, що почина-
ється введенням первинних сейсмічних даних, їх обро-
бкою, інтерпретацією та створенням моделі площі або 
родовища з подальшим підрахунком ресурсної бази. 

На сучасному етапі розвитку геологічне моделюван-
ня з використанням комп'ютерних технологій потребує 
формалізації ряду процедур, відповідності методик мо-
делювання загальнонауковим підходам і принципам.  

На перший план під час побудови моделей повинна 
виступати інтеграція наявних геолого-геофізичних та 
геолого-технологічних даних у єдину постійно діючу 
модель досліджуваного геологічного об'єкту. Сучасний 
розвиток програмно-обчислювальних засобів, як у про-
грамному, так і в апаратному відношенні, дозволяє 
оперувати значними масивами інформації, інтегруючи в 
собі різнорідні геологічні та технологічні дані, які мають 
містити всю необхідну інформацію з можливістю її сис-
тематизації, статистичної обробки фізико-геологічних 
властивостей порід і встановлення основних зв'язків 
між ними, аналізу наявної інформації. 

Однак, незважаючи на значні доробки в плані моде-
лювання перспективних об'єктів та їх параметрів, роз-
витку програмно-обчислювальних засобів, все ж лиша-
ються відкритими питання, пов'язані з підвищенням 
однозначності визначення ключових параметрів моде-
лей. Питання актуальності вдосконалення засобів та 
методик моделювання буде постійно підніматися як на 
виробництві, так і в науковому світі, оскільки постійно 
йде розвиток обчислювальної техніки, збільшуються 
масиви отриманої геолого-геофізичної та геолого-
промислової інформації, зростає потреба пошуків і роз-
витку родовищ ВВ на об'єктах зі складними сейсмогео-
логічними умовами. 
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF CREATING  

OF GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL MODEL OF HYDROCARBON FIELDS 
New aspects of geological and geophysical models constructions of hydrocarbon reservoirs are considered and outlined the prospect of 

models application in the modern exploration process. The history of the concepts and methods of geological and geophysical constructions 
models were analyzed. The approaches focused on automating the entire process of analysis and information processing starting from seismic 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ  

ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ 
В работе рассмотрены аспекты построения геолого-геофизических моделей месторождений углеводородов и очерчена перспек-

тива их применения в современном геологоразведочном процессе. Проведен ретроспективный анализ представлений и методики 
построения геолого-геофизических моделей. Охарактеризованы подходы, ориентированные на автоматизацию всего процесса ана-
лиза и обработки информации, начиная с ввода первичных сейсмических данных, их обработки, интерпретации, заканчивая созданием 
модели площади или месторождения и их эксплуатацией. Приведена классификация геолого-геофизических моделей по стадиям гео-
логоразведочных работ.  

Ключевые слова: комплексная геолого-геофизическая модель месторождения (ГГМ), месторождение углеводородов, синтетичес-
кое моделирование сейсмических данных, эффективная сейсмогеологическая модель, методы моделирования. 

 


