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ОСОБЕННОСТИ ГЛУБИННОГО СТРОЕНИЯ ПЛОЩАДЕЙ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ КОЛЬЦЕВЫХ И ИМПАКТНЫХ  
СТРУКТУР ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЧАСТОТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ОБРАБОТКИ СПУТНИКОВЫХ СНИМКОВ
Представлены результаты рекогносцировочного обследования кольцевых и импактных структур на различных кон-
тинентах земного шара. Экспериментальные исследования проведены с целью изучения глубинного строения на 
площадях расположения импактных структур и установления их генезиса. На участках расположения 28 кольцевых 
структур в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии частотно-резонансной обработкой 
снимков установлено наличие вулканических комплексов, заполненных солью (один), осадочными породами 1—6-й 
групп (один), гранитами (четыре), базальтами (пять), ультрамафическими породами (двенадцать) и кимберлита-
ми (пять). В целом, обнаружены вулканы 6 типов из установленных многочисленными экспериментальными иссле-
дованиями 10 типов. На площадях расположения вулканов ультрамафических пород зарегистрированы отклики от 
соли калийно-магниевой, мертвой воды и технических микроалмазов  — лонсдейлитов. В пределах базальтовых вул-
канов с корнями на различных глубинах практически всегда регистрируются отклики на частотах водорода во всем 
интервале фиксации сигналов от базальтов. На площадях расположения базальтовых вулканов целесообразно про-
вести дополнительные (детальные) исследования с целью оценки перспектив организации мероприятий по добыче 
природного водорода, а также обогащенной водородом (целебной) воды. В пределах всех четырех обнаруженных 
гранитных вулканов с корнями на глубине 996 км зарегистрированы отклики на частотах золота, графита, ртути 
и коэсита. На площади расположения одного гранитного вулкана зарегистрированы отклики на частотах нефти, 
конденсата, газа и метаноокисляющих бактерий. На участках всех пяти кимберлитовых вулканов с корнями на 
глубине 723 км с поверхности зафиксированы сигналы на частотах алмазов. В контурах двух соляных вулканов 
отклики на частотах нефти, конденсата и газа не получены. В пределах расположения 13 нефтегазоносных 
импактных структур обнаружено шесть вулканов, заполненных известняками, пять вулканов с осадочными порода-
ми 1—6-й групп, два гранитных вулкана и два вулкана ультрамафических пород. Полученные результаты можно 
считать свидетельствами в пользу эндогенного генезиса обследованных структур. Материалы рекогносцировочно-
го обследования площадей расположения Ротмистровской, Оболонской, Зеленогайской и Болтышской импактных 
структур свидетельствуют о том, что за очень короткое время получен значительный объем дополнительной ин-
формации о глубинном строении структур и перспективах обнаружения в их пределах, а также на рядом 
расположенных участках рудных и горючих полезных ископаемых. Детальными исследованиями с использованием 
технологии частотно-резонансной обработки спутниковых снимков перспективные на обнаружение полезных 
ископаемых участки могут быть локализованы и подготовлены для бурения. Результаты экспериментальных иссле-
дований рекогносцировочного характера позволяют констатировать, что мобильная прямопоисковая технология 
частотно-резонансной обработки спутниковых снимков и фотоснимков может найти широкое применение при 
изучении глубинного строения и установлении генезиса кольцевых структур, оперативном обследовании вулканичес-
ких комплексов разного типа, а также при проведении поисковых геолого-разведочных работ на горючие и рудные 
полезные ископаемые в различных регионах земного шара.
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базальты, водород, озеро, прямые поиски, глубинное строение, нефть, газ, янтарь, химические элементы, зондиро-
вание разреза, обработка данных дистанционного зондирования Земли.
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ОСОБЛИВОСТІ ГЛИБИННОЇ БУДОВИ ПЛОЩ РОЗМІЩЕННЯ  
КІЛЬЦЕВИХ ТА ІМПАКТНИХ СТРУКТУР ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ  
ЧАСТОТНО-РЕЗОНАНСНОЇ ОБРОБКИ СУПУТНИКОВИХ ЗНІМКІВ

Наведено результати рекогносцирувального обстеження кільцевих і імпактних структур на різних континентах земної 
кулі. Експериментальні дослідження проведені з метою вивчення глибинної будови на площах розміщення імпактних 
структур і встановлення їх генезису. На ділянках розміщення 28 кільцевих структур у Північній і Південній Америці, 
Європі, Азії, Африці та Австралії частотно-резонансною обробкою знімків установлено наявність вулканічних комп-
лексів, заповнених сіллю (один), осадовими породами 1—6-й груп (один), гранітами (чотири), базальтами (п'ять), 
ультрамафічними породами (дванадцять) і кімберлітами (п'ять). У цілому виявлено вулкани шести типів із встановле-
них численними експериментальними дослідженнями 10 типів. На площах розміщення вулканів ультрамафічних по-
рід зареєстровано відгуки від солі калійно-магнієвої, мертвої води і технічних мікроалмазів — лонсдейлітів. У межах 
базальтових вулканів з коренями на різних глибинах практично завжди реєструються відгуки на частотах водню в 
усьому інтервалі фіксації сигналів від базальтів. На площах розміщення базальтових вулканів доцільно провести до-
даткові (детальні) дослідження з метою оцінювання перспектив організації заходів із видобутку природного водню, а 
також збагаченої воднем (цілющої) води. В межах усіх чотирьох виявлених гранітних вулканів з коренями на глибині 
996 км зареєстровані відгуки на частотах золота графіту, ртуті та коеситу. На площі розташування одного гранітного 
вулкана зареєстровано відгуки на частотах нафти, конденсату, газу та метаноокиснювальних бактерій. На ділянках 
усіх п'яти кімберлітових вулканів з коренями на глибині 723 км з поверхні зафіксовано сигнали на частотах алмазів. У 
контурах двох соляних вулканів відгуки на частотах нафти, конденсату та газу не отримано. В межах розміщення 13и 
нафтогазоносних імпактних структур виявлено шість вулканів, заповнених вапняками, п'ять вулканів з осадовими 
породами 1—6-й груп, два гранітні вулкани і два вулкани ультрамафічних порід. Отримані результати можна вважати 
свідченнями на користь ендогенного генезису обстежених структур. Матеріали рекогносцирувального обстеження 
площ розміщення Ротмістровської, Оболонської, Зеленогайської та Бовтиської імпактних структур указують на те, 
що за дуже короткий час отримано значний обсяг додаткової інформації про глибинну будову структур і перспективи 
виявлення в їхніх межах, а також у поряд розміщених ділянках рудних і горючих корисних копалин. Детальними до-
слідженнями з використанням технології частотно-резонансної обробки супутникових знімків перспективні на вияв-
лення корисних копалин ділянки можуть бути локалізовані і підготовлені для буріння. Результати експериментальних 
досліджень рекогносцирувального характеру дають змогу констатувати, що мобільна прямопошукова технологія час-
тотно-резонансної обробки супутникових знімків і фотознімків можна широко застосовувати при вивченні глибинної 
будови і встановленні генезису кільцевих структур, оперативному обстеженні вулканічних комплексів різного типу, а 
також при проведенні пошукових геологорозвідувальних робіт на горючі і рудні корисні копалини в різних регіонах 
земної кулі.

Ключові слова: кільцева структура, вулкан, імпакт, вода, пісковики, граніти, вапняки, доломіт, мергелі, базальти, 
водень, озеро, прямі пошуки, глибинна будова, нафта, газ, бурштин, хімічні елементи, зондування розрізу,  обробка 
даних дистанційного зондування Землі. 
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APPROBATION OF MOBILE DIRECT-PROSPECTING METHODS  
IN THE SITES OF SEARCHING FOR WATER-BEARING RESERVOIRS,  
LOCATIONS OF LAKES AND ACTIVE VOLCANOES

Purpose. The results of a reconnaissance survey of ring and impact structures on different continents of the world are pre-
sented. Experimental studies were carried out to study the deep structure in the areas where the impact structures are located 
and to establish their genesis.

Design/methodology/approach. The developed mobile and low-cost technology include modified methods of frequency-
resonance processing and decoding of satellite images and photo images, vertical electric-resonance sounding (scanning) of a 
cross-section, as well as a method of integrated assessment of the prospects of oil and gas potential of large prospecting blocks 
and license areas. Separate methods of this direct-prospecting technology are based on the principles of the “substance” para-
digm of geophysical research, the essence of which is to search for a specific substance — oil, gas, gas condensate, water, 
gold, zinc, etc.

Findings. In the areas of 28 ring structure’s location in North and South America, Europe, Asia, Africa and Australia, 
frequency-resonance processing of images revealed the presence of volcanic complexes filled with salt (one), sedimentary 
rocks of 1—6 groups (one), granites (four), basalts (five), ultramafic rocks (twelve) and kimberlites (five). In general, six types 
of volcanoes were found out of 10 types established by numerous experimental studies. In the areas of volcanoes of ultramafic 
rocks, responses from potassium-magnesium salt, dead water and industrial micro-diamonds — lonsdaleites were recorded. 
Within basalt volcanoes with roots at different depths, responses at hydrogen frequencies are almost always recorded over 
the entire interval of signals fixation from basalts. On the areas basalt volcano’s location, it is advisable to conduct additional 
(detailed) studies in order to assess the prospects for organizing activities for the extraction of natural hydrogen, as well as 
hydrogen-enriched (healing) water. Within all 4 discovered granite volcanoes with roots at a depth of 996 km, responses were 
recorded at the frequencies of gold, graphite, mercury and coesite. In the area one granite volcano location, responses were 
recorded at the frequencies of oil, condensate, gas, and methane-oxidizing bacteria. In the areas of all five kimberlite volca-
noes with roots at a depth of 723 km, signals at the frequencies of diamonds were recorded from the surface. In the contours 
of the two salt volcanoes, no responses were obtained at the frequencies of oil, condensate, and gas. Six volcanoes filled with 
limestones, five volcanoes with sedimentary rocks of 1—6 groups, two granite volcanoes and two volcanoes of ultramafic 
rocks were found within the location of 13 oil and gas bearing impact structures. The results obtained can be considered as 
evidence in favor of the endogenous genesis of the examined structures. The materials of the reconnaissance survey of the 
areas of the Rotmistrovskaya, Obolonskaya, Zelenogayskaya and Boltyshskaya impact structures indicate that in a very short 
time, a significant amount of additional information was obtained on the deep structure of the impacts and the prospects for 
discovering within them, as well as on nearby areas of ore and combustible minerals. By detailed studies using the technol-
ogy of frequency-resonance processing of satellite images, areas promising for the discovery of minerals can be localized and 
prepared for drilling.

The practical significance and conclusions. The results of the conducted experimental research of a reconnaissance na-
ture allow us to state that the mobile direct-prospecting technology of frequency-resonance processing of satellite images and 
photographs can find wide application in the study of the deep structure and establishment of the genesis of ring structures, 
operational examination of volcanic complexes of various types, as well as during exploration for combustible and ore miner-
als in various regions of the world.
Keywords: ring structure, volcano, impact, water, sandstones, granites, limestones, dolomites, marls, basalts, hydrogen, 
lake, direct prospecting, deep structure, oil, gas, amber, chemical elements, cross-section sounding, remote sensing data  
processing.

Особенности глубинного строения площадей расположения кольцевых и импактных структур...


