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I 1998 blev det vedtaget i Folketinget,
at der skulle foretages en landsomfattende kortlægning og beskyttelsesindsats i forbindelse med vore grundvandsmagasiner. Det blev bestemt, at
amterne skulle stå for dette arbejde,
og at finansieringen skulle ske gennem gebyrbetaling. Det forventes, at
en stor del af denne kortlægning vil
blive foretaget ved hjælp af geofysiske
metoder. Udviklingen indenfor
anvendelsen af geofysiske metoder til
grundvandskortlægning har været
meget omfattende i løbet af de sidste
par årtier. Danmark har på flere
måder været førende i denne udvikling, og derfor er der efterhånden
opbygget en stor viden om, hvorledes sådanne kortlægninger kan foretages.

Kapitel 2‚ Introduktion, og Kapitel 3‚
Geofysik - Grundvandskortlægning,
er en generel indføring i emnet og
kan læses selvstændigt.

Amterne skal stå for kortlægningen
og for udarbejdelse af indsatsplanerne
i forbindelse med beskyttelse af
grundvandsressourcerne. Det er derfor hensigtsmæssigt, at der sker en
videreuddannelse af amternes medarbejdere i, hvorledes man anvender
geofysikken i grundvandskortlægningen. Dette er baggrunden for, at
disse noter og de tilhørende kurser
har set dagens lys.

I kapitel 8‚ Fejlkilder, gennemgås de
fejlkilder, der kan forekomme ved
geofysiske målinger, og i kapitel
10‚ Den geofysiske tolkningsmodel,
præsenteres den geofysiske tolkningsproces og de mange aspekter i
denne. Kapitlerne gennemgår de to
centrale sider ved tolkning af geofysiske data. Den medarbejder, der i det
daglige varetager planlægning og
gennemførelse af den geofysiske kortlægning, bør læse disse kapitler
omhyggeligt for at have den tilstrækkelige baggrund i sit daglige arbejde
og i diskussionerne med de rådgivere,
der engageres til at udføre kortlægningen.

Noterne vil blive læst af personer med
meget forskellig baggrund og ønsker
om detaljeringsgrad af geofysikkens
anvendelse i grundvandskortlægningen. Derfor er noterne ikke skrevet
som en traditionel lærebog. Det
samme emne vil være behandlet flere
steder og på forskelligt niveau. Denne
form er valgt, fordi det har været forfatternes hensigt, at udvalgte kapitler
skal kunne læses selvstændigt og give
en overordnet fremstilling af problemerne og måske endda være en
"appetitvækker" til at læse den mere
detaljerede gennemgang i andre
kapitler.

1. Forord

I Kapitel 5‚ Modstand af bjergarter,
gennemgås de elektriske formationsmodstande af de danske sedimenter. I
Kapitel 6‚ Den geoelektriske metode,
og kapitel 7‚ Den transiente elektromagnetiske metode - TEM, præsenteres teorien bag de geoelektriske
metoder og den transiente metode. I
Kapitel 9‚ Ækvivalente modeller, gennemgås de tolkningsmæssige
begrænsninger for metoderne. Kapitlerne 5, 6, 7 og 8 er forholdvis teoretiske kapitler, dog skrevet på en sådan
måde, at man med en teknisk baggrund skal kunne forstå disse.

I kapitel 11‚ Geofysiske Borehulsmetoder, gennemgås loggingmetoderne
kort.
På grund af den landsomfattende
brug af de geofysiske metoder vil der
kunne forventes en omfattende
udvikling i det metodiske- og instrumentmæssige aspekt af geofysikken,
ligesom der inden for tolkning af geofysiske data vil ske en metodisk og
programmæssig udvikling. Vi finder
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det derfor vigtigt, at disse noter
løbende opdateres, således at de kan
læses af brugerne af geofysikken og
dermed sætte dem istand til at vurdere nye tiltag, der måtte komme.
Amterne har i denne forbindelse indgået et samarbejde, "Geofysik Samarbejdet", med Geofysisk Afdeling,
Århus Universitet, der bl.a. skal varetage at vedligeholde noterne og gennemføre efteruddannelseskurser for
amtsmedarbejdere.

1. Forord

Noterne er udarbejdet af Esben
Auken, Kurt Sørensen, Geofysisk Afdeling, Geologisk Institut, Århus Universitet.
Grundig revision af Anders Vest Christiansen og Nikolaj Foged.
Århus, september 2005
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2
INTRODUKTION

2.1
BAGGRUND

Drikkevandsforsyningen i Danmark er
for 99% vedkommende baseret på
indvinding af grundvand. Det er den
generelle opfattelse, at grundvandet
skal kunne bruges til drikkevand efter
en simpel eller slet ingen vandbehandling. Det skal ikke være nødvendigt at rense grundvandet for uønskede stoffer på avancerede vandbehandlingsanlæg på vandværkerne,
inden det sendes ud til forbrugerne
som drikkevand. Yderligere kræver
den fremtidige vandforsyning, at
grundvandet sikres mod forurening i
de områder, hvor man har til hensigt
at benytte det i drikkevandsforsyningen.
Forureningsrisikoen for grundvandet
er gennem en længere årrække blevet
forøget. Dette er sket på baggrund af
en betydelig anvendelse af pesticider
og gødningsstoffer inden for landbrug, skovbrug og gartneri. Virksomhedernes brug af stadigt flere forskellige kemiske stoffer øger ligeledes forureningsrisikoen for grundvandet.
Endelig har placeringen af såvel
offentlige som private lossepladser
ofte ikke været overvejet tilstrækkeligt
i forhold til nedsivning til grundvandet. Større, koncentrerede indvindinger af grundvand i og omkring
byerne kan også medføre forringet
vandkvalitet gennem betydelige
grundvandssænkninger og de dermed forbundne kemiske forandringer
i grundvandet, såsom sulfatdannelse
og nikkeludfældning.
DETALJERET KENDSKAB TIL
OPLANDET ER NØDVENDIGT
Alle de nævnte trusler mod grundvandet er øget i intensitet gennem de

2. Introduktion

senere år, og derfor er behovet for en
forebyggende indsats nu større end
nogensinde. En indsats, der sikrer et
godt resultat, forudsætter et grundigt
og detaljeret kendskab til grundvandsforholdene og deres udvikling.
For det enkelte vandværk er det nødvendigt at kende det område, man
indvinder sit grundvand fra. Det betyder, at man skal kunne afgrænse sit
indvindingsopland og vide, hvad der
foregår på arealerne, og så detaljeret
som overhovedet muligt have kortlagt de naturgivne forhold både på
og under jordoverfladen.
Denne kortlægning har traditionelt
taget udgangspunkt i de eksisterende og supplerende boringer, der
blev udført omkring kildepladserne
og i oplandet. Den generelle geologiske model for området blev opbygget
gennem fortolkning af disse boringsoplysninger og ud fra den generelle
viden om de lokale geologiske formationer.
BOREARKIVET PÅ GEUS
Siden 1926 har der i Danmark været
indberetningspligt på boringer, der er
udført i forbindelse med vandindvinding og råstofindvinding. Indtil nu er
der registreret mere end 120.000
boringer på GEUS med oplysninger
om borested, boredybde, geologisk
lagfølge, udbygning, etc. Kvaliteten
af beskrivelsen og udførelsen af boringerne er meget varierende, men alligevel er boringsarkivet det eneste
arkiv, der bidrager med landsdækkende oplysninger om grundvandsmagasinerne og de jordlag, der
omgiver dem. At der findes mere end
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120.000 registrerede boringer, lyder
umiddelbart af meget. På landsplan
svarer det dog imidlertid til, at der
kun er ca. 3 boringer pr. km2, heri
medregnet de dårligt beskrevne
boringer og geotekniske boringer.
I Århus Amt har man foretaget en
analyse af boringernes hyppighed i
relation til boringsdybden. I amtet er
der i alt registreret omtrent 10.000
boringer på et areal på ca. 4.500 km2.
Geotekniske boringer er ikke medregnet, da disse oftest har lille boringsdybde og dermed er mindre interessante ud fra et grundvandssynspunkt.
Analysen viser, at kun 50% af disse
boringer når en dybde på 30 m eller
mere, og omtrent 25% når ned i 50
m eller mere. Kun 1 boring pr. 15
km2 når ned i 100 meters dybde eller
mere. Der er naturligvis områder,
hvor dækningen er ringere, medens
der i andre dele af amtet vil være
større tæthed af dybe boringer.
Generelt set forekommer der større
tæthed af dybe boringer omkring de
store kildepladser end i oplandene til
disse, hvor hyppigheden af dybere
boringer oftest er lille.
I Danmark som helhed er der gennemsnitlig 3 boringer pr. km2. Når
det drejer sig om de overfladenære
dele af geologien, har erfaringen vist,
at oplysningerne fra disse boringer
kan give et regionalt billede af et
områdes geologiske opbygning.
Beskrivelsen af de dybereliggende
geologiske lag, hvor grundvandsmagasinerne hyppigst befinder sig, vanskeliggøres oftest af, at boringstætheden aftager kraftigt med dybden.
En mere detaljeret viden om den geologiske opbygning vil kunne opnås
ved at udføre yderligere boringer.
Borearbejde er dyrt og det vil være
meget omfattende, selv om man blot
ønsker en fladedækning med det
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dobbelte antal boringer i forhold til i
dag.
I olieindustrien, hvor borearbejdet er
uhyre dyrt, har geofysiske metoder,
især seismik, været anvendt i en
årrække. Det har vist sig, at oplysningerne fra den fladedækkende detaljerede geofysiske kortlægning sammenholdt med boringsoplysninger er en
omkostningseffektiv fremgangsmåde
i olieefterforskning.
Geofysiske metoder har i mindre
omfang været anvendt i den hydrologiske kortlægning i forbindelse med
grundvandsressourcen og sjældent i
en regional fladedækkende form.
Grunden hertil har været, at en “fejlboring” ikke har nær de samme økonomiske konsekvenser, som den har i
olieindustrien, og at vandressourcerne er mere udbredte end olieforekomsterne og derfor lettere at
ramme.
I den igangværende kortlægning af
grundvandsressourcerne og i indsatsplanerne, der opbygges på baggrund heraf, stiller sagen sig anderledes. De konsekvenser, som indsatsplanerne har for den arealmæssige
anvendelse og for byudviklingen, er
meget omfattende og kan have store
omkostninger. Der vil blive stillet krav
om en betydelig større detaljeringsgrad og sikkerhed i kortlægningen,
end tilfældet er i den hidtidige hydrologiske kortlægning. Det er ikke
muligt med yderligere boringer at
opnå dette kortlægningsresultat
inden for en overkommelig økonomisk ramme. Derfor er det blevet
besluttet at anvende geofysikken i
kortlægningen. Gennem en samtolkning af de geofysiske resultater og
boringsoplysningerne forventer man
at kunne generere de ønskede detaljerede og troværdige geologiske
modeller af grundvandsmagasinerne.
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2.2
GEOFYSISKE METODER

Siden begyndelsen af 1990’erne er
anvendelsen af geofysiske metoder i
grundvandskortlægningen blevet
kraftigt intensiveret. Danmark er på
dette punkt langt fremme, og de
kortlægningsresultater, der er opnået
op gennem 90’erne, er enestående
både nationalt og internationalt. Erfaringerne fra dette kortlægningsarbejde har vist, at man kan opnå en
betydelig forbedret beskrivelse af de
geologiske forhold, såvel de overfladenære som de dybereliggende, gennem anvendelse af geofysiske metoder og samtolkning med boringsoplysningerne og andre geologiske
informationer.
GEOFYSISKE MODELLER OG
BORINGSOPLYSNINGER
I samtolkningen af geofysiske resultater og boringsoplysninger er der flere
forhold, man skal være opmærksom
på. En jordmodel baseret på tolkning
af geofysiske målinger repræsenterer
en rumligt midlet model, fordi der i
måleprocessen inddrages et betydeligt jordvolumen. En boringsoplysning er derimod en lodret liniebaseret
oplysning. Det kan derfor til tider,
især ved stærkt inhomogen geologi,
være forbundet med betydelig vanskelighed at relatere geofysiske jordmodeller med oplysninger fra enkeltstående boringer, uden at man af den
grund kan forkaste nogle af informationerne. Der kan her være tale om, at
boringsoplysningerne er utilstrækkelige eller kun repræsenterer den
meget lokale geologi omkring boringen, og/eller at det med den valgte
geofysiske metode ikke har været
muligt at kortlægge de geologiske
variationer, som oplysninger fra de
enkeltstående boringer viser.
HVILKE GEOFYSISKE METODER
ANVENDES?
I forbindelse med kortlægningen af
lerdæklag og grundvandsmagasiner
anvendes hovedsageligt geoelektriske og transiente elektromagnetiske
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metoder. Ved kalkmagasiner overlejret af sandlag finder den seismiske
metode også anvendelse, om end i
begrænset omfang. Der har ligeledes
ved meget dybtliggende grundvandsmagasiner (bl.a. Ribeformationen) været anvendt en kombination
af gravimetriske og seismiske metoder.
DEN GEOFYSISKE TOLKNING
De geoelektriske metoder og de transiente elektromagnetiske metoder
giver gennem en geofysisk tolkning af
måleresultaterne et estimat på den
elektriske formationsmodstand og
dennes variation, en såkaldt geofysisk
modstandsmodel. Formationsmodstanden er tæt knyttet til formationens ler/sand- og vandindhold. Den
tolkede geofysiske modstandsmodel
skal omsættes til en jordmodel, der
kan relateres til geologien, for at
kunne anvendes i grundvandskortlægningen. I denne fortolkningsproces er det essentielt at inddrage supplerende information i form af eksempelvis boringsoplysninger for at støtte
de geologiske tolkninger af de geofysiske modstandsmodeller.
HVAD KAN KORTLÆGGES MED
DE GEOFYSISKE METODER?
De geofysiske metoders mulighed for
at kortlægge geologiske strukturer
afhænger af flere forhold. For de geoelektriske metoder og den transiente
elektromagnetiske metodes vedkommende skal den struktur, man ønsker
kortlagt, være karakteriseret af en
elektrisk formationsmodstand, der
adskiller sig tydeligt fra de omkringliggende lags formationsmodstande.
Den anvendte metodes følsomhed
over for denne formationsmodstand
skal ligeledes være af en tilstrækkelig
størrelse. Hermed menes, at en variation i modstanden skal afspejle sig
tydeligt i måleresultaterne.
I vurderingen af den tolkede modstandsmodel indgår størrelsen af
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målefejl og andre fejl, der måtte tillægges de målte data. Det er derfor
vigtigt, at reducere disse fejl så meget
som muligt, således at den tolkede
modstandsmodel har så lille usikkerhed som muligt.
Der er mange forhold, der gør sig
gældende, når man skal vurdere
resultaterne fra en geofysisk kortlægning. Det er vigtigt at have en overordnet teoretisk forståelse af virkemåden af de geofysiske metoder. Man
skal have den nødvendige indsigt i
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tolkningsprocedurerne og det samspil, som er mellem fejl på måledata
og den variation, der er på modelparametrene i den tolkede geofysiske
modstandsmodel. Endeligt er det vigtigt at forstå grundlaget for, hvorledes modstandsmodellen omsættes til
en geologisk model, som jo er det
egentlige mål med anvendelsen af
geofysikken i grundvandskortlægningen. Det er forfatternes håb, at disse
forhold i de følgende kapitler er gennemgået på en måde, der giver læseren denne indsigt.
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3
GEOFYSIK - GRUNDVANDSKORTLÆGNING

p

I dette kapitel vil anvendelsen af geofysik i grundvandskortlægningen blive
gennemgået på en overordnet måde,
og der vil blive anvendt begreber,
som er forklaret detaljeret i de følgende kapitler. Det er hensigten, at
dette kapitel skal tjene som en generel indføring i anvendelsen af geofysik
og samtidig, give læseren appetit på
at læse de mere detaljerede beskrivelse i de senerer kapitler.
En geofysisk kortlægning i forbindelse
med grundvandskortlægningen kan
overordnet inddeles i kortlægning af
dæklagene og kortlægning af grundvandsmagasinet. De to kortlægningstyper er naturligvis tæt forbundne og
kan til tider ikke adskilles, men generelt anvendes der kortlægningsstrategier, som i de to tilfælde lægger
hovedvægten på forskellige geofysiske metoder.

transiente elektromagnetiske metode,
TEM. Fælles for disse to metoder er,
at de kortlægger den elektriske formationsmodstand i jordlagene. Herved opnår man en elektrisk modstandsmodel af jordformationen.
Denne modstandsmodel skal derefter
fortolkes til en geologisk model.
Den elektriske formationsmodstand af
sand og ler er meget forskellig (se
figur 3.1). Dette er årsagen til, at de
geoelektriske metoder og TEM-metoden er velegnede til kortlægning af
disse formationer.
Generelt kan man sige, at de geoelektriske metoder kan anvendes til kortlægning af både højmodstandslag
(tørt sand) og lavmodstandslag
(vandmættet sand, ler), hvorimod
TEM-metoden mest egner sig til kortlægning af lavmodstandslag, se
figur 3.1.

I det følgende omtales anvendelsen af
de geoelektriske metoder og den

Geoelekt riske met oder

TEM met oden

Format ionsmodst and (ohmm)

p

10
20
40
80
100

1000

Tert iært ler
Smelt evands- og moræneler
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Sand og grus
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Sand og grus
t ørt

10000

Figur 3.1 På figuren ses det generelle variationsområde for formationsmodstanden
for de danske sedimenter og det modstandsinterval, hvori de geofysiske metoder er
bedst egnede.

3. Geofysik - Grundvandskortlægning
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3.1
KORTLÆGNING AF LERDÆKLAG

GWL

Ved den geofysiske tolkning finder
man frem til den modstandsmodel,
der tilpasser de målte data bedst.
Denne modstandsmodel har usikkerheder på bestemmelsen af de parametre, der indgår i modellen (formationsmodstande og lagtykkelser).
Størrelsen af disse usikkerheder er forbundet med den fejl (“støj”), man

antager, der er på data. Større fejl på
data giver større usikkerhed i den tolkede modstandsmodel og vice versa.
Det er vigtigt at forstå, at en model
ikke er meget værd, uden at man
samtidig har kendskab til dens usikkerhed. Disse forhold er gennemgået
i detalje i afsnit 10, “Den geofysiske
tolkning”, side 68.

Lerede dæklag over grundvandsmagasiner medvirker både til at sænke
nedsivningshastigheden og til at
omdanne/tilbageholde uønskede
stoffer. Det er derfor vigtigt at kende
dæklagenes beskaffenhed når et
grundvandsmagasins sårbarhed skal
vurderes. I områder, med overvejende sandede dæklag sker der en
hurtigere nedsivning af forurenende
stoffer til grundvandsmagasinerne
end i områder med overvejende
lerede dæklag.

mættede sandlag samt lerlag i dæklagene.

Af de geofysiske parametre (f.eks.
massefylde, lydhastighed, elektrisk
formationsmodstand), der kan kortlægges med overfladegeofysiske
metoder, er den elektriske formationsmodstand den parameter, som
bedst adskiller sandede lag (høje
modstande) fra lerede lag (lave modstande). Derfor er de geoelektriske
metoder og TEM-metoden de bedst
egnede til geofysisk kortlægning af
dæklagenes indhold af ler i forhold til
sand.
ANVENDTE METODER
Den slæbegeoelektriske metode, Slæbegeoel, og multi-elektrode-profilering, MEP-metoden, i hvilken der
anvendes såvel korte (5 m eller mindre) som længere elektrodeafstande
(30 m eller mere), er velegnede geoelektriske metoder til kortlægning af
dæklagene. Metoderne kan anvendes til at kortlægge tørre- og vand-
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Den transiente elektromagnetiske
metode, TEM-metoden, kan anvendes til kortlægning af lerlag i dæklagene, når mægtigheden er større end
10-15 m. TEM-metoden er endvidere
velegnet til kortlægning af dybereliggende beskyttende lerlag, når disse
har en tilstrækkelig mægtighed.
BEGRÆNSNINGER VED METODERNE
Ved kortlægning med de geoelektriske metoder er der typer af lagsekvenser i dæklagene, der er vanskelige at opløse (eksempelvis tynde
tørre sandlag indlejret i lerlag). Den
tolkede modstandsmodel vil i disse tilfælde have en stor usikkerhed knyttet
til parametrene - paramete siges at
være dårligt bestemt. Man kan ofte,
ved en kombineret anvendelse af
geoelektriske målinger og TEM-målinger, i højere grad opløse lagsekvenser
der bestemmes dårligt af de respektive metoder alene. Den kombinerede
anvendelse vil i mange tilfælde sikre
en bedre lokalisering og bestemmelse
af den samlede mægtighed af lerlag i
dæklagene end ved anvendelse af
f.eks. den geoelektriske metode alene.
De geoelektriske metoder har i deres
måleteknik direkte kontakt med jorden, og måledata vil derfor kunne forvrænges i større eller mindre omfang
ved tilstedeværelsen af overfla-
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3.2
KORTLÆGNING AF GRUNDVANDSMAGASINER

denære modstandsmæssige inhomogeniteter. Det er muligt at reducere
disse inhomogeniteters indflydelse
ved at opmåle tæt langs profillinier og
derefter foretage en midling af data.
Da bestemmelsen af modstandsmo-

dellens parametre er direkte knyttet til
fejl i data vil en nedbringelse af disse
fejl forbedre bestemmelsen af modstandsmodellen. Disse forhold gennemgåes afsnit 8, “Fejlkilder”,
side 52.

Hovedparten af alle grundvandsmagasiner i Danmark er enten sand- eller
kalkmagasiner.

hulslog bidrager dog kun med information i det punkt hvor boringen er
placeret (ingen fladedækning).

Ved en geofysisk kortlægning af sandede grundvandsmagasiner ned til 50
- 70 m dybde kan både de geoelektriske metoder og TEM-metoden anvendes. Ved dybder større end 50 - 70 m
er indtrængningsdybden for de geoelektriske metoder ikke til strækkelig.
TEM-metoden kan tilgengæld anvendes til dybder på ca. 250 m. For de
meget dybtliggende grundvandsmagasiner (dybder større end 250 m) er
seismiske og gravimetriske metoder
(eventuelt en kombination) på nuværende tidspunkt det bedste bud på et
geofysisk bidrag i kortlægningen.
Kalkmagasiner adskiller sig, hvad
angår den elektriske formationsmodstand, ikke væsentligt fra sandede formationer. En, at sand- og kalkformationer kan derfor oftes ikke kan adskilles af de geoelektriske metoder eller
TEM-metoden. I denne sammenhæng kan den seismiske metode bruges, idet lydhastigheden varierer
væsentligt mellem sand, ler og kalk.
For grundvandsmagasiner i alle
dybdeintervaller er borehulslogging
en meget anvendelig geofysisk
metode - dette gælder i både sand-,
ler- og kalkformationer. I magasiner
ned til 60 - 80 m.u.t. kan man ligeledes anvende Ellogboremetoden med
niveaubestemt vand-/gasprøvetagning til samtidig kortlægning af lithologi og grundvandskemi. En bore-

3. Geofysik - Grundvandskortlægning

BEGRÆNSNINGER VED METODERNE
Når der optræder tynde høj- og lavmodstandslag i de øvre dele af formationen, kan det være vanskeligt
med en geoelektrisk metode alene at
bestemme dette lags modstand og
tykkelse. Derved bliver det vanskeligt
at “se” igennem laget og bestemme
den underliggende lagserie. Tilstedeværelsen af inhomogeniteter i de
overfladenære lag vil kunne give et
større støjindhold i de geoelektriske
data end i TEM-data og dermed en
mere usikker tolkning af modstandsmodellen. Man vil dog gennem en
midling af tætte geoelektriske målinger langs profiler kunne nedsætte
denne støj.
Med TEM-metoden har man, som
nævnt, betydeligt større mulighed for
at kortlægge de dybere dele af grundvandsmagasinerne TEM-metoden er
god til at kortlægge en leret bund og
dermed afgrænsningen af et eventuelt grundvandsmagasin, et salt grundvandsspejl eller et lerlag af samme
eller større mægtighed end dybden til
det. Man kan sige, at TEM-metodens
store indtrængningsdybde skyldes, at
målesignalet ikke “bremses” af tynde
høj- og lavmodstandslag i de øvre
dele af formationen eller “sløres” af
inhomogeniteter i de overfladenære
lag.
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3.3
SAMTOLKNING OG
BORINGSOPLYSNINGER

Når det drejer sig om kortlægning af
grundvandmagasiner, er det vigtigt
at kombinere flere typer af oplysninger for at sikre det optimale kortlægningsresultat. Dette kan f.eks. opnås
ved at kombinere informationen fra
geoelektriske målinger og TEM-målinger, idet metoderne opløser forskellige dele af modstandsmodellen. En
samtolkning af infomationen fra flere

3. Geofysik - Grundvandskortlægning

forskellige metoder vil altså resultere i
en bedre opløsning af alle parametre i
modellen og derved give et forbedret
og mere sikkert tolkningsresultatet.
Hvis der foreligger boringsoplysninger, kan infomation herfra med fordel
inddrages i den geofysiske tolkning
og den geologiske fortolkning af de
geofysiske resultater.
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4
ANVENDTE GEOFYSISKE
METODER

4.1
MÅLEPRICIPPER

Til kortlægningen af dæklagene og
grundvandsmagasinerne anvendes
som tidligere nævnt de geoelektriske
metoder og TEM-metoden. I de følgende afsnit findes en generel beskri-

velse af måleprincipperne for TEM- og
DC-metoderne, samt gennemgang af
de TEM- og DC-metoder der anvendes til hydrogeologiskkortlægning i
Danmark .

GEOELEKTRISKE METODER
I de geoelektriske metoder anvendes
strømelektroder i form af jordspyd
eller slæbeelektroder til at sende
strøm ud i jorden. Elektroderne har
altså en direkte kontakt til jordren.
Ved at sende en strøm gennem jorden opstår der en spændingsforskel
mellem potentialelektroderne, som
herefter måles, se figur 4.1. Jo større
afstand der er mellem strømelektroderne, jo længere trænger strømmen
ned i formationen. Ved at variere
afstanden mellem strømelektroderne
kan man derfor få information om lag
i forskellig dybde.

For at trænge dybt ned i formationen
skal der være stor afstand mellem
strømelektroderne. Derved bliver det
volumen (kortlægningsvolumenet),
hvori strømmen løber, stort. Visse lagsekvenser, vanskeliggør dog strømmens udbredelse i jordlagene. I
sådanne tilfælde skal afstanden mellem strømelektroderne være meget
stor, før strømmen trænger ned i
dybden. Den generelle erfaringsmæssige indtrængningsdybde, for MEPmetoden ligger på 50 - 70 m. og for
den Slæbegeoel-metoden ca. 30 m.

V

Figur 4.1 Principskitse for den geoelektriske metode. Der udsendes en strøm i strømelektroderne (de yderste spyd), og spændingsforskellen måles mellem potentialeelektroderne (de inderste spyd)

4. Anvendte geofysiske metoder
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V

Figur 4.2 Principskitse for den transiente elektromagnetiske metode. I sendersløjfen
(rød firkant) opbygges en strøm, som abrupt afbrydes. Herved opstår hvirvelstrømme
i jorden og feltet fra disse henfaldende hvirvelstrømme måles i modtagerspolen (blå
ring).

4.2
GEOELEKTRISKE METODER

TEM-METODER
I TEM-metoden anvendes en isoleret
strømsløjfe, der lægges ud i en stor
firkant på jordoverfladen. I midten af
denne anbringes en modtagerspole,
se figur 4.2. I strømsløjfen opbygges
en strøm, som når den har stabiliseret
sig, afbrydes abrupt (en transient).
Derved opstår der hvirvelstrømme i
jordformationen, som spreder sig
nedad og udad som “røgringe”. Det
magnetiske respons fra disse hvirvel-

strømme måles i modtagerspolen.
Hvirvelstrømmenes størrelse og henfald er knyttet til formationsmodstanden, og ved en tolkning af strømringenes henfald kan man opnå information om formationsmodstandens
variation med dybden.

MEP-METODEN
Multi-elektrode-profilering, MEP, er
en geoelektrisk metode, hvor man
ved hjælp af mange elektrodespyd
langs et profil kan måle jordresponset
fra flere elektrodeafstande langs profilet i én måleprocedure, se figur 4.3.
Ved hjælp af en “roll-along” teknik
flyttes elektrodespyd og kabler hen
langs profilet. Derved reduceres den
store arbejdsindsats, der ellers er forbundet med at foretage geoelektriske
opmålinger med elektrodespyd.
Anvendelsen af MEP-metoden, hvor
der benyttes såvel korte (5 m eller
mindre) som lange elektrodeafstande
(120 - 240 m), kan i princippet

bestemme både terrænnære og mere
dybtliggende formationers lagtykkelser og modstande. Indtrængningsdybde for et normalt MEP-udlæg vil
som nævnt være 50 - 70 m.

4. Anvendte geofysiske metoder

TEM-metoden har erfaringsmæssigt
en indtrængningsdybde på 100 - 250
m., afhængig af den valgte målekonfiguration og den lokale geologi.

Som alle andre geoelektriske metoder
er MEP-metoden følsom over for højmodstandslag såvel som lavmodstandslag. Metoden anvendes til at
kortlægge både variationer i magasinet og i dets afgrænsning. Dette gælder dog kun, hvis lagene er af
omtrent samme mægtighed som
dybden til dem, og hvis lagene ikke
ligger for dybt! Da MEP-metoden er
en profileringsmetode, giver metoden

15
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Strøm- og potentialelektroder
Instrument
Figur 4.3 Principskitse for MEP metoden. I en række af elektrodespyd anbragt med
ækvidistant afstand sendes strøm ud i to udvalgte elektroder. I et bestemt mønster
udvælges efter tur to strømelektroder og spændingerne måles i et bestemt mønster
mellem udvalgte potentialelektrodepar.

en god beskrivelse af de horisontale
variationer i formationsmodstanden i
de overfladenære lag og kan derfor
også anvendes til sårbarhedskortlægning i forbindelse med dæklagenes
indhold af ler og sand.
MEP-metoden har, som alle geoelektriske metoder, vanskeligheder med
at opløse visse lagsekvenser (f.eks.
tynde tørre sandlag i lerlag). Ved at
anvende todimensionale tolkningsprogrammer kan man reducere forvrængningen i tolkningen hidrørende fra lateralt varierende formationsmodstande, uden dog at fjerne
dem helt. Dette betyder, at det i
mange tilfælde er nødvendigt at inddrage andre informationer for at
opstille en geologisk model. Vanskelighederne med at opløse visse lagsekvenser omtales nærmere i afsnit 9,
“Ækvivalente modeller”, side 63

SLÆBEGEOEL
SlæbeGeoel er en geoelektrisk
metode, som i stedet for et elektrodeudlæg med elektrodespyd anvender
et elektrodeslæb, se figur 4.4. Elektroderne slæbes langs profilet, mens
data opmåles kontinuert. Elektrodeslæbet trækkes af et lille trækkøretøj, hvorpå instrumenter og andet
udstyr er placeret. Elektoderne på
slæbes kombinesret således at der
måles i otte forskellige konfiguationer.
SlæbeGeoel-metoden kræver to operatører og har stor felteffektivitet.
Metoden anvendes hovedsageligt i
forbindelse med kortlægning af dæklagene i forbindelse med sårbarhedskortlægningen og har en robust indtrængningsdybde på 20 - 30 m.
Måleprocessen er overvåget og tilpasser automatisk til forholdene, således
at strømudsendelse mm. foregår opti-

Potentialelektrode
Strømelektrode

Trækker med
instrumenter

Slæb med elektroder

DGPS

Figur 4.4 Principskitse af Slæbegeoel-metoden. I et elektrodeslæb er monteret en række
slæbeelektroder. Der udsendes strøm gennem to af elektroderne, hvorefter spændingsfor
skellene måles mellem de resterende elektrodepar.

4. Anvendte geofysiske metoder
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Potentialelektrode
Strømelektrode

Instrument

Figur 4.5 Principskitse for Schumberger-sondering. Der udsendes en strøm gennem strømelektroderne og spændingen måles mellem potentialelektroderne.

mal. Der måles for alle elektrodeopstillinger hvert sekund, hvilket svarer
til en måling pr. meter. Data midles
efterfølgende og reduceres til den
datatæthed, der ønskes i forhold til
opgaven. Metoden har, på grund af
den meget store datatæthed og den
efterfølgende dataprocessering, større
undertrykkelse af støj fra inhomogeniteter i overfladelaget end anvendelse
af elektrodeudlæg med elektrodespyd.
Da metoden er en geoelektrisk
metode, har den de samme begrænsninger som er nævnt under MEPmetoden. Metoden egner sig bedst til
opmåling langs længere profiler (flere
hundrede meter), idet håndteringen
ved at skifte profillinie ellers bliver en
betydelig del af det totale feltarbejde.

4.3
TEM-METODER

JORDBASERET TEM40
Ved TEM-målinger på jordoverfalden
anvendes ofte senderspole på 40 x 40
m. Denne type TEM-sonderinger kaldes ofte TEM40. TEM40 anvender en
center-loop opstilling med en modtagerspole på ca. 1 m i diameter, se
figur 4.6. Man sender en strøm på 1 3 A gennem senderspolen og slukker
denne strøm abrupt. Herved dannes
der en hvirvelstrøm (“strømrøgringe”) i jordlaget umiddelbart under
spolen. Denne hvirvelstrøm diffunde-

4. Anvendte geofysiske metoder

SCHLUMBERGER-SONDERING
Schlumberger-sondering er en geoelektrisk metode, der tidligere blev
anvendt i stor stil, men nu ikke længere anvendes pga. ressourcekrævende feltarbejde. Pga. det store antal
eksisterende data nævner vi dog
metoden her. Ved sonderingen
anvendes to stationære potentialelektroder. Strømelektroderne flyttes ud
til større og større indbyrdes afstand,
således at alle fire elektroder står på
samme linie, se figur 4.5. Når afstanden mellem strømelektroderne øges,
fås en voksende sonderingsdybde.
Som tommelfingerregel er Schlumberger-sonderingens robuste indtrængningdybde på 50 - 70 m.

rer derefter nedad og udad i jorden. I
modtagerspolen måler man det inducerede felt fra henfaldet af disse hvirvelstrømme og opnår derved, gennem en geofysisk tolkning af disse
målinger, et estimat på jordlagenes
elektriske formationsmodstand.
Indtrængningsdybden af TEM40metoden afhænger af det udsendte
sendermoment samt af støjundertrykkelsen af den naturlige og den menneskeskabte støj i måleinstrumentet.
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Tx

Tx

M

h

l

a) Center-loop

Rx

b) Offset

Figur 4.6 Principskitse for TEM-metoden. I sendersløjfen (Tx sløjfe) udsendes en strøm.
Der slukkes abrupt for denne strøm og magnetfeltet fra de henfaldende hvirvelstrømme i
jorden måles i modtagerspolen M med modtageren Rx. Der anvendes både center-loop
og offset-loop opstillinger.

Generelt kan man forvente en robust
indtrængningsdybde på 100 - 150 m.
TEM40-sonderinger foretages som
punktsonderinger på jordoverfalden.

200 - 250 m, altså noget dybere end
for jordbaserede TEM40-målinger.
Den forøgede indtrængningsdybde
opnås ved at sende et større strøm i
senderspolen.

HMTEM
HMTEM står for Høj-Moment TEM.
HMTEM-systemet er en videreudvikling af TEM40-systemet, hvor en center-loop og offset-loop måling kombineres til en hel sondering. I off-set
loop konfigurationen kan man sende
en stor strøm i senderspolen, hvorved
indtrængningsdybden øges. Den
robuste indtrængningsdybde for
HMTEM er ca. 200 - 250 m, men
samme opløsningen af de overfladenære lag som for TEM40. HMTEMsonderinger foretages som punktsonderinger på jordoverfalden, og er
noget mere tidskrævende end
TEM40-sonderinger.

Den kontinuerte opmåling fra helikopter giver selvsagt en hurtigere feltteknik, og gennem en midling af de
kontinuerte måleresultater opnås et
mere sikkert måleresultat. Set i forhold til koblingsfænomener i relation
til menneskeskabte elektriske ledere,
åbner metoden gennem sin kontinuerte opmåling mulighed for at afsløre
disse fejlkilder, i modsætning til hvad
der er muligt ved enkeltstående TEMsonderinger med stor indbyrdes
afstand. Et andet, og vigtigere, forhold er den mere detaljerede opløsning af geologien, der opnåes pga.
den store datatæthed.

SKYTEM
SkyTEM-udstyret så dagens lys i slutningen af 2002 og har siden da produceret store mængder data. SkyTEM
er et luftbårent TEM-system der måler
kontinuert mens måleudstyret hænger under en helikopter, se figur 4.7.
Udstyret er designet til at have den
samme eller bedre opløsning af jordlagene som opnås ved jordbaserede
målinger. Den robuste indtrængningsdybde for SkyTEM-målinger er

4. Anvendte geofysiske metoder

SLÆBETRANSIENT
Den slæbetransiente metode blev
udviklet i 1990’erne for at forøge produktionshastigheden i forhold til
enkeltsonderinger. Den anvendes ikke
mere, men der eksisterer en pæn
mængde data indsamlet med udstyret. Den slæbetransiente metode foretager som SkyTEM kontinuerte opmålinger langs profiler, men det foregår
på jordoverfladen.I figur 4.8 er vist en
principskitse af udstyret.
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Batteri/generator
Modtager-instrument

Modtagerspole
Senderspole

Højdemåler
Højdemåler

Sender-instrument

Inklinometer

Figur 4.7 SkyTEM-målekonfiguration forår 2004. Kanterne på den sekskantede
sender-ramme er ca. 12 m lange.

4. Anvendte geofysiske metoder

19

GEOFYSIKSAMARBEJDET

Modtagerspole

Segmenteret
senderspole

Trækker med
instrumenter

DGPS

Figur 4.8 Principskitse af PATEM metoden. I en række trækkes en senderspole med
efterfølgende modtagerspole gennem terrænet af et trækkøretøj. Instrumenterne er
anbragt på trækkøretøjet.

GENEREL FOR TEM-METODERNE
TEM-metoden er følsom over for tilstedeværelsen af gode elektriske
ledere. Derfor har TEM-metoden vist
særdeles gode resultater i kortlægningen af grundvandsmagasinerne i de
dybe nedskårne dale i det, elektrisk
set, meget ledende tertiære ler. Med
TEM-metoden kan man normalt ikke
opløse de aller øverste dele af jordlagene (10 - 15 m).
Det jordvolumen, der inddrages i en
TEM-sondering, er mindre end ved
geoelektriske målinger, set i forhold til
sonderingsdybden. TEM-sonderingen må derfor antages at være mere
fokuserende end MEP-målinger. Variationer i dårligt ledende lag, som
tørre, sandede og grusede lag, registreres kun svagt af TEM-metoden,
hvorimod lerede lag og saltvand med
lav modstand registreres kraftigt. Da
metodens følsomhed over for tilstedeværelsen af høje formationsmodstande er lille, er metoden følsom
over for overfladenære variationer i
højmodstandslag lille (i modsætning
til geoelektriske metoder). Dette betyder, at der, selv i områder med inhomogene indslag af højmodstandsom-

4. Anvendte geofysiske metoder

råder i de overfladenære lag, stadig
opnås gode resultater, når det drejer
sig om beskrivelse af den dybereliggende geologi.
TEM-metoden har en stor følsomhed
over for tilstedeværelse af elektrisk
støj og “menneskeskabte elektriske
ledere”, såsom højspændingskabler,
jordkabler, elektriske hegn etc. I
denne forbindelse er det vigtigt at
forstå, at det ikke blot drejer sig om
den udsendte støj fra disse installationer, men også om, at målesignalerne
kobler ind på de elektriske ledere der
skaber fejlsignaler, som forvrænger
målingerne. Derfor er det vigtigt, at
udvælge sonderingslokaliteterne
omhyggeligt og undersøge, om sonderingsresultaterne indeholder forvrængningseffekter fra støj eller koblinger til menneskeskabte ledere. Den
bedste måde at gøre dette på er at
foretage en tæt opmåling langs et
profil og sammenholde resultaterne.
Den tætte opmåling kan ligeledes
gennem midling nedsætte den geologiske støj fra både de overfladenære
og de dybereliggende inhomogeniteter.
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4.4
SENESTE UDVIKLINGER

Inden for de seneste år er der foregået en stor metode- og instrumentel
udvikling i både de geoelektriske
metoder og den transiente metode.
For de geoelektriske metoder er
instrumenter til måling med MEPmetoden blevet mere og mere forfinede i retning af at kunne foretage
målingen hurtigt. Herved kan man
øge datatætheden og optage flere
data på den samme tid. For Slæbegeoel-metoden er den automatiske
overvågning af dataopsamlingen og
on-line processering af data i felten
blevet mere hensigtsmæssig og sikker.Endvidere er udstyret blevet
opgraderet med nyt GPS-udstyr, med
kontinuer bestemmelse af målepositionerne.

4. Anvendte geofysiske metoder

For TEM-metoden er der sket en stor
udvikling med fremstilling af kraftige
sendere (50 Ampere eller mere). Med
disse sendere kan der opnås en større
indtrængningsdybde. Modtagerspolerne er også blevet bedre og er betydelig mere støjsvage. Dette bevirker
et bedre signal/støj forhold til sene
henfaldstider, hvilket forøger igen
indtrængningsdybden.
Der hersker ingen tvivl om, at der vil
foregå en rivende udvikling i fremtiden indenfor alle de geofysiske metoder og deres tilhørende måleinstrumentel, der har eller kan have en relation til grundvandskortlægningen.
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5
MODSTAND AF BJERGARTER

Med elektriske og elektromagnetiske
metoder kortlægger man den elektriske modstand i undergrunden. Modstanden af et materiale måles i enheden ohmm (Ωm) og er modstanden
af en terning på 1m x 1m x 1m. Man
taler også om den elektriske ledningsevne, konduktiviteten, som er den
inverse af modstanden. Konduktiviteten måles i enheden S/m (Siemens pr
meter).
FORMATIONSMODSTAND
Grunden til, at der kan være fornuft i
at anvende elektriske og elektromagnetiske metoder, er, at det ofte gælder, at forskellige geologiske formationer har forskellig modstand, og det
kan derfor lade sig gøre at skelne mellem forskellige geologiske formationer ved hjælp af modstanden. Den
udbredte anvendelse af elektriske og
elektromagnetiske metoder i miljøgeofysiske undersøgelser, dvs. kortlægninger af de øverste 200-300 m,
bygger på, at forskelle i formationsmodstand anvendes til at skelne mellem umættet og vandmættet sand,
mellem ler og sand, mellem salt og
fersk porevand og mellem forurenet
og ikke-forurenet porevand. Dermed
bidrager miljøgeofysiske undersøgelser til at besvare spøgsmål som: hvor
er der vand (mættet/umættet),

5.1
DEN ELEKTRISKE MODSTAND AF GEOLOGISKE FORMATIONER

Modstanden af overfladenære geologiske formationer er betinget af disses
sammensætning. Generelt består en
geologisk formation af tre faser: luftformig, flydende og fast, dvs. mellem
de faste mineralkorn finder man
(atmosfærisk) luft og porevand. Konduktiviteten er derfor bestemt af de
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afgrænsning af grundvandsmagasiner
(ler/sand og dermed permeabel/
impermeabel), beskyttelsesgrad af
grundvandsmagasiner (ler/sand), saltvandindtrængning i grundvandsmagasiner (salt/fersk) og kortlægning af
forureningsudbredelse.
STØRRELSESORDNER FOR FORMATIONSMODSTANDE
Det er karakteristisk, at modstanden
for geologiske materialer dækker et
område fra 10-2 til 106 Ωm, et dynamikområde, der er uhørt for de fleste
andre geofysiske metoder. Massefylder varierer inden for en faktor 5-10,
og seismiske P-bølgehastigheder varierer inden for en faktor 6. I overfladenære danske sedimenter varierer
modstanden mellem 0.25 Ωm (saltvand) og 20000 Ωm (tørt sand, tørt
grundfjeld).
Selv om der kan være overlap mellem
modstande for forskellige formationer, vil det ofte stadig være muligt at
adskille disse vha. modstanden. Klassiske tilfælde af sammenfald er, at
vandmættet sand/grus kan have
samme modstand som kalk (80 - 200
Ωm), og at fedt ler og saltvandsholdige sandformationer kan have
samme modstand (1-10 Ωm).

bidrag, som disse faser hver for sig
kan yde til den samlede konduktivitet.
MINERALER
Blandt mineralerne, den faste fase, er
det kun ganske få, som er i stand til at
give et betydende bidrag til ledning
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af elektrisk strøm. De vigtigste er
metal-oxiderne, metalsulfider og grafit. I disse foregår ledningen som elektronledning på samme måde som i
rene metaller, og ledningsevnen er
meget høj. For rene metaller er modstanden af størrelsesordenen 10-8
Ωm, medens den for metaloxider og
sulfider ligger i området 10-5 - 10-1
Ωm. Selvom kun en del af en geologisk formation er f.eks. metalsulfid, vil
sulfiden bidrage til ledningsevnen af
den samlede formation, og bidraget
vil være større, jo større koncentrationen er. I overfladenære sedimenter i
Danmark forekommer metaloxider og
-sulfider dog ikke i koncentrationer,
som bidrager nævneværdigt til ledningsevnen.
IONLEDNING
I de fleste mineraler foregår ledning af
elektrisk strøm som ionledning.
Naturligt forekommende mineraler
har uregelmæssigheder i krystalstruk-

Elektronledere - Mineral

turen. Der kan være en ion for meget
eller en for lidt (et "hul") på et
bestemt sted i strukturen. Når et tilstrækkeligt kraftigt elektrisk felt lægges over mineralet, vil en ion kunne
springe ind i et nabohul, hvorved der
dannes et nyt hul, hvor en ny ion kan
springe ind osv. På denne måde kan
elektrisk ladning flyttes gennem
mineralkornet. Der skal meget stærkere kræfter til at flytte på en ion bundet i krystalstrukturen end på en elektron, og ledningsevnen for ionledere
er da også meget mindre end for
elektronledere. Faktisk kaldes disse
stoffer i daglig tale for isolatorer.
Modstanden af ionledere er af størrelsesordenen 106 - 1012 Ωm, og modstanden falder med stigende temperatur. I praksis kan bidraget til den
samlede ledningsevne fra ionledere
negligeres.
I tabel 5.1 og tabel 5.2 er modstanden af nogle elektron- og ion-ledere
angivet .
Modstand [Ωm]

Kobber

1,6 . 10-8

Sølv

1,5 . 10-8

Guld

2,0 . 10-8

Blyglans PbS

6,8 - 90 000 . 10-6

Pyrit (FeS2)

1,2 - 6 . 10-3

Pyrrhotit (FeS)

1.4 - 6 . 10-5

Magnetit (Fe3O4)

52 . 10-6

Tabel 5.1 Modstanden af nogle elektron- og ionledere. Den store spredning i resistiviteten for sulfider er bl.a. betinget af, at sammensætningen af disse mineraler ikke er veldefineret.

Ionledere
Stensalt
Kvarts
Kalkspat
Is

Modstand [Ωm]
1010 - 1013
1012 - 2 . 1014
5 . 1012
5 . 105

Tabel 5.2 Tekst: se Tabel 5.1

5. Modstand af bjergarter
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5.2
DEN ELEKTRISKE MODSTAND AF VANDIGE OPLØSNINGER

LERMINERALER
En speciel gruppe af mineraler udgøres af lermineraler, som på overfladen
af mineralkornene har adsorberede
kationer, der let kan mobiliseres af et
elektrisk felt. Det er altså ikke lermineralkornet som sådan, der bidrager til
ledningsevnen, men de ioner, som er
adsorberet på overfladen. De specielle
forhold for ler behandles mere detaljeret i afsnit 5.5, “Effekten af lermineraler”, side 28

LUFT
Forholdene for konduktiviteten af den
luftformige fase kan hurtigt overstås.
Luft er en isolator.

ÆKVIVALENT KONCENTRATION
Den elektriske modstand af porevand
er bestemt af arten og koncentrationen af de opløste ioner, temperaturen
og trykket. Naturligt forekommende
porevand indeholder overvejende
natriumklorid, og der findes simple
formler for ledningsevnen af NaClopløsninger som funktion af koncentration og temperatur. Også en række
andre ioner bidrager til ledningsevnen. Det drejer sig hyppigst om SO4-, HCO3- , Mg++ og Ca++. Det er
muligt at beregne disse ioners bidrag
til ledningsevnen ved at indføre
begrebet ækvivalent koncentration,
som er defineret som koncentrationen af den NaCl-opløsning, der har
samme ledningsevne som den
betragtede opløsning.

det totale indhold af ioner, viser, at
alle ioner "går lige meget i vejen for"
alle andre ioner. At dette er en god
tilnærmelse er særdeles heldigt, idet
forholdene ville være betragteligt
mere komplicerede, hvis vægtfaktoren også afhang af arten af de andre
ioner.

Den ækvivalente koncentration for en
given koncentration af en bestemt ion
beregnes med god tilnærmelse ved at
gange den faktiske koncentration
med en vægtfaktor, K, som afhænger
af arten af ionen og af den samlede
koncentration af fast stof (TSC: total
solids concentration, eller TDS: total
dissolved solids), uanset hvilke ioner
denne består af. Som oftest, men ikke
entydigt, falder K med stigende TDS,
fordi ionerne i stigende grad vil "gå i
vejen for hinanden" med voksende
ionkoncentration. At K ikke afhænger
af arten af opløste ioner, men kun af
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POREVAND
I lerfrie formationer foregår al ledning
af strøm gennem porevandet, den flydende fase. Dette gennemgås i detaljer i det følgende.

BEREGNING AF ÆKVIVALENT
KONCENTRATION
Ved beregning af den ækvivalente
koncentration finder man derfor, på
grundlag af den kemiske analyse,
først den totale tørstofkoncentration
ved at addere alle faktiske koncentrationer af de optrædende ioner. For
denne koncentration aflæses vægtfaktorerne Ki for de enkelte ioner, og
deres bidrag til den ækvivalente koncentration beregnes ved at gange
den faktiske koncentration med
denne vægtfaktor. Til slut lægges alle
de vægtede bidrag sammen, og man
får derved den totale ækvivalente
koncentration, som sammen med
temperaturen bestemmer opløsningens ledningsevne. De ionspecifikke
vægtfaktorer ses på figur 5.1. Den
ækvivalente koncentration kan
udtrykkes som
c eq =

∑ Ki ( ctotal )ci

(5.1)

i
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Figur 5.1 Ionspecifikke vægtfaktorer for de almindeligst forekommende ioner som funktion af den totale tørstofkoncentration (TSC). De med * mærkede ioners vægtfaktorer
afhænger ikke af koncentrationen for koncentrationer under ca. 10 000 ppm. (Kilde:
Schlumberger, 1972)

hvor c eq er den ækvivalente koncentration af opløsningen, K i er vægtfaktoren for den i'te ion, c total er den
totale tørstofkoncentration og c i er
den faktiske koncentration af den i'te
ion.
I tabel 5.3 ses et eksempel på beregning af modstanden af grundvand på
baggrund af en kemisk analyse. Ved
at addere alle de faktiske koncentrationer fås værdien af TDS i mg/l (for
små koncentrationer lig med PPM,
parts per million), og for denne værdi
af TDS fås de i tabellen opførte vægtfaktorer, og den ækvivalente NaClkoncentration kan beregnes. Modstanden ved 8°C for vandet fra Beder
er 19.1 Ωm.

5. Modstand af bjergarter

MODSTANDEN AF NACL-OPLØSNINGER
I foregående afsnit er problemet om
bestemmelse af den specifikke elektriske modstand af vandige opløsninger
af forskellige salte, gennem begrebet
ækvivalent koncentration, reduceret
til at handle om bestemmelsen af den
specifikke elektriske modstand af
NaCl-opløsninger.
SALINITET
Den specifikke elektriske modstand af
NaCl-opløsninger afhænger af koncentration, temperatur og tryk. Tabeller, som angiver modstanden af saltvandsopløsninger som funktion af
koncentration og temperatur, er
offentliggjort mange steder i litteraturen (f.eks. Keller og Frischknecht,
1966). På figur 5.2 ses et plot af mod-
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Ioner fundet ved
kemisk analyse
ClSO4-HCO3-Na+
Mg++
Ca++

Koncentration
mg/liter
42
32
295
40
58
87

TSC
(total solids conc.)
Ækvivalent
koncentration

554

K
1,00
0,71
0,34
1,00
1,71
1,19

Ækvivalent konc. mg/
liter
42
23
100
40
99
104

408

Tabel 5.3 Eksempel på beregning af ækvivalent koncentration for Århus Vandværk, Beder

standen som funktion af saliniteten
ved forskellige temperaturer. Ved
konstant temperatur ses med god tilnærmelse en lineær sammenhæng for
koncentrationer op til 20-30 g/liter i
et dobbeltlogaritmisk koordinatsystem. Ved høje koncentrationer
begynder ionerne at gå i vejen for
hinanden, så effekten af at tilføre
mere NaCl bliver stadigt mindre. Det

ses, at modstanden aftager med stigende temperatur. Dette skyldes den
faldende viskositet af vandet med stigende temperatur, således at ionerne
bevæger sig lettere gennem den vandige opløsning, og modstanden dermed falder. Generelt ses, at effekten
af en grads opvarmning er aftagende
for stigende temperatur.

Figur 5.2 Modstanden af saltvandsopløsninger som funktion af koncentration o
temperatur. (Kilde: Keller og Frischknecht,1966).

5. Modstand af bjergarter
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5.3
PORØSITETENS INDFLYDELSE
- ARCHIE'S LOV

8°C - TEMPERATUR AF GRUNDVAND
For grundvand under en dybde på ca.
1-2 m kan man regne med temperaturen 8°C, som er årets middeltemperatur i Danmark, idet årstidsvariationer ikke forplanter sig til dybder
under 1-2 m. Modstandens afhængighed af tryk kan negligeres indtil et
tryk på ca. 2 atmosfærer, hvilket vil
sige til en dybde på ca. 20 m under
grundvandsspejl for et frit magasin.
Selv under denne dybde negligeres
denne afhængighed som oftest.

Hovedresultatet er, at lerfrie sedimenters modstand er omvendt proportional med indholdet af ioner i porevandet. Dette forhold medfører, at elektriske og elektromagnetiske metoder
er velegnede til at vurdere visse typer
af punktforureninger og udslip af perkolat fra lossepladser, som er ledsaget
af et forhøjet indhold af dissocierede
ioner i porevandet. De elektriske og
elektromagnetiske metoder er de
eneste metoder, som direkte og primært kan kortlægge koncentrationen
af ioner - og dermed forureningsgraden - af porevandet.

PORØSITET
Porøsiteten er den brøkdel af porevolumenet, der ikke udgøres af mineralkornene. Man skelner sædvanligvis
mellem sprækkeporøsitet, som udgøres af sprækkerne i faste bjergarter
som grundfjeld og kalk, og hulrumsporøsitet, som udgøres af hulrummene mellem mineralkornene og især
er knyttet til sedimenterne. I stive lertyper kan dog forekomme sprækker.

formationsfaktoren, φ er porøsiteten,
a er mætningskoefficienten, og m er
cementeringsfaktoren.

LERFRIE SEDIMENTER
For lerfrie sedimenter, hvor ledning af
strøm udelukkende foregår gennem
porevandet, er formationsmodstanden proportional med modstanden af
porevandet, og proportionalitetsfaktoren kaldes for formationsfaktoren.
Denne afhænger af porøsiteten gennem Archie's lov
ρ f = Fρ w

(5.2)

–m

(5.3)

F = aφ

hvor ρ f er formationsmodstanden,
ρ w er porevandets modstand, F er
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De to konstanter, a og m, afhænger af
formationstypen. a ligger normalt
mellem 0,6 og 1,3, medens m ligger
mellem 1,2 og 2,2. Som tilnærmet
formel benytter man ofte a = 1 og m
= 2. Jo mere cementeret formationen
er, jo højere værdi har m. Det er altså
ikke umiddelbart muligt at beregne
formationsfaktoren, selvom man kender porøsiteten, men man kan vurdere dens størrelse ved at anvende
værdierne for a og m. Valget beror på
et skøn. I tabel 5.4 er angivet sammenhørende værdier af a og m for
forskellige formationstyper.
SORTERINGSGRAD
For sedimenter vil der være en sammenhæng mellem sorteringsgraden
af sedimentet og porøsiteten, idet en
velsorteret formation vil have en
højere porøsitet end en dårligt sorteret formation, hvor små mineralkorn
kan udfylde hullerne mellem de store.
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Formationstype
Flodsand og flyvesand (Holland)
Miocænt kvartssand (Danmark)
Jura sandsten (USA)
Kalksten (Kridt) (USA)
Ren sandsten (Miocæn) (USA)

a
1,26
1,10
0,62
2,20
0,47

m
1,20
1,10
2,10
1,65
2,23

Porøsitet φ
0,24 - 0,49
0,31 - 0,47
0,14 - 0,23
0,08 - 0,30
0,14 - 0,23

F
3-7
4-8

14 - 39
16 - 142
12 - 38

Tabel 5.4 Mætningskoefficient, cementeringsfaktor, porøsitetsinterval og formationsfaktorinterval for forskellige formationer.

5.4
MÆTNINGSGRADEN

–n

Mætningsgraden S w er defineret
som den del af porevolumenet, der
indeholder vand. Den del af porevolumenet, som ikke indeholder vand, vil
være luftfyldt og dermed kunne
betragtes som en del af mineralmatricen, som ikke bidrager til ledningsevnen. Hvis mætningsgraden er mindre
end 1, finder man empirisk følgende
formel for formationsfaktoren
F = aφ

–m –n
Sw

(5.4)

Formationsfaktoren og dermed formationsmodstanden stiger med faldende vandmætning. Mætningseksponenten n kan sædvanligvis sættes
til 2.

5.5
EFFEKTEN AF LERMINERALER

ADSORBEREDE IONER
Som nævnt bidrager forekomsten af
lermineraler i en formation til ledningsevnen. Dette beror på, at lermineraler, på grund af ionsubstitution
og brudte bånd i krystalstrukturen, får
en negativ ladning, der afbalanceres
af positive ioner, som er adsorberet til
lerpartiklernes overflade. Disse ioner
ligger som et dobbeltlag omkring lerpartiklen: et indre fast bundet lag og
en diffus sky af kationer, hvis tæthed
aftager ekponentielt med afstanden
fra lerpartiklen. I modsætning til det
fast bundne lag kan ionerne i det dif-
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Når det lader sig gøre at sende strøm
gennem den umættede zone af en
sandforekomst, skyldes det, at der på
mineralkornene sidder tynde hinder
af vand, som tillader ledning af strøm.
Når porerne drænes for vand, dannes
først små luftbobler i porernes centrale dele. Disse bobler kan opfattes
som små ikke-ledende korn, som delvist udfylder porerne. Ved fortsat
udtørring kan der fjernes så meget
vand fra porerne, at porevandet
mister sin sammenhæng fra det ene
hulrum til det andet. Dette svarer til,
at sedimentet begynder at opføre sig
som et cementeret sediment uden
porerum, hvilket giver sig udtryk i, at
mætningseksponenten kan stige til
mellem 4 og 5.

fuse lag let mobiliseres af et elektrisk
felt. Et mål for størrelsen af den mobiliserbare ladning er ionbytningskapaciteten, der sædvanligvis angiver ladningen målt i milliækvivalenter per
100 gram ler. Tabel 5.5 viser ionbytningskapaciteten for de vigtigste lertyper.
Det gælder i endnu højere grad for
lerholdige formationer end for lerfrie
formationer, at man ikke umiddelbart kan beregne modstanden af formationen.
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Lermineral
Kaolinit
Illit
Montmorillonit
Vermiculit
Clorit
Attapulgite

Ionbytningskapacitet
[mækv/100 g]
3 - 15
10 - 40
80 - 150
100 - 150
10 - 40
20 - 30

Tabel 5.5 Ionbytningskapaciteten for lermineraler.For naturligt forekommende lertyper,
der indeholder en blanding af forskellige lermineraler, er en typisk værdi for ionbytningskapaciteten 50-60 mækv./100g.

5.6
ELEKTRISK OG HYDRAULISK
LEDNINGSEVNE

Det vigtige er, at formationsmodstanden aftager med lerindholdet. I kortlægningen af grundvandsmagasiners
sårbarhed er man interesseret i den
tid, det tager for overfladevand at sive
ned til grundvandet. Denne tid
afhænger bl.a. af lerindholdet i for-

mationerne over grundvandsspejlet,
og dette afspejles i disse formationers
modstand. Overfladelagenes modstand siger derfor kvalitativt noget
om disses evne til at beskytte et
underliggende grundvandsmagasin.

Når elektriske og elektromagnetiske
målinger ofte anvendes i hydrogeologisk sammenhæng, skyldes det, at
man på baggrund af modstanden kan
skelne mellem mættet og umættet,
mellem ler og sand samt mellem salt
og fersk. Endvidere kan kortlægning
af overfladenære lerforekomster
bidrage til en vurdering af underliggende grundvandsmagasiners sårbarhed.

grænser, der kan være defineret ved
siderne i en dal, som er eroderet i fedt
ler, sedimentationsgrænser for smeltevandsler, eller opskubbede lerflager.

AFGRÆNSNING AF GRUNDVANDSMAGASINER
Den fundamentale skelnen mellem ler
og sand kan bidrage til en afgrænsning af eventuelle grundvandsmagasiner, idet man kan finde de impermeable grænser og dermed afgrænse
det område, inden for hvilket man
behøver at foretage en hydogeologisk
modellering. Det drejer sig dels om at
finde et eventuelt godt ledende lerlag
i bunden af lagserien, f.eks. fedt tertiært ler, dels om at finde laterale
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HYDRAULISK LEDNINGSEVNE OG
MODSTAND?
Det er således oplagt - og ikke nogen
nyhed - at elektriske og elektromagnetiske metoder kan bidrage til en
definition af geometrien af grundvandsmagasiner og til vurdering af
deres sårbarhed. Specielt i lyset af de
nyudviklede kontinuerte elektriske og
transiente metoder har det været et
interessant spørgsmål, om den stærkt
forøgede datatæthed kunne bidrage
med information om selve grundvandsmagasinets hydrauliske ledningsevne, Dvs. kan man på baggrund af et estimat af modstanden,
som er opnået ved tolkning af geofysiske data, beregne den hydrauliske
ledningsevne? Svaret er, at det kan
man ikke generelt.
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5.7
DANSKE SEDIMENTERS
MODSTAND

KVALITATIV RELATION MULIG
Inden for et begrænset område viser
udenlandske undersøgelser, at det
nogle gange og i et vist omfang kan
lade sig gøre at opstille en kvantitativ
relation mellem den elektriske og den
hydauliske ledningsevne, men en
sådan relation kan ikke generaliseres
til at gælde overalt. Grunden hertil er,
at den elektriske og den hydrauliske
ledningsevne afhænger forskelligt af
porevolumenets struktur, dvs. porøsitet og turtuositet. Medens den elektriske ledningsevne af en sprække er
proportional med dennes bredde, vil
den hydrauliske ledningsevne være
proportional med kvadratet på bredden. Ligeledes er den hydrauliske ledningsevne proportional med hulrumsdiameteren i tredje potens, medens
den elektriske ledningsevne ikke

afhænger af diameteren af hulrummene for fastholdt porøsitet. På den
anden side er det klart, at der er en
kvalitativ sammenhæng mellem elektrisk og hydraulisk konduktivitet, idet
høje elektriske modstande kan tyde
på sandede forekomster med høj
hydraulisk ledningsevne, og lavere
modstande kan tyde på lavere
hydraulisk ledningsevne, og man må
kunne kategorisere den hydrauliske
ledningsevne i nogle få kategorier
(lille, mellem, høj) på basis af et estimat af den elektriske ledningsevne.
Hvorledes sådanne oplysninger kan
inkorporeres i grundvandsmodellering og forbedre den sikkerhed, hvormed hydrauliske modeller kan anvendes, er et varmt internationalt forskningsområde.

MÅLING AF FORMATIONSMODSTAND
Man anvender en række forskellige
metoder til bestemmelse af formationers modstand, det være sig tolkninger af elektriske og elektromagnetiske
sonderingsdata, laboratoriebestemmelser og elektriske og elektromagnetiske logs. Alle metoder er forbundet
med en større eller mindre usikkerhed.

den. Elektriske og elektromagnetiske
metoders begrænsede opløsningsevne betyder, at et "lag" i tolkningen
ofte består af flere forskellige lag med
forskellig modstand, f.eks. tynde lerlag i en sandforekomst. Den modstand, der bestemmes ud fra en tolkning, vil da være en gennemsnitsmodstand af det dybdeinterval, som
laget i tolkningen dækker. Endvidere
må man huske på, at et sådant lag vil
fremtræde makro-anisotropt, hvilket
betyder, at den galvaniske gennemsnitsmodstand bestemt ved f.eks.
geoelektriske sonderinger vil være forskellig fra den induktive gennemsnitsmodstand bestemt ved f.eks. en transient sondering. Den galvaniske gennemsnitsmodstand er ρ v ρ h ,
medens den induktive gennemsnitsmodstand er ρ h ( ρ v er den vertikale
modstand og ρ h er den horisontale
modstand). Følgeligt er det ikke
umiddelbart muligt at sammenligne
modstanden fundet ved f.eks. geoelektriske- og TEM-sonderinger. Jo
tykkere og mere homogent et lag er,
og jo tættere det ligger ved overfla-

GEOELEKTRISK OG TEM MODSTAND?
I mange tilfælde er formationernes
modstand vurderet ud fra den fysiske
tolkning af elektriske (geoelektriske)
og elektromagnetiske (f.eks. transiente) sonderinger. Usikkerheden ved
sådanne bestemmelser stammer dels
fra, at et lags modstand er bestemt
med en vis usikkerhed, som for det
meste kan vurderes ud fra en analyse
af tolkingen, dels fra, at man ikke kan
være sikker på, at det, der fremtræder
som et lag i tolkningen, også udgøres
af en homogen formation i virkelighe-
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den, jo mere pålidelig vil bestemmelsen af resistiviteten være på baggrund
af en tolkning.
I det følgende citeres en undersøgelser af Holger Lykke-Andersen, “Kortlægning af undergrunden i omegnen
syd og vest for Århus. Undersøgelse af
Formation

Århusegnens undergrund. Laboratoriet for Geofysik, 1974” (tabel 5.6,
tabel 5.7 og tabel 5.8). En del af
disse modstande er vurderet ud fra
tolkning af geoelektriske sonderinger, og der skal derfor mindes om
den usikkerhed, der ofte er forbundet
med en sådan tolkning.

Aflejringsmiljø

Moræneler
Sand over GVS
Smeltevandsler
Sand under GVS
Glimmerler
Glimmerler
Søvindmergel
Plastisk ler
Kalk (fersk)

Modstand [ Ωm ]

kvartær
kvartær
kvartær
kvartær/tertiær
tertiær/miocæn
tertiær/oligocæn
tertiær
tertiær/eocæn
Danien

30 - 70
> 200
10 - 30
60 - 200
10 - 30
4-9
4 - 12
2.5 - 4
110 - 250

Tabel 5.6 Målemetoderne er målinger i borehul, boreprøve og geoelektriske sonderinger.

Formation
Plastisk ler
- eocæn

Søvindmergel
- eocæn

Glimmerler
- oligocæn
- miocæn
Moræneler
- kvartær
Smeltevandsler
- kvartær

Lokalitet
Borum
Pøt Mølle
Odder

Modstand [ Ωm ]

Målemetode

3
2
3-4

(l)
(l)
(s)

Odder
Søvind
Skanderborg

ca. 12
8
4

(s)
(s)
(l)*

Skåde
Skanderborg
Skanderborg

5-7
6
11 - 30

(b)
(l)*
(l)*

Harlev

20 - 70

(b)

Harler
Borum

8 - 25
25

(b)
(s)

Tabel 5.7 Signaturforklaring: F formationsfaktor,(s) geoelektrisk sondering, (b) måling i
borehul, (1) måling i laboratoriet, * meddelt af brøndborer
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Formation
Kvartssand, mættet
- miocæn
Smeltevandssand, mættet
- kvartær
Kalk
- danien

Lokalitet

F

Målemetode

Låsby

4-8

(l)

Constantinsborg

3-5
ca. 4

(l)
(s)

7 - 10

(b)

Harlev

Tabel 5.8 Signaturforklaring: se Tabel 5.7
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6
DEN GEOELEKTRISKE
METODE

Den geoelektriske metode har traditionelt været en af de mest anvendte
geofysiske metoder i Danmark i forbindelse med råstofkortlægning og
geologisk-hydrogeologisk kortlægning. I Hydrogeologisk sammenhæng
anvendes metoden i dag hovedsageligt til overfladenær sårbarhedskortlægning, idet TEM-metoden i store
træk har afløst geoelektrikken, når det
gælder kortlægning af dybereliggende geologiske formationer.
I det følgende gennemgås den teoretiske baggrund for den geoelektriske

6.1
POTENTIALET FRA EN PUNKTKILDE

Homogen

Isotrop

Homogen + Isotrop

Geoelektriske målinger foretages ved,
at der anbringes fire elektroder på
jordoverfladen. De to af elektroderne
bruges som strømelektroder, mens de
to andre er potentiale-elektroder.
Strømtætheden for denne opstilling
kan beregnes simpelt, hvis jorden er
homogen og isotrop. Med homogen
menes, at den elektriske modstand
overalt i formationen er den samme,
men ikke nødvendigvis at den har
samme størrelse i alle retninger. Med
isotrop menes, at modstanden er ens
i alle retninger, men ikke at den er ens
overalt i formationen. Homogen og
isotrop tilsammen betyder således, at
modstanden i formationen er ens
overalt og i alle retninger.
Strømtætheden J fra en enkelt strømelektrode (en punktkilde) i en
homogen isotrop jord (halvrum), er
som funktion af afstanden r givet ved,
I
J ( r ) = ----------22πr

6. Den geoelektriske metode

(6.1)

metode. Hovedvægten er lagt på
fysisk forståelse af dens virkemåde,
snarere end en egentlig matematisk
gennemgang. Det skitseres, hvordan
strømmen udbreder sig først i en
homogen jord og derefter i en lagdelt
jord. Dernæst vises hvordan man kan
beregne jordens respons, når der sendes strøm ud i to strømelektroder. De
mest almindelige målekonfigurationer
skitseres, og endeligt diskuteres karakteristiske træk ved de geoelektriske
responser. Fejlkilder for geolektriskemålinger omtales i afsnit 8, “Fejlkilder”, side 52.

hvor I er den strøm, der sendes ud i
jorden, og 2πr2 er arealet af halvkuglen, som strømmen "stråler ud gennem" (se figur 6.1). Indsættes (6.1) i
Ohms lov
E = ρJ

(6.2)

Hvor E er elektrisk felt og ρ den specifikke elektriske modstand ([Ωm]), fås
den elektriske feltstyrke som:
∂V
ρI
E ( r ) = – ------ = -----------2
∂r
2πr

(6.3)

POTENTIALE FRA EN PUNKTKILDE
Hvis dette udtryk integreres mellem
to halvkugleskaller fra r1 til r2 som vist
i figur 6.1 fås
I
V ( r ) = ρ --------2πr

(6.4)

idet potentialet går mod nul, når r går
mod uendelig. Af dette udtryk ses det
at, når man bevæger sig væk fra

33

GEOFYSIKSAMARBEJDET

punktkilden, falder potentialet, mens
potentialet en given afstand bliver er

større, hvis modstanden ρ bliver
større.

Figur 6.1 Det elektriske strøm- og potentialefelt omkring et enkelt spyd i et
homogent halvrum (homogen og isotrop jord). Strømmen “stråler” radiært
væk fra strømspydet og har vinkelrette ækvipotentialflader, der danner halvkugleskaller. (efter Jacobsen, 1999).

6.2
GEOMETRISK FAKTOR OG
TILSYNELADENDE MODSTAND

En geoelektrisk måling foretages ved
at der sendes strøm i to strømelektroder samtidig med at der måles en
potentialeforskel over to potentialeelektroder. Potentialet hidrørende fra
en generel opstilling med fire elektroder kan beregnes som en sum af
potentialebidraget fra hver af strø-

melektroderne. Strømelektroderne
benævnes ofte A og B, mens potentialelektroderne benævnes M og N (se
figur 6.2).
Strømmen, der udsendes ved A, er I,
mens strømmen der udsendes ved B,

Figur 6.2 Generel 4-elektrode opstilling. A og B er strømelektroder, M og N er potentialelektroder. Der udsendes strømmen I ved A og strømmen -I ved B (modificeret efter
Jacobsen, 1999).

6. Den geoelektriske metode
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er -I. Potentialet ved elektrode M henholdsvis N bliver derfor
V M = V AM – V BM

(6.5)

V N = V AN – V BN

(6.6)

hvor f.eks. VAM er potentialebidraget
fra strømelektrode A ved potentialeelektrode M. Den samlede potentialeforskel ΔV over M og N er
ΔV MN = ΔV = V M – V N
= V AM – V BN – V AN + V BM
(6.7)
Indsættes (6.4) i dette udtryk fås
ρI 1
1
1
1
ΔV = ------ ⎛⎝ --------- – -------- – --------- + --------⎞⎠
2π AM BM AN BN
(6.8)

ΔV
ρ a = ------- K
I

(6.10)

ELEKTRODEKONFIGURATIONER
Den geometriske faktor kan beregnes
for en vilkårlig elektrodekonfiguration på jordoverfladen, men i praksis
anvendes mest konfigurationer, hvor
elektroderne står på række. De mest
almindelige konfigurationer er vist på
figur 6.3.
I en Wenner-opstilling er den indbyrdes afstand (a) mellem elektrode lige
store. Den geometriskefaktor for en
Wenner-opstilling udtryk ved afstanden a kan skrives som

1 1
1 1
K Wenner = 2π ⎛⎝ --- – ------ – ------ + ---⎞⎠
a 2a 2a a

–1

(6.11)

= 2πa
hvor f.eks. AM er afstanden mellem
strømelektrode A og potentialeelektrode M. Dette kan skrives som

ΔV
1
1
1
1
ρ = ------- 2π ⎛ --------- – -------- – --------- + --------⎞
⎝ AM BM AN BN⎠
I
ΔV
= ------- K
I

–1

(6.9)

hvor K kaldes den geometriske faktor,
idet den kun afhænger af de geometriske afstande mellem elektroderne
og ikke af det målte potentiale. K er
altså en proportionalitetskonstant, der
uanset placeringen af elektroderne
sørger for, at den målte potentialeforskel kan omsættes til den rigtige halvrumsmodstand ρ.
Hvis jorden ikke homogen og isotrop,
kan ligning 6.9 stadigvæk anvendes
til at omsætte et målt potentiale til en
modstandsværdi. Denne modstandsværdi kaldes nu den tilsyneladende
modstand og benævnes med ρa (a for
apparent) i stedet for ρ Ligning (6.9)
skrives derfor som

6. Den geoelektriske metode

Ligeledes kan den geometriske faktor
for en Schlumberger-opstilling skives
på en reduceret form. For en Schlumberger-opstilling kaldes afstanden
mellem potentialeelektroderne normalt for a, mens afstanden mellem
strømelektroderne er L. Den geometriske faktor er, når a og L indsættes i
ligning (6.9).

(L ⁄ 2)2
a
K Schlumbeger = π -------------- 1 – ⎛ ---⎞
⎝ L⎠
a
(L ⁄ 2)
≈ π ---------------a

2

2

(6.12)

Det nederste udtryk er kun gælder,
når L/2 er meget større end a
I moderne geoelektrisk udstyr, såsom
MEP og Slæbegeoelektrik, blandes
elektrodekonfigurationerne, ikke kun
for at opnå den bedst mulige opløselighed af jordens modstand, men
også for at optimere måleprocedurerne. For disse udstyr bruges det
generelle udtryk for den geometriske
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faktor (ligning (6.9)) til at beregne ρa
med.

Figur 6.3 De mest almindelige måleopstillinger: Wenner-, Schlumberger-, Dipol-Dipol- og
Pol-Pol opstilling (modificeret efter Jacobsen, 1999)

6.3
SCHLUMBERGER-SONDERING

Indsamling af geoelektriske data foretages i dag primært vha. MEP-metoden eller den slæbegeoelektriske
metode. Disse metoder er meget
rationelle og giver information om
modstandsforholdene både horisontalt og lateralt. Før i tiden (siden

6. Den geoelektriske metode

50'erne) blev der udfør mange
Schlumberger-sonderinger. I det følgende gennemgås Schlumbergersonderingsmetoden, da man med
denne metode kan illustrerer de forskellige aspekter ved en geoelektrisk
sondering på en overskuelig måde.
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V

V

Figur 6.4 For Schlumberger-sonderingen vokser indtrængningsdybden med stigende
afstand mellem strømelektroderne. På skitsen til venstre løber hovedparten af strømmen i
det øverste lag, mens strømmen trænger dybere ned, når L/2 forøges.

Konklusionerne der drages er generelle for geoelektriske målinger og kan
derfor overføres til andre geoelektriske målemetoder.
MÅLEPROCEDURE FOR SCHLUMBERGER-SONDERING
Måleproceduren for en Schlumberger-sondering består i, at man med
fastholdt opstillingscentrum og fastholdt afstand mellem potentialeelektroderne M og N, flytter strømelektroderne A og B ud i stadigt større
afstand, L/2, fra centrum. For hver L/
2 afstand måles ΔV/I, og den tilsyneladende modstand, ρa, beregnes. Der
inddrages et stadigt større jordvolumen i målingen, når afstanden mellem strømelektroderne forøges. Det
betyder, at modstanden af de overfladenære dele af modellen mest påvirker ρa målt med korte udlæg. Strømmen trænger stadigt dybere ned i jorden, når udlæggets længde forøges,
og den målte ρa vil dermed afspejle
modstandsforholdene i stadigt større
dybde. Dette er illustreret i figur 6.4.
L/2 afstandene fordeles logaritmisk,
således at hver L/2 afstand er en
bestemt faktor gange den foregående. L/2 afstandene vælges på
denne måde, da informationerne om
modstandens variation med dybden
afhænger logaritmisk og ikke lineært

6. Den geoelektriske metode

af L/2. Normalt fordeles L/2 værdierne med ti punkter per dekade, hvilket vil sige, at den faktor, der ganges
på den foregående L/2 værdi, er
1 ⁄ 10
10 ≈ 1.26 . Hvis den første L/2
værdi er 1.0, vil den næste være 1.26,
den næste igen 1.58 osv.
GENERELT OM ρa-KURVER
De målte tilsyneladende modstande,
ρa, plottes som funktion af L/2 i et
dobbelt-logaritmisk koordinatsystem
(kaldet en ρa-kurve eller en Schlumberger-sonderingskurve). I figur 6.5
er der plottet en ρa-kurve. Den viste
ρa-kurve er en syntetisk kurve
(respons). Dvs., at man har beregnet
hvilket respons man ville måle over
den pågældende lagdelte jordmodel.
Et sådant respons kaldes også et "Forward"-respons idet man har foretaget en "forlæns" beregning. I dette tilfælde kender vi altså jordmodellen og
det tilhørende respons. Følgende
iagttagelser kan gøres om ρa-kurven
• den nærmer sig asymptotisk til
første lags modstand, når L/2 går
imod nul
• den nærmer sig asymptotisk til
sidste lags modstand, når L/2 går
imod uendelig
• den kan ikke stige stejlere end
45o, men kan godt falde stejlere
Ovenstående betragtninger gælder
generelt for ρa-kurver.
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Som det fremgår af figur 6.5, er der i
geoelektrikken en sammenhæng mellem modelparametre og ρa-kurvens
forløb. Dette er illustreret i figur 6.6. I
venstre side af figuren vises strømmens forløb i jorden, når strømelektroderne flyttes længere og længere
væk fra opstillingens centrum. I højre
side vises den tilhørende sonderingskurve.
• I plot a) (figur 6.6a) er L/2-afstanden 10 m. Strømmene løber
hovedsageligt i det øverste lavmodstandslag, og opstillingen
"ser" kun ned i dette lag. Dette
giver en "flad" sonderingskurve,
hvor ρa er lig med første lags
modstand.
• I plot b) er L/2 blevet ca. 50 m, og
strømmen "tvinges" nu ned mod
højmodstandslaget, der afbøjer
strømlinierne kraftigt. Det er dog
stadigvæk mest fordelagtigt for
strømmen at blive i første lag frem
for at begynde at løbe i andet lag,
som er et højmodstandslag. På
sonderingskurven ses en kraftig
stigning i ρa og kurven er på vej
op mod modstanden i andet lag.
• I plot c) forøges L/2 yderligere.
Bemærk, at dybde- og længdeskalaen er ændret. Her er L/2 blevet
så stor, at strømmen tvinges til at
løbe gennem højmodstandslaget.
Strømmen følger dog den direkte
vej og løber lodret igennem laget,

ρa-KURVE <> MODEL
Som det fremgår af figur 6.5 svarer
den tilsyneladende modstand ved en
given L/2-afsand ikke til den modstand, i jorden i denne dybde. Det
kræver en egentlig tolkning af data,
at omsætte de målte ρa-værdier til
lagmodstande og tykkelser/dybder.
Dette forhold er illustreret i figur 6.7.
På figuren er vist to modeller med tilhørende ρa-kurver. Det ses, at der
både for model A og model B ikke er
nogen umiddelbar sammenhæng

ρ2 = 200 Ωm

t2 = 20 m

100

t1 = 4 m

Rhoa [ohmm]

ρ1 = 60 Ωm

ρ3 = 10 Ωm

•

idet den samlede modstand ved
at komme fra den ene strømelektrode til den anden herved er
mindst mulig. På sonderingskurven ses et knæk, og kurven
begynder at dykke. Havde andet
lag været meget tykt i forhold til
første lag, ville sonderingskurven
havde nået at "flade ud" på andet
lags modstand på samme måde,
som den gjorde med første lags
modstand (situation a)
I d) er L/2 blevet meget stor.
Strømmen løber nu næsten udelukkende i tredje lag, da den samlede modstand ved at nå fra den
ene strømelektrode til den anden
herved er mindst. Sonderingskurven dykker ikke mere og flader, fra
et vist punkt at regne, ud på
tredje lags modstand.

Geoelektrisk modelkurve

Model

10

6.4
INDTRÆNGNINGSDYBDE OG
STRØMMENS VEJ I JORDEN

1

10

L/2 [m]

100

Figur 6.5 Geoelektrisk trelagskurve beregnet for en Schlumberger-konfiguration. Modellen er vist til venstre for figuren. Forløbet af ρa-kurven har samme karakter som modellen.
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mellem lagene i modellen og de tilsvarende "buler" i modelkurverne.
Modelkurverne viser, at der for model
A’s vedkommende er tale om et 1. lag
på 30 Ωm efterfulgt af et lag med
noget højere modstand. Den sande
modstand af 2. lag er 1000 Ωm, hvilket ikke kan ses af model-responset.
3. lags modstand er lav, men det kan
ikke afgøres hvor lav, da kurverne ikke

100 m

a)

100 m

b)

c)

100 m

d) 100 m

når ind i et asymptotisk forløb, som
det skete med 1. lags modstand. For
model B er mønstret det samme med
undtagelse af 3. lags modstand der
på modelkurven når ind i et asymptotisk forløb. Det kan derfor afgøres, at
modstanden af 3. lag er 10 Ωm. Ved
en egentlig tolkning af modelkurverne vil man nå tilbage til udgangsmodellerne.

'a

10

100

1000

L/2

10

100

1000

L/2

10

100

1000

L/2

10

100

1000

L/2

'a

'a

'a

Figur 6.6 Stømmens forløb i jorden som funktion af afstanden mellem strømelektroderne. De tilhørende sonderingskurver er vist til højre i figuren. Eksemplet er vist med en
måling udført i Schlumberger-konfigurationen. Modellen er modstandsmæssigt sammenlignelig med modellen vist i figur 6.5.
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I princippet udføres en Schlumberger-sondering med fastholdt afstand
mellem potentialeelektroderne, og
kun strømelektroderne flyttes længere
og længere væk fra opstillingens centrum. I praksis er man nød til at øge
afstanden mellem potentialeelektroderne for store L/2 afstande da det
målte potentiale elllers bliver for lille
til at det kan detekteres korrekt.
Typisk øges afstanden mellem potentialeelektroderne fra 1 til 10 m, hvilket

Model A

Model B

10

10

100

Modelkurve

100

Rhoa [ohmm]

ELEKTRODEEFFEKT I RELATION
TIL ρa-KURVESKALERING
En typisk fejlkilde, kaldet elektrodeeffekt, er den relative forskydning af en
geoelektrisk sonderingskurve på
grund af små laterale modstandsvariationer i overfladen omkring potentialelektroderne. Elektrodeeffekten er
mere indgående behandlet i
afsnit 8.3, “Støj på geoelektriske
målinger”, side 58.

1000

1000

Geoelektriske sonderinger skalerer
relativt i lagenes modstande og tykkelser. Hermed menes, at det er de
absolutte størrelser af lagmodstande
og lagtykkelser, der bestemmer, hvor
i koordinatsystemet kurven ligger,
mens det er deres indbyrdes forhold,
der bestemmer, hvordan kurven forløber. Hvis alle lagtykkelser ganges
med en faktor, svarer det til, at ρa-kurven forskydes vandret med den
samme faktor (se figur 6.8). Tilsvarende gælder det, at hvis alle lagmodstande ganges med en faktor, vil ρakurven blive forskudt lodret svarende
til faktoren. En kontrast mellem to lag
på hhv. 1 Ωm og 10 Ωm bevirker
altså samme udsving på ρa-kuren som
en kontrast mellem to lag på hhv. 50
500 Ωm. Den geoelktriske metode er
altså følsom over for den relative forskel med lagmodstandene.

Model

1

1

1

6.5
SKALERING AF GEOELEKTRISKE DATA

10

100

ρ1 = 30 Ωm

t1 = 20 m

L/2 [m] / Dybde

1

10

100

L/2 [m] / Dybde
ρ1 = 50 Ωm

t1 = 20 m

ρ2 = 1000 Ωm t2 = 10 m

ρ2 = 100 Ωm

t2 = 40 m

ρ3 = 10 Ωm

ρ3 = 10 Ωm

1000

Figur 6.7 Plottene viser to modeller (blå) med tilhørende modelkurver (rød). Modelkurverne er udregnet for Schlumberger opstillingen for L/2 tilhørende intervallet fra 1 m til
100 m.
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Skalering af modelkurver
t x 2 og ' x 2

100

Rhoa [ohmm]

' x2

tx2

10

Udgangs model

1

10

L/2 [m]

' 1 = 60 6 m

t1 = 4 m

' 2 = 200 6 m

t2 = 20 m

100

' 3 = 10 6 m

Figur 6.8 Skalering af -kurver. Udgangsmodellen er vist med sort. Hvis alle modstande
ganges med 2, fås den røde kurve; hvis alle tykkelelser ganges med 2, fås den blå kurve,

forøger signalniveauet 10 gange. Hvis
modstanden i jordoverfladen ændrer
sig ved potentialeelektroderne, vil
data målt ved den samme L/2
afstand, men med de to forskellige
afstande mellem potentialelektroderne, ikke nødvendigvis være sam-
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menfaldene. En sådan variation skyldes ikke variationer i den underliggende geologi, men er foråsaget af
f.eks. varierende vandindhold eller
mineralsammensætning omkring
potentialeelektroderne.
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7
DEN TRANSIENTE ELEKTROMAGNETISKE METODE - TEM

HISTORISK UDVIKLING
Den transiente elektromagnetiske
(TEM) metode er den af alle de elektromagnetiske metoder, der er mest
intensivt udviklet igennem de sidste
10 - 15 år. Når udviklingen først har
fundet sted så relativt sent, sammenlignet med andre geofysiske metoder,
skyldes det til dels den eksplosive
udvikling af elektroniske komponenter og til dels udviklingen af hurtige
computere. TEM responset måles
over et stort dynamikområde, hvilket
elektronisk set er besværligt. Dertil
kommer, at den computerbaserede
matematiske-geofysiske tolkning af
TEM data er op til 100 gange mere
beregningstung end tolkningen af
geoelektriske målinger. Med de hurtige desktop computere, alle råder
over i dag, kan TEM målinger tolkes
interaktivt, hvilket for 10 - 15 år siden
ikke var muligt, da computere af en
sådan kaliber dengang oftest var forbeholdt forskningsinstituioner og
enkelte store virksomheder.
De induktive metoder (TEM- og frekvensdomænemetoder) er i første
instans udviklet til mineralefterforskning. Tilbage i 60’erne og 70’erne var
frekvens-domænemetoderne de mest
anvendte, da de er meget sensitive
over for lavmodstands mineralforekomster, når værtsbjergarten har en
meget høj modstand (>100 000
Ωm). Dette er en typiske mineralgeologiske situation i Nordamerika. Imidlertid er det meste af Australien dækket af et relativt tykt laf af ryolit (op til
100 m), der har en meget lav modstand. Frekvensdomænemetoder har
svært ved at "se" igennem så tykke
lavmodstandslag. Derfor blev TEMmetoden først og fremmest udviklet i
Australien på trods af de store elektroniske problemer, dette medførte.

Egentlig kvantitativ tolkning af TEM
data var dengang ikke mulig, men
data var alligevel indikative for, om
mineraliseringer var til stede eller ej.
NØJAGTIG TOLKNING - DATAKVALITET
I de TEM undersøgelser, der bliver
lavet i forbindelse med grundvandsundersøgelser, stilles der store krav til
datanøjagtighed og -kvalitet. Dette
skal honoreres af både måleinstrumenter, dataprocessering og tolkningsalgoritme, såledet at det optimale grundlag er til stede for den
geologiske- og hydrogeologiske tolkning. Man er ikke kun interesseret i,
om der er et grundvandsmagasin eller
ej. Man vil også kende de interne
geologiske strukturer i magasinet og
dets størrelse. For at illustrere dette,
er der på figur 7.1 vist TEM målekurver over en typisk mineralisering sammen med målekurver fra en typisk
grundvandsmodel. Hvordan disse
målekurver er beregnet, er ikke vigtigt
i denne sammenhæng (det gennemgås delvist i de følgende afsnit). Det
vigtige er at se, hvor meget kurverne
pertuberes over mineraliseringen
sammenholdt med pertuberingen
over aquifermodellen. Ved mineraliseringen forandres det målte respons
set i forhold til baggrundsresponset
med mere end 10000%, hvilket for
den anden model er beskedne ca.
15%. Instrument- og tolkningsmæssigt er der selvsagt stor forskel på, om
man skal kunne måle og tolke forandringer på 15% eller på 10000%. Ligger fejlen på måleværdierne på et par
procent, er denne fejl vigtig ved den
hydrogeologiske model, mens den er
negligeabel på mineraliseringsmodellen.
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Baggrundsrespons
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Time
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Figur 7.1 Figuren til venstre viser TEM-responset over en typisk mineraliseing, hvor mineraliseringen er repræsenteret som en plade i et homogent halvrum. Det homogene halvrum symboliserer baggrundgeologien. Den blå kurve er responset for det homogene
halvrum alene, mens den røde kurve er responset fra både det homogene halvrum og pladen. Pladen (eller mineraliseringen) hæver responset over baggrundsresponset med mere
end 10000 %, hvilket svarer til to decader på dBz/dt aksen. Figuren til højre viser TEMresponser over en typisk dansk hydrogeologisk model. Denne model består af et morænedække med eller uden et indlejret sandlegme. Effekten af sandlegemet er, at responset
(rød kurve) sænkes med 15%!

7.1
MÅLEOPSTILLING OG FYSISK
VIRKEMÅDE

En TEM-sondering udføres ved at
sende en jævnstrøm (sendertrømmen) rundt i en ledning udlagt som
et kvadrat på jordoverfladen (senderloopen). Typisk anvendes en senderloop på 40 m × 40 m. Opstilling er

vist på figur 7.2. I midten eller uden
for senderloopen anbringes en modtagerspole, der er forbundet til modtageren. Modtagerspolen er i princippet en ledning, der er vundet op i et
antal vindinger omgivet af en elektrisk
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Figur 7.2 Måleopstilling for en TEM-sondering. Både center-loop (a) og offsetloop (b)
konfigurationerne er vist, idet de begge er meget hyppigt anvendt. M er modtagerspolen,
Rx er modtageren, Tx er senderen, l er senderspolekantlængde, og h er offset. I centerloop konfigurationen er modtagerspolen anbragt i midten af senderloopen, mens den i
offset konfigurationen er anbragt uden for senderloopen. For begge konfigurationer er
senderen synkroniseret med modtageren igennem et kabel. Senderloopen kan have én
eller flere vindinger.

skærm. Modtagerspoler har typisk en
radius ca. på 0,5 m.
Målingerne foretages ved, at der i
senderloopen sendes en jævnstrøm
(senderstrømmen), der vil give anledning til et statisk magnetfelt - primærfeltet. På jordens overflade er feltet
vertikalt, mens det nede i jorden og
oppe i luften har både vertikale og
horisontale komponenter. Strømmen
i senderloopen slukkes meget brat,
hvilket vil sige i løbet af 2 - 50 μs, alt
afhængig af konfiguration og senderstrøm (1 μs er 1 milliontedel af et
sekund!). Når strømmen slukkes,
induceres der et elektrisk felt i omgivelserne. I jorden bevirker det elektriske felt, at der opstår en elektrisk
strøm (sekundærstrømmen), som
igen associerer et magnetfelt. Dette
magnetfelt kaldes for sekundærfeltet,
og det er dette felt, der i sidste ende
måles ved jordoverfladen.
Umiddelbart efter at senderen har
slukket for primærstrømmen, vil
strømmen i jorden forløbe således, at
størrelsen af det sekundære magnetfelt vil være lig med størrelsen af det
primære magnetfelt (som nu er
borte). I denne allerførste fase vil
strømmens forløb i jorden være uafhængig af jordens modstand. Når primærstrømmen slukkes, "springer"

magnetfeltet således ikke fra jordoverfladen og ned i jorden, men ændrer
sig pænt og kontinuert. Sekundærstrømmen går i horisontale cirkulære
baner, og intetsteds vil den have retning hverken udad/indad eller opad/
nedad. figur 7.3a og b viser forløbet
af primærstrømmen og den sekundære induktionspuls.
Jordens ohmske modstand vil til stadighed svække sekundærstrømmen
gennem varmeafsættelse. Når den
første fase er ovre, begynder strømmen at bevæge sig nedad og udad,
efterhånden som tiden går. Man er
nu i mellem- og sentidsfaserne. Diffusionen er stærkt afhængig af jordens
modstand, idet en lav modstand
bevirker, at strømmen svækkes langsomt (den omsættes langsomt til
varme) og diffunderer langsomt ned i
jorden. Diffusionshastigheden er lille.
Omvendt vil en høj modstand
bevirke, at strømmen svækkes hurtigt,
og diffusionshastigheden er derfor
stor.
Den henfaldende sekundærstrøm i
jorden giver anledning til et henfaldende magnetfelt. Derved induceres
en elektromotorisk kraft - en spænding - i modtagerspolen, da fluxen af
magnetfeltet gennem spolen til stadighed bliver mindre. Det er denne
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Figur 7.3 Forløb af senderstrøm, induktionspuls og sekundært magnetfelt. En dobbeltpuls
har perioden T. a) Senderen tænder for strømmen, som relativt langsomt vokser op til et
stationært nivea, før den lineært slukkes. Dette mønster repeteres med skiftende polaritet a
senderpulsen. b) Induktionspulsen i jorden. Bemærk, at når senderen tænder for strømmen
giver det også anledning til en induktionspuls ud i jorden - men med modsat fortegn af den
primære induktionspuls. c) Jordens respons måles over tidsintervaller, som bliver logaritmis
længere og længere.

spænding, der måles som funktion af
tiden og det signal, man kan sige er
jordens respons til det påtrykte primære magnetfelt. I praksis integreres
denne spænding i en række tidsintervaller (tidsvinduer - time gates), som
ligger side om side i måleintervallet,
og hvis længde vokser proportionalt
med tiden (figur 7.3c). Til tidlige
tider, hvor signalet er stort og ændrer
sig hurtigt, er tidsvinduet lille, og til
sene tide, hvor signalet er lille og
ændrer sig langsommere, er tidsvinduerne længere. I praksis fordeles
længden af tidsvinduerne logaritmisk,
således at længden af et tidsvindue
hele tiden er en bestemt faktor gange
længden af det foregående tidsvindue.

DOBBELTPULSER
Som vist på figur 7.3, repeterer senderen tænde- og slukkeforløbet, men
med reverseret fortegn. Perioden af
dobbeltpulsen er typisk 3 - 40 ms, og
måleintervallet, hvor primærfeltet er
slukket, er en fjerdedel af perioden.
En sondering består typisk af middelværdien af 1000 - 10.000 enkeltpulser. Senderpulsen repeteres med
reverseret fortegn, dels af instrumenttekniske årsager, dels fordi det ellers
ikke ville være muligt at måle med
repeteringsfrekvenser på under 50 Hz
(netfrekvensen).
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7.2
STRØMBILLEDER - DIFFUSION

Et kvantitativt fysisk billede af, hvordan strømmene forløber, efter at de
er induceret i jorden, kan fås ved at
plotte strømtætheden i et lodret snit
ned igennem jordmodellen. I det følgende vises øjebliksbilleder af strømtætheden i nogle simple modeller:
det homogene halvrum, en tre lagsmodel med et indlejret lavmodstandslag og en trelagsmodel med et
indlejret højmodstandslag. Disse tre
modeller belyser de fleste generelle
træk ved strømmenes forløb og henfald i jorden, efter at primærstrømmen er slukket.
DIFFUSION I ET HOMOGENT
HALVRUM
Figur 7.4 viser strømtætheden i jorden for en jordmodel, der har samme
modstand overalt (homogent halvrum). Senderspolen er placeret i 0,0
meter. Strømbilledet er cylindersymmetrisk omkring en lodret akse igennem opstillingens centrum. I figurene vises derfor kun strømtætheden
til højre for symmetriaksen. Man kan
betrtagte diffusionsmønster som en
en "røgring", da man kan forestille
sig, at senderen "puster" en røgring af
strøm ned i jorden.
Øjebliksbillederne er beregnet til tre
forskellige tider, efter en momentant
afbrydelse af strømmen i senderloopen. Det ses, at maksimummet
(mørkblå farve) bevæger sig udad og
nedad med tiden. Det ses også på
figuren at strømtætheden bliver mindre fokuseret med tiden. Det kan
påvises, at strømmaksimummet i et
homogent halvrum altid bevæger sig
nedad i jorden med en vinkel på ca.
30o til jordoverfladen. Dvs. at TEMmålingen "ser" ca. dobbelt så lang ud
til siderne som ned i jordren.

Figur 7.4 Figuren viser tre konturerede
øjebliksbilleder af strømtætheden i jordren. Mørkeblå farve er stor strømtæthed
lyseblå/hvid er lav strømtæthed. Modellen
er et homogent halvrum med en modstand på 30 Ωm. Øjebliksbillederne er
taget ved 0.01 ms, 0.1 ms og 1 ms efter
at primærstrømmen er afbrudt i senderspolen.

DIFFUSION I EN LAGDELT MODEL
- LAVMODSTANDSLAG
Jorden kan kun sjældent approksimeres med et homogent halvrum, og
derfor kan en mere realistisk model
have et lavmodstandslag indlejret
mellem to højmodstandslag. Øjebliksbilleder for en sådan model er vist i
figur 7.5. Det ses, at maksimummet
for strømtætheden allerede befinder
sig i lavmodstandslaget 0.1 ms, efter
at strømmen er afbrudt i senderspolen. I øjebliksbilleder til 1 ms forbliver
maksimet i lavmodstandslaget og dif-
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Figur 7.5 Strømtætheden i en 3-lagsmodel af minimumstypen til tiderne 0.01
ms, 0.1 ms og 1 ms efter at strømmen er
afbrudt i senderspolen. Mørkeblå farve er
stor strømtæthed lyseblå/hvid er lav
strømtæthed. Des ses, at maksimummet
allerede befinder sig i lavmodstandslaget
ved 0.1 ms, og at det ved 1 ms ikke har
bevæget sig ned i tredje lag.

Figur 7.6 Strømtætheden i en 3-lagsmodel af maksimums typen til tiderne 0.01
ms, 0.1 ms og 1 ms efter at strømmen er
afbrudt i senderspolen. Mørkeblå farve er
stor strømtæthed lyseblå/hvid er lav
strømtæthed. Strømmen "springer" fra
første til tredje lag.

funderer ikke nedad som ved det
homogene halvrum i figur 7.4.

ikke "hængende" i første lag, men bliver i sidste ende "trukket" ned i tredje
lag.

DIFFUSION I EN LAGDELT MODEL
- HØJMODSTANDSLAG
Den sidste figur, der skal vises i denne
sammenhæng, er for en model med
et højmodstandslag indlejret mellem
to lavmodstandslag (figur 7.6). Til
tiden 0.1 ms er maksimummet delt
mellem den øverste og den nederste
gode leder. Ved 1 ms er det diffunderet ned i tredje lag og er kun lidt
påvirket af andet lag. I modsætning til
modellen i figur 7.5, som havde lavmodstandslaget indlejret mellem to
højmodstandslag, bliver strømmen

Samlende kan det siges, at TEMmetoden er sensitiv over for lavmodstandslag, idet den inducerede strøm
"hænger" i længere tid i lavmodstandslag sammenlignet med højmodstandslag. Højmodstandslagene
passeres så hurtigt som muligt, og
deres indflydelse på det samlede
strømbillede er ikke nær så udtalt som
den er i for lavmodstandslagene.
Hastigheden, hvormed strømtætheden diffunderer ned i jorden, er
afhængig af modstanden, således at
diffusionshastigheden er høj for høj-
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7.3
DET HOMOGENE HALVRUM

modstandslag og lav for lavmodstandslag. Som illustreret med modellen med et lavmodstandslag indlejret
mellem to højmodstandslag, passerer
strømmaksimummet meget hurtigt

højmodstandslaget, hvilket betyder,
at dette lag bidrager relativt lidt til
den samlede sonderingskurve, der
måles ved overfladen.

Efter denne undersøgelse af, hvordan
strømmen henfalder i jorden, er det
hensigtsmæssigt at undersøge forløbet af det sekundære magnetfelt (jordens respons), når det måles i en
induktionsspole (modtagerspolen)
ved jordoverfladen.

loppen, og t er tiden. Dette udtryk
gælder for en cirkulær senderloop,
men kan også bruges for en kvadratisk loop, hvis bare arealet af de to
loops er ens.

Generelt kan jordens respons kun
beregnes med simple formler i det tilfælde, hvor jorden approksimeres
med et homogent halvrum. Det
generelle 1-dimensionale respons
(1D) kan beregnes interaktivt på en
kraftig desktop computer, mens der
for mere komplicerede flerdimensionale jordmodeller må bruges supercomputere. En mere tilbundsgående
gennemgang af, hvilke antagelser der
ligger til grund for den 1-dimensionale jordmodel, findes i kapitlet “Den
geofysiske tolkning” på side 68.
DB/DT FOR ET HOMOGENT
HALVRUM
Det henfaldende sekundære magnetfelt ved jordoverfladen betegnes normalt B. Da modtagerspolen er en
induktionsspole er det imidlertid ikke
B, men den tidsligt afledede, dB/dt,
der måles (den inducerede elektromotoriske kraft er propertional med
den tidsligt afledte af den magnetiske
flux igennem spolen). For center-loop
konfigurationen er dB/dt for et homogent halvrum givet som
2
dB
Iρ
2
2 – ( θa )
------ = – ----3erf ( θa ) – ------- ( θa ) ( 3 + 2 ( θa ) e
)
3
dt
a
π

(7.1)
hvor erf er fejlfunktionen (kan findes i
tabeller), θ = μ ⁄ 4tρ , ρ er halvrumsmodstande, a er radius i sender-

HALVRUMSRESPONSER
På figur 7.7 er vist TEM responser for
forskellige halvrumsmodstande. Det
ses, at fra en vis tid at regne, falder
responserne proportionalt med t-5/2,
dvs., for hver dekade i tid falder dB/dt
2,5 dekade. 2,5 dekade svarer til, at
responset falder med faktor 102.5 =
316! Når kurverne er blevet proportionale med t-5/2, er de i sentidsfasen.
Endvidere ses, at des højere modstanden er, des højere er amplituden for
dB/dt til tidlige tider, og des hurtigere
"dør" feltet ud. Tilsvarende for lave
modstande har feltet en mindre
amplitude til tidlige tider, men holder
til gengæld et højere niveau til de
sene tider.
DIFFUSION I EN TOLAGSMODEL
På figur 7.7 er også vist responset for
en tolagsmodel med en første lags
modstand på 1000 Ωm og en anden
lags modstand på 10 Ωm (den
grønne kurve). Dette respons følger
til tidlige tider 1000 Ωm-kurven,
mens det til sene tider "slår over" og
følger 10 Ωm-kurven.
Forløbet af den grønne kurve kan forstås intuitivt ud fra øjebliksbillederne
af de elektriske felter i jorden på
figur 7.5. Til tidlige tider befinder det
meste af strømmen sig i det første lag
i jorden og er endnu ikke påvirket af
andet lag. Denne situation svarer til
øjebliksbilledet ved 0.01 ms (og tidli-
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Figur 7.7 dB/dt for center-loop konfigurationen for halvrumsmodstande ρ på 1, 10, 1
og 1000 Ωm (blå kurver). Radius i loop er 22.56 m, hvilket modsvarer en kantlængde
40 m x 40 m for en kvadratisk loop. Både tids- og dB/dt akserne er logaritmiske. Resp
serne falder til sene tider proportionalt med t-5/2. Den grønne kurve er beregnet for e
tolagsmodel med parametre (modstand/tykkelse): 1. lag 1000 Ωm / 50 m, 2. lag 10 Ω

gere tider) på figur 7.5. Derefter følger en transitionsperiode, hvor
responset er påvirket af begge lag.
Efter transitionsperioden når strømmaksimet ned i andet lag, og responset påvirkes hovedsageligt herfra.
Dette svarer til 0.1 ms plottet i

figur 7.5. Til meget sene tider betyder
overfladen kun lidt i forhold til det
samlede jordvolumen, som strømmene er fordelt over. Responset (den
grønne kurve figur 7.7 ) følger nu 10
Ωm halvrumskurven.
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7.4
TILSYNELADENDE MODSTAND

Som det ses af dB/dt kurverne på
figur 7.7, er der ikke nogen umiddelbar visuel sammenhæng mellem forløbet af kurverne og den geofysiske
model, som det kendes fra de geoelektriske ρa-kurver (jvf. “Geometrisk
faktor og tilsyneladende modstand”
på side 34). Der findes en analog
transform for TEM metoden. Dog er
det sådan, at dB/dt kurver ikke transformeres til en ρa-kurve, der i samme
grad som ved de geoelektriske data
kan associeres med geologisk model.
Alligevel bruges denne ρa-transform,
da det ofte er lettere at finde fejl på
data, når de er transformeret til ρa,
end når de er i dB/dt.
Udtrykket for ρa findes i princippet
ved at isolere ρ fra ligning (7.1). Det
kan man imidlertidig ikke, og udtrykket må derfor approksimeres med et
udtryk, der kun gælder til sene tider (t
stor). Der fås

⎛
⎞ 2/3
1 Iπa 2
μ 5/3
ρ a = --- ⎜⎜ -------------⎟⎟ ⎛⎝ ---⎞⎠
π 20 dB
t
⎝ -----dt ⎠

(7.2)

hvor Iπa 2 = M er momentet af senderspolen, og dB/dt er det målte
respons.
På figur 7.8 er vist ρa-kurverne for
modellerne i figur 7.7. Til sene tider
konvergerer ρa-kurverne til den rigtige halvrumsmodstand, mens de til
tidlige tider har et noget anderledes
forløb. På to-lagskurven (den grønne
kurve) ses en "bule" i kurven, før den
begynder at konvergere mod modstanden af andet lag. Denne "bule"
har selvsagt ikke noget med den
underliggende geologi at gøre, men
er en bieffekt ved den måde ρa bliver
beregnet på. Generelt er det sådan, at
hvis modellen går fra en lav til en høj
modstand, kommer der en bule
nedad, og omvendt hvis modellen
går fra høj til lav modstand.
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Figur 7.8 Kurverne fra figur 6.8 transformeret til tilsyneladende modstand, . Der er ikke
den samme visuelle sammenhæng mellem modellerne og -kurven, som kendes fra f.eks.
Schlumberger-kurver.
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8
FEJLKILDER

8.1
STØJ OG NYTTEFELT

8.2
STØJ PÅ TEM-MÅLINGER

En geofysisk måling består ikke kun af
selve måleværdien, men også af
målingens usikkerhed. En måling er
aldrig 100% præcis - bl.a. fordi den
størrelse, der skal bestemmes, altid
består af det, man gerne vil måle
("nyttefeltet"), plus et baggrundsfelt.
Dette baggrundsfelt opfattes som en
støj, idet man helst vil være det foruden. Baggrundsfeltet kaldes støjfeltet eller bare støjen. I geoelektrikken

er nyttefeltet det elektriske felt hidrørende fra strømudsendelsen gennem
strømelektroderne, og i TEM-metoden er nyttefeltet magnetfeltet hidrørende fra de henfaldende hvirvelstrømme, der opstår når strømmen i
senderspolen afbrydes abrupt. Baggrundsstøjen og dens kilder vil for
begge metoder blive behandlet i det
følgende.

Ser man på en enkelt transient, dvs.
jordens respons til en enkelt udsendt
strømpuls som vist på figur 7.3 på
side 45, ses ikke en glat kurve, men
en kurve med et meget "hakket" forløb. Responset fra en enkel transient
er i de fleste tilfælde mindre end baggrundsstøjen, og kun ved at repetere
målingen et stort antal gange kan støjen reduceres og signalet fremhæves.
I en almindelig TEM-sondering er
responskurven en middel af 1000 10.000 enkelte transienter.

blå kurver allerede efter ca. 40 μs. De
røde kurver er naturligvis ikke tolkbare, da de er for "støjede".

På figur 8.1 er vist tre sonderingskurver (blå kurver) målt med PATEMudstyret. Hver af kurverne består af
50 enkelte transienter. På lokaliteten
blev der, ud over de tre viste kurver,
lavet et så stort antal målinger, at det
var muligt at lave en middel kurve
med ca. 5000 enkelte transienter.
Denne kurve er vist med den røde
streg. Det ses, hvordan de støjede blå
kurver spreder jævnt omkring den
røde kurve, der har et glat forløb indtil ca. 2 ms. Efter 2 ms går den røde
kurve i støj, hvorimod det sker for de

8. Fejlkilder

Hvis der måles, uden at der sendes
signal, fås en støjkurve som vist på
figur 8.2. Det kan vises, at gennemsnitshældningen af sådanne kurver er
proportional med t-1/2, hvis de består
af helt tilfældig støj. Når sonderingskurven når støjkurverne, må data fjernes, da de kun er målinger af baggrundsstøjen og ikke af jordens
respons
Det lokale støjniveau på sonderingslokaliteten er den begrænsende faktor
for, hvor stor en indtrængningsdybde
der opnås med en TEM-sondering
Derfor er det vigtigt at kende de kilder og de processer, der styrer baggrundsstøjen, så instrumentdesign og
dataprocesseringen kan optimeres til
at undertrykke støjen bedst muligt.
Støj på TEM-målinger kan deles op i
to dele: en del, der kommer fra natur-
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lige kilder, og en del, der kommer fra
menneskeskabte kilder.

variationer med det højeste niveau i
sommerperioden og det laveste i vinterperioden.

dB/dt [Volt/(m2 Am2 )]

NATURLIGE STØJKILDER
En del af det naturlige støjfelt kommer fra ækvatoriale tordenvejr.
Lynudladninger i disse tordenvejr
udsender elektromagnetiske bølger,
der reflekteres og vandrer mellem
jordoverfladen og ionospheren, og de
udbredes herved over hele jorden. En
anden del af støjfeltet kommer fra
lokale tordenvejr, der optræder som
stærke transienter af en relativ kort
varighed. Begge typer støj har årlige
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MENNESKESKABTE STØJKILDER
De menneskabte støjkilder kommer
enten fra elektriske installationer og
radiosendere eller fra jord- og luftkabler samt hegn. Disse støjkilder er i
deres natur forskellige, idet støjen fra
elektriske installationer og radiosendere i geofysisk hensende er tilfældig,
og den kan derfor i høj grad undertrykkes med optimalt designede støjundertrykkelsealgoritmer.

TEM sonderings- og støj data
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50 transienter
5000 transienter
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Figur 8.1 Sonderingskurver midlet med henholdsvis 50 (blå kurver) og 5000 (rød kurve)
enkelttransienter. Det meget flukturerende forløb af de blå kurver skyldes, at de er dannet
på baggrund af forholdsvis få data, og derfor er støjen ikke tilstrækeligt undertrykt. Den
røde kurve består af hundrede gange så mange data, og det ses, at før 1 ms har kurven et
veldefineret forløb, der minder om de teoretiske kurver på f.eks. figur 7.7 på side 49. Efter
1 ms ændrer den røde kurve karakter, så den kommer til at "ligne" de blå kurver.
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De elektriske installationer (50 Hz ledningsnettet) er dominerende støjkilder i et tæt befolket land som Danmark. For overhovedet at kunne måle
er hele sender- og modtagersystemet
i et TEM-udstyr specielt opbygget og
benytter bestemte repetitionsfrekvenser af senderstrømpulsen for at undertrykke denne støj. Som nævnt ovenfor, kommer der endvidere et støjbidrag fra VLF-sendere, der udsender
meget kraftige bærebølger med frekvenser i området omkring 20 kHz.
Langbølgesendere, som den i Kalundborg, sender på nogle hundrede kHz
og forstyrrer derfor kun i den øverste
del af det transiente nyttesignal.
"Koblingsstøj"

dB/dt [Volt/(m2 Am2 )]

Et elektromagnetisk felt inducerer
strømme i alle elektriske ledere, der er
inden for kortlægningsvolumenet.
Det udsendte felt fra senderspolen vil

10

-8

10

-9

10

-10

10

-11

10

derfor ikke kun inducere strømme i
jorden men også i nærliggende højspændingskabler, jordkabler, elektriske hegn, dyrehegn, metalrør i jorden
etc. De inducerede strømme i disse
menneskabte ledere vil igen skabe et
sekundært elektromagnetisk felt.
Dette felt vil sammen med det sekundære felt fra de inducerede hvirvelstrømme i jorden blive målt i modtagerspolen. Feltet fra de menneskabte
ledere er "synkront" med det
udsendte felt. Derfor kan man ikke i
sine målinger skelne mellem dette
"koblingsfelt" og feltet fra hvirvelstrømmene i jorden..
Det er således, at hvis koblingsfeltet
er stort, kan det genkendes på målekurverne. Der vil opstå svingende
afsnit eller "buler" i målekurven, som
vist i figur 8.3 og figur 8.4.

Støj kurver

-5

10

-4

Tid [s]

10

-3

10

-2

Figur 8.2 TEM-støjkurve. De fem kurver er målt med PATEM udstyret, uden at der er sendt
strøm ud i senderloopen. Hvis støjen er tilfældig, skal det generelle forløb af kurverne være
proportionalt med t-1/2. Kurverne har et meget flukturerende forløb.
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Koblingsstøjen kan opdeles som
værende kapacitiv koblingsstøj og/
eller galvanisk koblingsstøj.

dB/dt [Volt/Am2 ]

KAPACITIV KOBLINGSSTØJ
Mange steder i Danmark er der nedgravet kabler til forsyningsnettet og
kommunikation (telefon etc.). Disse
kabler er inden for de sidste 20 - 30 år
udført med en isolerende kappe,
hvori hvilken ledningskablerne er ført.
Der er derfor ikke en galvanisk kontakt mellem lederne i kablet og jordformationen udenfor. Men på grund
af de lange strækninger, disse kabler
er ført, er den kapacitive kobling gen-
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nem den isolerende kappe stor. Derfor vil en induceret strøm fra senderfeltet kunne løbe i selve kablet, gennem den kapacitive kobling ud gennem den isolerende kappe, gennem
jorden i mindre eller større strømsystemer og tilbage til kablet gennem
den kapacitive kobling, se figur 8.5.
Denne strømvej vil på grund af det
kapacitive islæt give anledning til et
svingende forløb i henfaldet, se
figur 8.3.
Flere og flere kabelføringer bliver lagt
som jordkabler, idet vedligeholdsudgifterne er meget mindre. Endvidere
føres disse kabler på kryds og tværs i

Kapacitiv kobling
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Uforstyrret resp.
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Figur 8.3 å figuren er vist henholdsvis en ukoblet sonderingskurve (rød kurve), og en sonderingskurve med kobling til en kulturel leder (blå kurve). Sonderingerne er foretaget forholdsvis tæt på hinanden. Det svingende afsnit på sonderingskurven skyldes en såkaldt
"kapacitiv" kobling og vil for den erfarne geofysisker ikke være svær at genkende, når den
har så udtalt en styrke.
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Induktiv kobling
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Figur 8.4 På figuren er vist henholdsvis en ukoblet sonderingskurve (rød kurve), og en
sonderingskurven med kobling til en kulturel leder (blå kurve). Sonderingerne er foretaget
forholdsvis tæt på hinanden. "Bulen" på sonderingskurven skyldes en såkaldt "galvanisk"
kobling. For den erfarne geofysisker vil det være meget svært at afgøre, at der et koblingsfænomen på denne sonderingskurve, idet det uden problem kan tolkes med en 1D fortolkningsmodel. Den eneste måde at klarlægge koblingsfænomenet på, er ved at
sammenligne med nærliggende sonderinger, som ikke er influeret af kulturelle ledere.

landskabet og ikke kun langs veje og
jernbaner. De er derfor ofte en forstyrrende faktor for feltarbejdet selv
langt fra bebyggelser og veje/jernbaner.
GALVANISK KOBLINGSSTØJ
Den galvaniske koblingsstøj opstår,
når der induceres strømme fra senderfeltet i en elektrisk installation,
som er en galvanisk forbundet kreds.
Et eksempel på en sådan installation

8. Fejlkilder

er elektriske højspændingskabler ført i
luften. Ved disse kabelføringer er der i
toppen af tårnene ført en "jordledning", der gennem hvert tårn er forbundet til jorden gennem jordspyd
med lille overgangsmodstand. Der
opstår derved et kredsløb gennem
kablet i tårnet, tårnene og retur i jorden, se figur 8.6. Dette kredsløb vil
give et monotomt henfaldende forløb, se figur 8.4. Højspændingsføringer i luftledninger er lette at få øje på
i landskabet, og man kan derfor let-
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Figur 8.6 Principskitse for en galvaniske koblingsvej for de inducerede strømme i en højspændingsføring i luften. Kredsløbet dannes af lederen i toppen af tårnene (selvinduktionen L), selve tårnene og returvejen gennem jorden (R).
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Figur 8.5 Principskitse for en kapacitiv koblingsvej for de inducerede strømme i et jordkabel. Kredsløbet dannes af kablet (selvinduktionen L), den kapacitive vej gennem isoleringen (C), og returvejen gennem jorden (R).

tere holde sikkerhedsafstanden (100 150 m) til disse. Lange veje og jernbaner er der nedlagt kabler fra den tid,
hvor man omspandt kablerne med
jernarmering og juteisolering. Ved
disse kabelføringer vil der derfor
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kunne opstå en strømkreds, der
består af jernarmeringen, galvanisk
kontakt til jorden gennem den vandmættede juteisolering og retur gennem jorden. Disse kredsløb vil også
medføre en galvaniskkobling..
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8.3
STØJ PÅ GEOELEKTRISKE
MÅLINGER

MÅLESTRATEGIER I FELTEN
Har man spredte sonderinger i et
område, er det kun geofysiskeren, der
med sin erfaring i at opdage koblingsfænomener kan afsløre disse i målekurverne, og det kræver, at fænomenerne har en vis størrelsesorden. En
bedre fremgangsmåde er at foretage
tætte målinger langs profiler, således
at man kan iagttage målekurvernes
laterale variationer og sammenholde
disse med den variation, man vil forvente i forhold til geologiens variation
langs med måleprofilet.

For at undgå forvrængninger fra de
kulturelle ledere skal man placere sine
målelokaliteter i en afstand af mindst
100 - 150 meter fra lederne. Problemet her er, at der i mange tilfælde er
nedgravede ledende installationer,
som man ikke har umiddelbart kendskab til (gamle kabler, vandrør, nedgravede hegn etc.). Den eneste sikre
måde at identificere forvrængninger
fra sådanne skjulte installationer er at
foretage kontinuerte opmålinger
langs profiler i felten.

Baggrundsstøjen på geoelelektriske
målinger er knyttet til de strømme,
der naturligt løber i jorden (selvpotentialer), til strømme mellem jordingspunkter for menneskeskabte
installationer, og til de elektrokemiske
potentialer, der opstår, når et stålspyd
stikkes ned i jorden.

trykkes i den synkrone måleteknik,
der anvendes ved geoelektriske
målinger. Dog kan der i bebyggede
områder eller tæt ved højspændingsanlæg være så kraftig en intensitet i
strømmene, at de kan forstyrre målingerne.

SELVPOTENTIALER
I jorden løber der strømme som er
induceret af variationer i jordens
magnetfelt. Disse strømme giver
anledning til spændingsforskelle ,selvpotentialer, mellem potentialelektroderne, uden at der er sendt strøm ud i
strømelektroderne. Selvpotentialerne
er normalt langsomt varierende og
undertrykkes ved den synkrone måleteknik, der anvendes ved geoelektriske målinger.
På grund af et udbredt forsyningsnet
til industrien og bebyggelser induceres der strømme i jorden. Ligeledes vil
der mellem installationernes jordingspunkter løbe strømme i jorden Disse
strømme har typisk frekvenser på 50
Hz eller derover og vil derfor under-
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ELEKTROKEMISKE POTENTIALER
Når man anvender metalspyd til geoelektriske målinger, vil der opstå elektrokemiske overfladepotentialer ved
selve potentialelektroderne, når spyddet sættes i jorden. Disse potentialer
er stærkt varierende i de første 10 - 30
sekunder, efter at spyddet er stukket i
jorden, og stabiliserer sig derefter på
en konstant værdi, der afhænger af
jordkemien og metallet, se figur 8.7.
De måleinstrumenter, der anvendes i
dag til geoelektriske målinger, vil i
deres måleteknik udkompensere en
sådan konstant værdi, som i tilfældet
med selvpotentialerne i jorden, men
kan ikke kompensere for en hurtigt
varierende spændingsforskel. Derfor
skal man vente med at måle, indtil de
elektrokemiske potentialer har stabiliseret sig.
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Figur 8.7 Figuren viser henfaldet af det elektrokemiske overfladepotentiale fra et rustfiit
jordspyd fra det tidspunkt, hvor dette er stukket i jorden

8.4
GEOLOGISK STØJ

Som før nævnt, er der både støj fra
måleinstrumentet, fra omverdenen
og ukorrekt opsætning af måleopstilling etc., når man foretager en geofysisk måling. Disse fejlkilder kan man til
en vis grad tage højde for gennem
omhyggelighed i sin feltprocedure og
gennem midling i lange måletider.
Ud over de gængse støjkilder har man
indført begrebet “geologisk støj”.
Den geologiske støj er ikke en
målestøj i normal forstand. Den
opstår når responset fra jorden indeholder elementer der ikke kan tilpasses med den valgte tolkningsmodel.
Det kan f.eks. være, at det målte
respons er resultatet af nogle 3D
strukturer i jorden (eksempelvis overfladenære inhomogeniteter) som
umuligt kan modelleres med en 1D
model.
For at kunne opløse en vilkårligt kompleks jordmodel vil det være nødven-
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digt at have perfekte data uden
målestøj opmålt uendeligt tæt over
hele jordovefladen. Dette er naturligvis ikke praktisk muligt. Typisk måler
man langs profiler og kan her gøre sin
datatæthed langs med profilet større
eller mindre, alt efter kortlægningsopgavens krav og økonomi. Derfor vil
der altid i praksis være en utilstrækkelig tæthed i de målte data. Denne
utilstrækkelighed medfører, at det
ikke kan lade sig gøre at opløse alle
dele i den sande jordmodel med det
målte datasæt. Typisk vil de meget
overfladenære inhomogeniteter ikke
kunne opløses. Den anvendte tolkningsmodel vil derfor være utilstrækkelig til at kunne beskrive alle variationer i data, og de målte data vil fluktuere omkring det beregnede modelrespons fra denne tolkningsmodel.
Denne fluktuation kaldes med en lidt
pudsig betegnelse den "geologiske
støj".
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GEOLOGISK STØJ REDUCERES
GENNEM MIDLING
Den geologiske støj kan ikke fjernes
ved at måle mere nøjagtigt i det
enkelte målepunkt eller gentage
målingen mange gange, fordi den
stammer fra variationer i den overfladenære geologi og derfor ikke ændrer
sig tilfældigt ved en fornyet måling.
Den geologiske støj kan kun reduceres ved at udføre tætte opmålinger
langs et profil og derefter foretage en
datareduktion ved at midle målinger
over et givet længdeinterval langs
profilet. Det reducerede datasæt
indeholder mindre information om de
detaljerede laterale variationer langs
profilet, men er til gengæld mindre
støjfyldt.
Årsagen til, at man vil reducere den
geologiske støj, er, at denne indgår i
vurderingen af usikkerheden i den tolkede modstandsmodel. Stor datastøj
giver en stor usikkerhed i modstandsmodellen. Denne problemstilling er
essentiel ved al tolkning af geofysiske
målinger. Jo flere detaljer, man vil
opløse i sin modstandsmodel, jo
større vil usikkerheden være på
bestemmelsen af disse detaljer. Man
kan populært sige, at det givne informationsindhold i data skal fordeles på
flere parametre, og disse vil derfor
enkeltvis blive behæftet med større
usikkerhed. Datareduktionen gennem midling af data er ensbetydende
med, at de anvendte jordmodeller til
tolkningen også skal være mere "lateralt midlede" og dermed færre parametre at bestemme. Til gengæld er
fejlen på de midlede data mindre, og
dermed vil de "midlede" modelparametre være bedre bestemte - se
figur 8.8. Dette forhold gennemgås i
detaljer i afsnit 10, “Den geofysiske
tolkning”, side 68.
GEOLOGISK STØJ VED GEOELEKTRISKE METODER
Den geologiske støj ved geoelektriske
målinger er ofte betydeligt større end
de andre nævnte støjkilder. Ved geoelektriske metoder som Schlumberger
sondering, MEP og SlæbeGeoelektrik
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giver de overfladenære variationer i
formationsmodstanden store variationer i det elektriske potentialbillede.
Dette skyldes, at det elektriske felt på
jordoverfladen er tæt knyttet til variationer i de overfladenære jordmodstande. Betragter man en homogen
jord med et legeme med en anderledes modstand end den omgivende
jord, se figur 8.9, ses, hvorledes det
målte potentiale varierer hen over
dette. Forestiller man sig nu en jord,
hvor der er en stor variation i overflademodstanden (især i tørre perioder,
hvor vandindholdet hovedsageligt er
den styrende parameter for modstanden), kan man let forestille sig en kraftig fluktuation i potentialbilledet af en
mere eller mindre tilfældig (stokastisk)
karakter
Når der anvendes jordspyd ved geoelektriske målinger, er der en praktisk
grænse for, hvor tæt disse spyd kan
sættes, og dermed hvor tæt opmålingen kan foregå. For at reducere den
geologiske støj skal der anvendes data
fra et vist antal spyd i et interval langs
profilet. Disse data bliver midlet sammen og giver een midlet dataværdi
tilhørende dette interval. For at intervallet ikke skal blive for stort og dermed give en lille lateral opløsning
langs profilet må spyddene placeres
tæt. En tæt placering af elektrodespyd
langs profilet er meget tidskrævende.
Anvender man derimod en mere
spredt placering af elektrodespyd
langs profilet vil "midlingsintervallet",
over hvilket spyddene fordeler sig,
blive stort, og dermed vil den laterale
opløsning forringes.
Ved den slæbegeoelektriske metode
måles der kontinuert langs profilet.
Derfor kan der med denne metode
foretages en midling af data og derigennem en reduktion af den geologiske støj, uden at længden af "midlingsintervallet" langs profilet har
nogen praktisk betydning for den
laterale opløsning.
Den geologiske støj ved geoelektriske
målinger er som nævnt oftest betydeligt større end de andre nævnte støj-
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elekt rodeafst and a

elekt rodeafst and a

profil posit ion

"geologisk model"

1D t olkningsmodel
midlet model

Figur 8.8 Principskitse til forståelse af midling af geologisk støj. Til venstre i figuren vises
eksempelvis data fra 3 elektrodeafstande langs profilet. Der er vist den "sande" geologisk
model, som giver anledning til fluktuationen i de målte data. Nederst til venstre vises de
enkelte datasæt målt langs profilet og en tolkningskurve gennem disse. Til højre i figuren
vises forholdene ved datareduktionen gennem midling af data fra de enkelte elektrodeafstande langs profilet. Der er nu kun et midlet datasæt og kun een tolkningsmodel, i dette
fælde en 1D model. Denne model antages at være en "middel" model af modellen og de
variationer langs profilet. Til tolkningen af denne ene model anvendes det midlede datasæ
som på grund af midlingen har mindre datafejl. Derfor vil den midlede tolkningsmodel væ
bedre bestemt og repræsenterer, forhåbentlig en middelmodel af den sande model.

typer og gør, at tolkningerne behæftes med en større usikkerhed end
først antaget ud fra størrelsen af de
gængse fejlkilder. En reduktion af den
geologiske støj vil derfor tilsvarende
forbedre bestemmelsen af jordmodellen.
GEOLOGISK STØJ VED TEM
METODEN.
De transiente opmålinger foregår traditionelt ved enkeltstående sonderinger med 200-250 meter mellem sonderingslokaliteterne. Ved de sene
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henfaldstider er der en stor rumlig
midling, fordi hvirvelstrømssystemet
approksimativt er store cirkler med
radier på 100 meter eller mere. Ved
de tidlige henfaldstider er hvirvelstrømssystemet betydeligt mindre
udstrakt og derfor mere influeret af
lokale overfladenære inhomogeniteter.
Det er ikke muligt, rutinemæssigt, at
tolke transiente målinger med andet
end eendimensionale modstandsmodeller (1D modeller, lagkagemodeller). Dette skyldes den voldsomme
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forøgelse i regnekraften ved tolkning
baseret på to- og tredimensionale
modeller. Da den "sande" modstandsmodel af jordformationen er flerdimensionel, vil der altid ved transiente
målinger opstå en geologisk støj, når
data skal tilpasses eendimensionale
tolkningsmodeller.
Reduktion af geologiske støj ved transiente målinger kan foretages ved at
udføre tætte opmålinger langs profiler (f.eks. med den slæbetransiente
metode). Gennem midling af data

herfra reducerer man herefter forvrængningen, den geologiske støj
hidrørende fra de inhomogeniteter
og laterale variationer, der er i formationsmodstanden langs profilet. Det
midlede datasæt forventes at hidrøre
fra den mere langsomt varierende
regionale "1D dimensionelle model"
og gennem en tolkning at give en
modstandsmodel, som repræsenterer denne. Dette gennemgås i detaljer
i afsnit 10, “Den geofysiske tolkning”,
side 68.

Figur 8.9 Figuren viser, hvilken modstand man vil måle med potentialelektroderne M og
N, hvis disse flyttes lateralt hen over en inhomogenitet. Den fuldt optrukne kurve er den
modstand, man vil måle med meget lille afstand mellem potentialelektroderne. Den stiplede linie er den modstand, man vil måle med den viste afstand mellem potentialelektroderne.

8. Fejlkilder
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9
ÆKVIVALENTE MODELLER

9.1
ÆKVIVALENSTYPER

I de følgende afsnit vil vi se på ækvivalensproblematikken for 1D-lagdelte
modstandsmodeller.

Modeller, der inden for måleusikkerheden giver samme ρa-kurver, kaldes
ækvivalente modeller. I nogle tilfælde
er denne ækvivalens meget udtalt,
dvs., der er modeller med store forskelle i modelparametre, som har
stort set samme ρa-kurve.
I en ideel situation, hvor måleusikkerheden er uendelig lille, vil der ikke
være ækvivalente modeller, hvilket
betyder, at et givent datasæt kan tilpasses med én, og kun én, model. I
den reelle målesituation vil der altid
være målefejl på data, og et datum
skal ikke kun angives med dets værdi,
men også med dets usikkerhed. I den
situation vil et datasæt kunne tilpasses
med forskellige modeller, der alle tilpasser data inden for måleusikkerheden.
Ækvivalensproblematikken er vigtig i
diskussionen af, hvilke modeller der
kan opløses, og hvilke der ikke kan
opløses ved brug af geoelektriske og
elektromagnetiske metoder. Det følgende er derfor temmeligt udførligt,
og indbefatter alle ækvivalenstyper
for både TEM-målinger og geoelektriske målinger, samt ækvivalenser for
det tilfælde, at de to metoder kombineres.
For de geoelektriske data er Schlumberger-konfigurationen anvendt,
mens TEM-data er beregnet for central-loop opstillingen. Andre konfigurationer kunne være anvendt, men de
generelle konklusioner vil stå uændrede.

9. Ækvivalente modeller

For at analyserne skal afspejle modellernes karakter og ikke være afhængige af, hvilket L/2- eller tidsinterval
der er målt, er det forudsat, at data er
målt i et for en feltsituation urealistisk
stort interval. Analyserne afspejler
dermed det optimale, der kan opnås virkelighedens verden kan kun være
værre!
HØJMODSTANDSÆKVIVALENS
En typisk hydrogeologisk model kan
som første lag have moræne eller
moræneler med en modstand på
omkring 30 Ωm; andet lag kan være
sand (umættet eller mættet) med en
høj modstand på 100 - 10000 Ωm,
og sidste lag kan være tertiært ler
med en modstand på 5 Ωm. Det
karakteristiske for modeltypen er, at
et højmodstandslag er indlejret mellem to lavmodstandslag.
Figur 9.1 viser modelkurver for geoelektriske- og TEM-sonderinger for en
række modeller, hvor et højmodstandslag er indlejret mellem to lavmodstandslag. Parametrene for det
øverste og det nederste lag er holdt
konstante, således at første lag har en
tykkelse på 16 m og en modstand på
32 Ωm, mens nederste lag har en
modstand på 8 Ωm. Andet lags modstand og tykkelse er varieret således,
at produktet ρ2 · t2 holdes konstant
for alle modeller.
For de geoelektriske sonderinger ses,
at tykkelse af andet lag kan varieres i
et stort interval, uden at der sker en
signifikant ændring af ρa-kurven, når
blot produktet ρ2 · t2 er holdt kon-

63

GEOFYSIKSAMARBEJDET

Geoelektriske modelkurver

ρ1 = 32 Ωm

TEM modelkurver

100

100

Modeller
t1 = 16 m

ρ2 = 4096 2048 1024 512 256 128 64 Ωm
1 2 4 8 16 m
t2 = 0,25 0,5

5% STD

5% STD

10

10

4096
2048
1024
512
256
128
64

Rhoa [ohmm]

Højmodstandsækvivalens
1

1

1

Rhoa [ohmm]

ρ3 = 8 Ωm

4096
2048
1024
512
256
128
64

10

L/2 [m]

100

1E-004 Time [s] 1E-003

1E-002

Figur 9.1 Højmodstandsækvivalens. Produktet af ρ2 · t2 er konstant for alle modellerne.
Som reference for et "normalt" støjniveau er angivet en errorbar på 5%.

stant. Denne ækvivalenstype hvor et
indlejret højmodstandslag resulterer i
ækvivalente modelkuver når produktet af modstand og tykkelse holdes
konstant kaldes en højmodstandsækvivalens.
For de geoelektriske modelkurver i
figur 9.1 adskiller modelkurven sig
først synligt når tykkelsen af andet lag
bliver 16 m (ρ2=64 Ωm). Men da der
er usikkerhed på de målte data på
f.eks. 5%, kan tykkelsen af andet lag
varieres endnu mere inden laget træder ud af ækvivalensen. Som tommelfingerregel for geoelektriske data kan
bruges, at en model træder ud af
højmodstandsækvivalensen, når tykkelsen af det indlejrede højmodstandslag er 1,5 - 2 gange tykkelsen
af alle de lag, der ligger ovenover.
Som der frem går af TEM-modelkuverne i figur 9.1 udviser TEM-sonderinger ikke højmodstandsækvivalens.
Alle model-kurverne er forskellige og
viser stor separation over et stort tidsinterval - dog med undtagelse af kurverne for helt små tykkelser af andet
lag. TEM udviser derfor ikke højmodstandsækvivalens, idet metoden i
udpræget grad bestemmer dybden til
lavmodstandslaget i bunden, og

9. Ækvivalente modeller

denne dybde ændrer sig for hver
model.
LAVMODSTANDSÆKVIVALENS
En anden typisk ækvivalens optræder,
når et lavmodstandslag er indlejret
mellem to højmodstandslag. Modelkurverne på figur 9.2 er beregnet for
fastholdte værdier af første og sidste
lags parametre, mens andet lags
modstand og tykkelse er varieret således, at forholdet mellem t2 og ρ2 er
det samme for alle kurver (t2/ρ2= 2 Ω1
). En typisk geologisk model kunne
være et første lag bestående af en
sandet moræne (ρ1=100 Ωm), et
andet lag overvejende bestående af
ler (ρ2=4-50 Ωm) , og et sidste lag
bestående af tørt sand (ρ3=1000
Ωm).
For de geoelektriske sonderinger ses,
at tykkelsen af andet lag kan variere i
et stort interval fra meget tyndt til ca.
1,5 gange tykkelsen af første lag,
uden at modelkurverne bevæger sig
uden for 5% båndet. Som tommelfingerregel for geoelektriske data kan
bruges, at en model træder ud af lavmodstandsækvivalensen, når tykkelsen af det indlejrede lavmodstandslag
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Figur 9.2 Lavmodstandsækvivalens. Forholdet t2/ρ2 er konstant for alle modellerne

er 1,5 - 2 gange tykkelsen af alle de
lag, der ligger ovenover.
TEM-sonderingerne udviser ikke lavmodstandsækvivalens. De tætliggende modelkurver for de lave modstande skydes primært at lavtykkelsen bliver lille. Dette fænomen
behandles under lagundertrykkelse
senere i dette afsnit.
MODSTANDSÆKVIVALENS
Som omtalt er det forholdet mellem
lagmodstandene der bestemmer
udsvinget for de geoelektriske modelkurver og forholdet mellem lagenes
ledningsevne (ledningsevne = 1/modstanden) der bestemmer udsvinget
på TEM-modelkurverne. Dette bevirker at TEM-metoden har svært ved at
bestemme modstanden af højmodstandslag. Dette forhold er illustreret i
figur 9.3. I de viste modelkurver er
modstanden af andet lag større end
modstanden af både første og tredje
lag. Denne modstand er varieret mellem 64 og 4096 Ωm, men tykkelsen
er, i modsætning til eksemplet med
højmodstandsækvivalens, konstant
for alle modellerne.

9. Ækvivalente modeller

De geoelektriske kurver adskiller sig
kraftigt fra hinanden for alle modellerne, hvorimod TEM-kurverne i
meget ringe grad kan adskilles. Den
geoelektriske metode udviser ikke
modstandtsækvivlens.
De sammenfaldende TEM-modelkurver kan forklares ved, at der i andet
lag stort set ikke produceres noget
elektromagnetisk respons, idet dets
modstand er relativt stor. Modstanden af laget kan derfor ikke bestemmes - Modstandsækvivalens!. Højmodstandslagets tykkelse kan dog
bestemmes, idet dybden til undersiden af første lag, samt af dybden til
tredje lag bestemmes. Det er hermed
også klart, at TEM metodens "manglende" højmodstandsækvivalens ikke
kommer af, at metoden bestemmer
højmodstandslagets parametre, men
at metoden bestemmer dybden til
det lag, der ligger under og over højmodstandslaget. Det er derfor helt
generelt for TEM-metoden, at den
kun kan bestemme, at modstanden af
et højmodstandslag er høj, men ikke
hvor høj. Erfaringsmæssigt er “høj”
ca. 100 Ωm.
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Figur 9.3 Modstandsækvivalens. Modstanden af andet lag varies i intervallet 64 - 4096 Ωm,
men tykkelsen holdt konstant.

LAGUNDERTRYKKELSE FOR
MODELLER AF DOBBELT NEDADSTIGENDE TYPE
Lagundertrykkelse opstår, når f.eks.
modulkurven fra en trelagsmodel kan
tolkes tilfredsstillende med kun to lag.
Som det vises i det følgende afhænger udbredelsen af lagundertrykkelsen bl.a. af modeltyper og den geofysiske metode.
En dobbelt nedadstigende model har
faldende modstand ned igennem
modellen, ρ1>ρ2>ρ3. En typisk dobbelt nedadstigende model kunne
være et tørt sandlag (ρ1=200 Ωm),
der overlejrer et lag bestående af
moræneler (ρ2=60 Ωm), som igen
overlejrer et lerlag (ρ3=20 Ωm).
På figur 9.4 ses modelresponser, hvor
første og sidste lags parametre er
holdt konstante, mens produktet ρ2 ·
t2 er konstant for andet lag. Det betyder, at den totale vertikale resistans
for første og andet lag (ρ1 · t1 + ρ2 ·
t2) er den samme for alle modellerne.
Når modstanden for andet lag fordobles, så den er den samme som for

9. Ækvivalente modeller

første lag (ρ1=512 Ωm), fås effektivt
en tolagsmodel. Denne tolagsmodel
er vist med sort på figuren .
De geoelektriske målinger udviser
kraftig lagundertrykkelse af andet lag,
indtil det når ned på en modstand på
16 Ωm og en tykkelse på 64 m. De
andre modeller, der alle har højere
modstand og mindre tykkelse, vil ikke
kunne adskilles fra tolagsmodellen
inden for datamåleusikkerheden på
5%.
TEM-modelkurverne udviser ingen
lagundertrykkelse, idet alle modelkurverne er fuldt adskilt i hele tidsintervallet. Dette skyldes, som ved lav- og
højmodstands-ækvivalenserne, at
dybden til tredje lag varierer fra
model til model.
LAGUNDERTRYKKELSE FOR
MODELLER AF DOBBELT OPADSTIGENDE TYPE
En dobbelt opadstigende model har
stigende modstand ned igennem
modellen, ρ1<ρ2<ρ3.
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Figur 9.4 Modeller af dobbelt nedadstigende type. Modelkurven, vist med sort, er den
korresponderende tolagsmodel til trelagsmodellerne. Den geoelektriske metode udviser
kraftig lagundertrykkelse over for andet lag, mens TEM-metoden har klart adskilte modelkurver.

9.2
SAMTOLKNING AF GEOELEKTRISKE- OG TEM-DATA

Responserne er ikke vist her, men det
kan vises at for modeller af dobbelt
opadstigende type udviser både de
geoelektriske og TEM-modelkurverne
nogen grad af lagundertrykkelse. Kurverne adskiller kun over et kort inter-

val i henholdsvis tid og L/2. For TEMmetoden kan lagundertrykkelsen ikke
undgås, da tredje lag har en høj modstand og dermed ikke producerer
noget særligt stort elektromagnetisk
respons.

Geoelektrik og TEM udviser forskellig
sensitivitet til de forskellige modelparametre. TEM-metoden har stigende
respons med faldende modstand.
men kan på den anden side kan den
ikke bestemme modstanden af lag,
der har høj modstand. Responset for
de geoelektriske metoder dannes, når
elektrisk ladning ophobes ved grænser mellem lag med hhv. lav og høj
modstand, og derfor opløses modstandsækvivalensen uden problemer.
Metoden kan ikke opløse højmodstandsækvivalensen, på trods af at der

i denne model netop er et lag med
lav modstand oven på et lag med høj
modstand.

9. Ækvivalente modeller

En kombination af geoelektrik og
TEM-metoderne kan i mange tilfælde
opløse ækvivalensen. Den eneste
undtagelse er lagundertrykkelse i
dobbelt opadstigende modeller.
Kombineres geoelektriske og TEMmålinger i den geofysiske tolkning,
kan man derfor opnå en meget høj
grad af robusthed over for de forskellige modeltyper.
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10
DEN GEOFYSISKE TOLKNING

10.1
TOLKNINGSMODEL

Ved en tolkning af geofysiske målinger anvender man en geofysisk tolkningsmodel. En geofysisk tolkningsmodel er en model af jordformationen beskrevet ved de geofysiske parametre, som er relateret til de
geofysiske målinger. Ved de geoelektriske og elektromagnetiske metoder
er det den elektriske formationsmodstand, som udgør den geofysiske
parameter i modellen, ved gravimetri-

ske metoder er det massefyldens variation, ved seismiske metoder er det
lydhastighedens variation etc.

Når vi skal opstille en geofysisk model
for en jordformation, skal tolkningsmodellens dimensionalitet afgøres.
Det vil sige, i hvor mange koordinatretninger kan modellens parametre
variere?

En todimensional tolkningsmodel, 2D
model, består i sin enkle form af uendelige lange "rektangulære bjælker",
der i et tværsnit vinkelret på disse
bjælker, er en række sammenhængende rektangler. Hvert af disse rektangler har en konstant formationsmodstand inden for hvert rektangel
(og i hele "bjælken"), figur 10.2.

TOLKNINGSMODELLER
En endimensional tolkningsmodel,
1D model, består i sin enkle form af
plane, parallelle lag, hvor formationsmodstanden er konstant inden for
hvert lag, figur 10.1.

I dette afsnit behandler vi geofysiske
tolkningmodeller relateret til geoelektriske og elektromagnetiske målinger, det vil sige modeller beskrevet
ved variationer i den elektriske formationsmodstand.

En tredimensional tolkningsmodel,
3D model, består af sammenhængende rektangulære kasser, med konstant modstand inden for hver kasse.
Ved tolkning af data fra geoelektriske
metoder anvender man rutinemæssigt 1D og 2D modeller. 3D modeller
kræver stadig et så omfattende beregningsarbejde, at selv vore dages hurtige computere ikke kan håndtere
disse modeller inden for et overskuelig tidsforbrug.

Figur 10.1 1D model med plane
parallelle lag, hvor hvert lag har
samme modstand.

10. Den geofysiske tolkning

Ved elektromagnetiske metoder
anvender man kun 1D modeller til
tolkning. 2D kræver stadig for stor
regnekapacitet til, at disse kan anvendes i en rutinemæssig sammenhæng.
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Figur 10.2 2D model med rektangulære "bjælker", hvor hver bjælke har
samme modstand.

10.2
ANVENDELSE AF 1D TOLKNINGSMODELLER

KORTLÆGNINGSVOLUMENET
Ved de geoelektriske og elektromagnetiske metoder udsendes et felt i
jordformationen fra en kontrolleret
geoelektrisk eller elektromagnetisk
kilde (strømspyd eller senderspole). Jo
længere man kommer væk fra kilden,
jo mindre bliver feltet, og jo mindre
bliver responset fra jordformationen.
Det område af jordformationen, hvor
dennes respons giver den altovervejende del af bidraget til målte data,
kaldes kortlægningsvolumenet. Inden
for dette volumen vil ændringer i
modstandsforholdene i større eller
mindre grad kunne påvirke måleværdien.

målte data aftage hurtigt med dybden og derfor kun have en signifikant
indflydelse på dataværdien, når de er
overfladenære. Da den model, der
anvendes, er en 1D model, kan man
ikke tilpasse fluktuationer i data hidrørende fra overfladenære inhomogeniteter, og disse vil derfor give anledning til geologisk støj i data.
De geoelektriske metoder er særdeles
følsomme over for meget overfladenære inhomogeniter i formationsmodstanden, hvorimod TEM metoden på grund af dens midlende måleteknik udjævner indflydelsen herfra.

Som nævnt spiller 1D tolkningsmodeller en central rolle ved tolkning af
geoelektriske og især ved elektromagnetiske data. Man antager i disse tilfælde, at jordformationen består af
plane parallelle lag indenfor kortlægningsvolumenet.

Betragter man større dybereliggende
inhomogeniteter i formationsmodstanden, vil de to metoder begge
være følsomme over for variationer i
gode ledere, mens TEM i modsætning til de geoelektriske metoder vil
være ufølsom over for variationer i
dårlige ledere.

INDFLYDELSE FRA INHOMOGENITETER
Inden for kortlægningsvolumenet vil
der i den faktiske kortlægningssituation optræde inhomogeniteter i formationsmodstanden i lagmodellen.
Kan disse inhomogeniteter antages at
være små i forhold til kortlægningsvolumenet vil deres indvirkning på de

STORE MIDLINGSBREDDER VED
1D TOLKNING
Indflydelsen fra inhomogeniteterne vil
forvrænge data og dermed forringe
kvaliteten af 1D-tolkningen. Den eneste farbare vej til at reducere denne
forvrængning, og dermed forbedre
kvaliteten af tolkningen, er at foretage
en midling af tæt opmålte data langs

10. Den geofysiske tolkning
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10.3
ANVENDELSE AF 2D TOLKNINGSMODELLER

med ét profil eller endnu bedre en
midling af tæt opmålte data langs
flere tætliggende profiler og derigennem reducere indflydelsen fra inhomogeniteter langs profilerne og på
tværs af disse. Ved 1D modeller er det
ud fra en teoretisk betragtning "pas-

sende" at anvende midlingsbredder i
samme størrelsesorden som den laterale udbreddelse af kortlægningsområdet. Dette giver generelt store midlingsbredder og dermed stor undertrykkelse af den geologiske støj.

2D TOLKNING
2D tolkningsmodeller anvendes kun
rutinemæssigt ved geoelektriske
opmålinger. Det er, som før nævnt,
ikke muligt på grund af det beregningsmæssige omfang at anvende 2D
tolkningsmodeller ved tolkning af
elektromagnetiske modeller.

der i mindre grad ved tolkning med
2D modeller, idet tolkningsmodellen
giver mulighed for lateralevariationer. 2D modellen vil dog kun kunne
opløse variationer svarende til størrelsen af de raktangulære stave. Laterale
variakter der variererer hurtigt kan en
2D model derfor ikke opløse, og variationerne opfattes som for 1D tilfældet som geologisk støj.

2D modeltypen, der anvendes ved
tolkning af geoelektriske målinger, er
den forsimplede model med uendelige "rektangulære" stave, hvor modstanden er konstant inden for den
enkelte stav som vist i figur 10.2.
OVERFLADENÆRE INHOMOGENITETER
Problemstillingerne ved 1D tolkning
omkring de overfladenære inhomogeniteters modstandsvariation optræ-

10.4
DEN GEOFYSISKE TOLKNINGSPROCES

Fra data måles i felten, og til de er tolkede til en geofysisk model, foretages
der en række “manipulationer” af
data. Nogle af disse manipulationer
følger et strengt fastlagt (matematisk)
skema, mens andre mere subjektive
og beror på geofysikerens viden og
erfaringer. De sidstnævnte manipulationer er som regel vigtige for et godt
resultat af tolkningsprocessen, men
de kan ved fejl også resultere i at tolkningsprocessens resultater ikke har
hold i den geologiske virkelighed.

10. Den geofysiske tolkning

En lateral midling af data vil mindske
effekten fra de overfladenære inhomogeniteter. Den laterale midling
skal dog være mindre end for 1D tilfældet da modellen kan afspejle laterale variationer til en vis grad. Den
aktuelle midlingsbredde vil afhænge
af størrelse på de rektangulære kasser
samt på tætheden af ens data langs
måleprofilet.

RÅ DATA
Skematisk kan den geofysiske tolkningsprocess beskrives som vist på
figur 10.3. Som vist øverst i flowchartet, foretages måling af rådata i felten. Data kan f.eks. være geoelektriske data eller TEM data. Allerede i felten foretages der, hvad der kaldes
"on-line" dataprocessering. Denne
processering har til formål dels at
reducere målestøjen, dels at reducere
datamængden. Reduceringen af datamængden får dog mindre betydning
efterhånden som harddiskkapacitetn
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Den geofysiske tolkningsprocess

Måling af rådata

Dataprocessering

Fysisk tolkning

Visuel inspektion
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Iterativ process
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Konvergens kriteria

Fysisk model

Tilføjelse af geologisk
forhåndsviden og/eller
andre geofysiske målinger
Geologisk model
(forbedret)

Figur 10.3 Den geofysiske tolkningsproces. Flowchartet viser processen fra de geofysiske data måles i felten, til de er tolket med en geologisk/hydrogeologisk model.

stiger på computere. On-line dataprocesseringen er for de fleste instrumenter simpel, idet det altid tilstræbes at gemme et datamateriale der er
så komplet som muligt. Det er der
flere grunde til:

•

•

•

Det er ofte forbundet med stort
besvær at opnå et nyt datasæt,
hvis de forkerte data er blevet forkastet i felten. Dette er et økonomisk problem, såvel som et
feltlogistisk problem.
De fleste instrumenter har ikke
den fornødne beregningskapacitet til at foretage avanceret online processering samtidig med, at
de skal styre selve måleprocessen.
Ved at gemme "rå" måledata, kan
data på et senere tidpunkt ompro-
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cesseres med nye (forbedrede)
processeringsteknikker.
DATAPROCESSERING
Næste skridt i flowchartet (figur 10.3)
er dataprocessering. Under dataprocesseringen foretages der forskellige
manipulationer med data, der alle
ligeledes har til formål at reducere
datastøjen og eliminere "dårlige"
data. Omfanget af denne dataprocessering varierer meget fra metode til
metode. Ved f.eks. MEP-data foretages der stort set ikke andet end en
visuel inspektion af data, hvor data
der ikke ligger på en "blød" kurve fjernes. Processeringen af TEM-data er
lidt mere avanceret, idet data støjprocesseres, hvilket vil sige at det støjniveau, der er målt på optagetidspunk-

71

GEOFYSIKSAMARBEJDET

tet bruges til at vægte de enkelte TEM
data. På PACES data anvendes adskillige filtreringsalgoritmer, der f.eks.
kan være afhængige af målekonfiguration og/eller elektrodeafstand/tidsvinduer. Generelt kan der siges to
ting om dataprocessering:

•

•

Desto større datamængde der er
indsamlet og lagret i felten, desto
mere automatiseret og avanceret
kan den endelige dataprocessering laves og desto mere information kan der hentes ud af data.
Visuel inspektion af geofysiske
data er vigtig og kan og skal ikke
undgåes. For at undgå vilkårlig
fjernelse af data er det dog vigtigt,
at geofysikeren har stor erfaring
og bruger de rigtige hjælperedskaber til at bedømme datakvaliteten. Kun herved kan det
afgøres, hvilke data der skal danne
grundlag for den videre fysiske
tolkning.

FYSISK TOLKNING
Den første tolkning der foretages af
data er fysisk. Med fysisk menes, at
data ikke tolkes i termer af f.eks. ler
og sand, men i termer af lagmodstande og lagtykkelser. Kriterierne for
at vælge en bestemt model er, at
modellen har minimalt dataresidual
og størst simplicitet (dette gennemgåes i detaljer i afsnittet “Inversion af
geofysiske data” på side 73). På dette
tidspunkt i tolkningsprocessen inkluderes der ikke geologisk/geofysisk
apriori information, idet dette vil gøre
det vanskeligt at opnå overblik over
informationsindholdet i måledata set i
reltation til den tilførte apriori informationen.
Tolkningsalgoritme og tolkningsdimensionalitet vælges efter både datatype og datatæthed og de forventede
modstandsvariationer. Hvis data er
målt tæt langs profiler eller i et grid,
kan der tolkes med 2- eller 3-dimensionale modeller. Hvis data derimod er
målt som spredte sonderinger, der
har et mere begrænset informationsindhold end profildata, kan der nor-

10. Den geofysiske tolkning

malt kun anvendes 1-dimensionale
modeller. Tolkningsdimensionaliteten er dog også begrænset af hvor
meget computerkapacitet, der er til
rådighed. Med almindeligt tilgængelige computere, er det muligt at tolke
geoelektriske data 2-dimensionalt
med "bløde" modeller, mens TEM
data kun kan tolkes 1-dimensionalt.
FYSISK/GEOLOGISK MODEL
Som vist i figur 10.3 er resultatet af
den fysiske tolkning den fysiske
model. Det er denne model, der danner grundlag for den videre tolkning,
der foretages ved brug af den tilrådighed værende geologiske forhåndsviden og/eller information fra andre
geofysiske data.
Ofte benyttes en iterativ process for at
nå den endelige geologiske/hydrogelogiske model. Processen bliver iterativ, da det er nødvendig at afprøve de
forskellige informationer mod hinanden, da ingen af de til rådighed
værende data (geofysiske og geologiske data) vil være fuldstændige. Dette
kan konkretiseres ved f.eks at betrage
en kombination af TEM- og boringsdata. TEM-data har en relativ ringe
opløslighed af tynde lag i stor dybde
sammenlignet med boringsdata. Tilgengæld repræsenterer TEM-data en
midling over et jordvolumen, og derfor opnåes de gennemsnitlige fysiske
parametre i metodens kortlægningsvolumen. Boringsdata indeholder
specifikke oplysninger om den lokale
geologi omkring boringen, og behøver ikke repræsentere generelle geologiske træk for området. Ved (iterativ) samtolkningen af disse to ufuldstændige datasæt opnåes den forbedrede geologske/hydrogelogiske
model.
Den geologiske tolkning er sammen
med selve dataindsamlingen oftest
det mest tidskrævende. Den geologiske tolkning kræver erfaring og gode
hjælperedskaber. Med hjælperedskaber menes GIS-baserede systemer,
der giver fuld adgang til alle data og
modelinformationer samtidigt.
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10.5
INVERSION AF GEOFYSISKE
DATA

En af hjørnestenene i den geofysiske
tolkningsprocess, som illustreret i
figur 10.3, er de programmer, der
anvendes til at udføre den fysiske tolkning af data. I det følgende afsnit
gennemgåes hvordan den fysiske
tolkning udføres.
INVERSION - ITERATION
Tolkning af geofysiske data benævnes
ofte med termen "inversion". Inversion betyder, at omsætte målte data
til en fysisk model. For geoelektriske
data og TEM-data betyder det i den
simpleste form, at data skal omsættes
til en model bestående af et antal lag,
der hver især har en modstand og en
tykkelse. Denne process har den komplikation, at modelparametrene ikke
kan findes direkte ud fra data. Parametrene findes derimod ved, at inversionprogrammet gradvist opnår en
bedre og bedre model ved hele tiden
at sammenligne teoretiske data og
målte data med hinanden. På den
baggrund justeres modelparametrene, så forskellen imellem data og
det det teoretiske respons (også kaldet “forward” respons eller “forward”
data) bliver mindre og mindre. Det
siges, at inversionen er "iterativ".
En matematisk beskrivelse af inversionsprocessen er vidtrækkende, og
ikke nødvendig for at kunne forstå
processens forløb. Vi har derfor valgt
at koncentrere os om at anskueliggøre de basale principper omkring
datatilpasning versus parametervariansanalyse versus modelkompleksitet. Den 1-dimensionale tolkningsmodel vil blive brugt som eksempel, idet
denne model er den simpleste. Det er
dog sådan, at principperne er generelle og gælder for alle tolkningsmodeller.
ET SIMPELT EKSEMPEL PÅ INVERSION
Et meget simpelt eksempel på inversion er at finde en variabel x fra en lig-
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ning y = f(x). Løsninger er her x = f-1(y).
Denne ligning kan skrives mere generelt som
y = f(p)

(10.1)

hvor f er en funktion der fører modelparametrene i p -vektoren over i datavektoren y . p indeholder m modelparametre, p1 ... pm, mens y indeholder n data, y1, .. yn. Da data altid er
målte, er det ikke ligning (10.1) , der
er interessant, men
–1

p = f (y)

(10.2)

hvor f--1 er den inverse funktion til f.
Ligning (10.2) er let at løse, hvis f.eks
funktionen f er y = 2p der har den
inverse funktion p = 0.5y . Hvis derimod funktionen er mere kompliceret, som det f.eks er tilfældet med
udtrykket for TEM-responset for et
homogent halvrum med modstanden
r, ligning (7.1) på side 48, kan den
inverse funktion ikke umiddelbart findes, og ρ kan dermed ikke isoleres. I
praksis er de udtryk, der løses for at
kunne beregne f.eks TEM-responset
over en 1D lagdelt jord yderst komplicerede og involverer komplekse funktioner såvel som dobbelte Fouriertransformer. Udtrykkene er dermed af
en sådan karakter, at de kun kan
anvendes til at beregne "forward"
responser, dvs., de kan kun anvendes
til at beregne jordens respons for et
givent sæt modelparametre.
HVAD INDDRAGES I INVERSIONPROCESSEN?
En moderne inversionsprocedure er
normalt i stand til at vægte måledata
individuelt. Måledata består altid af
både dataværdien, og en tilhørende
usikkerhed eller standardafvigelse. For
f.eks. TEM-data betyder dette, at data
målt til tidlige tider, er mere sikre og
vægtes meget, mens data målt til
sene tider, er mere usikre og præget
af støj, får en forholdsvis mindre
vægt.
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Normalt kan der også i inversionen
inkluderes apriori information om de
enkelte modelparametre. Ved man
eksempelvis at 1. lags modstand er
ca. 30 Ωm, kan denne modstand fixeres til 30 Ωm med en usikkerhed på
f.eks. 10%. Det bevirker, at når inversionsproceduren skal finde den
model, der tilpasser data bedst, flytter
den kun i begrænset omfang 1. lags
modstand og kun til en værdi, der er
30 Ωm +/- 10%.
INVERSION
Flowdiagrammet i figur 10.4 viser forløbet af en typisk inversionsprocedure. Proceduren startes med en initial model (startmodellen) samt måledata. Den initielle model indeholder
antallet af lag i modellen samt et første gæt på lagenes modstande og
tykkelser og eventuelle apriori værdier. På baggrund af den initielle
model beregnes modelsensitivitetsmatricen, også kaldet Jacobimatricen. Sensitivitetsmatricen bruges til at
estimere, hvordan parametrene i
startmodellen skal ændres, for at få en
ny model hvis forwardrespons tilpasser måledata bedre end den oprindelige model. Hvor godt data er tilpasset (residualet) måles som en forskel
imellem forwardresponset og måledata, vægtet med usikkerhederne på
de enkelte datapunkter. Residualet, R,
kan f.eks. beregnes som
N

1
R = ---- ∑
N
I=1

2
⎛ d model, i – d data, i⎞
---------------------------------------⎜
⎟
STD i
⎝
⎠

1
--2

(10.3)
hvor N angiver antal data, dmodel,i er
forward data og ddata,i er de målte
data. STDi er data-standardafvigelsen
(usikkerheden). Det ses, at når residualet er mindre end 1.0, er den gennemsnitlige datatilpasning bedre end
usikkerheden på data. Er residualet
større end 1.0 er tilpasningen i gennemsnit dårligere end usikkerheden.
Det sidste kan indikere at støjniveauet
er estimeret for lavt
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På baggrund af residualet kan der ske
tre ting i inversionsproceduren:

•

•

•

Residualændringen, beregnet som
forholdet imellem residualet fra
den nye model og residualet for
modellen fra forrige iteration, har
ændret sig mindre end den
mindst tilladte ændring. Den
mindst tilladte residualændring er
en størrelse, der erfaringsmæssigt
ligger på omkring 0.1 - 1.0%. Når
residualet imellem to iterationer
ikke ændres med mere end denne
værdi, kan inversionproceduren
ikke finde en bedre model og forløbet standses.
Det nye residual er mindre end
residualet fra den forrige iteration.
I dette tilfælde accepteres modelopdateringen, og en ny iteration
påbegyndes med beregning af
Jacobimatrice osv.
Residualet er større end residualet
fra den forrige iteration. Dette
betyder, at modelopdateringen
ikke har været stabil, og den må
derfor stabiliseres. Efter stabilisering beregnes der en ny modelopdatering samt residual for denne.
Først når residualet er blevet mindre end residualet fra den forrige
iteration, påbegyndes en ny iteration.

VARIANSANALYSE
Når iterationsproceduren er færdig,
beregnes der variansanalyse af modellen fra den sidste iteration. Variansanalysen indbefatter den samlede
datafejl (angivet med STDi i ligning
(10.3)) samt usikerhederne på eventuelle apriori informationer. Den er
således et godt redskab til at vurdere
modellens troværdighed. Det er dog
vigtigt at pointere, at variansanalysen
er baseret på alle de i modellen indbyggede begrænsninger (f.eks. 1D
model, homogene og isotrope lag
osv.). Den skal derfor ikke bruges
kvantitativt med opgivelse af eksakte
fejlgrænser (med mange decimaler)
for de tolkede parametre, men kun
kvalitativt. Parametrene omtales ofte
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Iteration
Start model og data
Beregninger af
modelsensitiviteter Jacobimatrice
Ny iteration med
udgangspunkt i
de opdaterede
modelparametre

Opdatering af
modelparametre
Forward response for
opdaterede
modelparametre

Residual < Residual fra
forrige iteration

Beregning af tilpasning Residual

Residual ændring <=
mindste tilladte residual
ændring eller stabilisering
hjælper ikke

Residual > Residual fra
forrige iteration Stabilisering

Beregning af
modelusikkerheder

Figur 10.4 Flowdiagram der viser et typisk iterationsforløb. Data og startmodel indlæses øverst i proceduren. Derefter beregnes der en modelopdatering og dennes tilpasning til data. Alt efter om denne tilpasning kan accepteres eller ej, fortsættes
iterationforløbet eller det afsluttes med beregning af modelparameternes usikkerheder.

som værende godt bestemt, bestemt
og ubestemte.
EKSEMPEL PÅ INVERSION AF
DATA TIL 1D MODEL
For at vise samspillet imellem modelparametre og datatilpasning er der på
figur 10.5 vist et iterationsforløb, hvor
udgangsmodellen er kendt. Modellen
består af et aquifer lag med en modstand på 100 Ωm overlejret af et
morænedække med en modstand på
30 Ωm. For denne model er der
beregnet et TEM-datasæt, der efterfølgende er pålagt støj med en standardafvigelse på 5%.
De tre grafer i figur 10.5 viser residual, modelkurver og modeller som
funktion af iterationsnummeret.
Betragtes plottene af modelkurverne
og modellerne ses det, hvordan data
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tilpasses bedre og bedre efterhånden
som modellen ændres mod udgangsmodellen. Residualet ændres i løbet af
de første 2 iterationer drastisk fra ca.
35 til 5 hvorefter det falder langsomt
mod 1. Et residual på 1 er den teoretiske grænse for, hvor lavt residualet
kan blive. Residualet for iteration 7, 8
og 9 ændres kun langsomt, og på
modelkurverne ses det, at modelændringerne for disse iterationer er små
set i forhold til modelændringerne for
f.eks. iteration 1 og 2.
Slutmodellen er ikke nøjagtig den
samme model som udgangsmodellen, hvilket skyldes den pålagte støj
på 5%. 3% - 5% er et normalt støjniveau for TEM-data. Hvis data havde
været modelleret uden støj, ville slutmodellen havde været blevet den
samme som udgangsmodellen (problematikken omkring datastøjens
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100
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ρ1 = 29 Ωm
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t2 = 59 m
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Figur 10.5 Inversion af TEM-data beregnet for en aquifermodel med et sandlag der har en modstand på 100 Ωm overlejret af
et morænedække med en modstand på 30 Ωm. Plottet til venstre viser det normaliserede residual som funktion af iterationsnummeret. Iteration nummer 0 er residualet for udgangsmodellen, bestående af et homogent halvrum med en modstand på
50 Ωm. For den sidste iteration (nr. 9) er residualet faldet til ca. 1. Plottet i midten viser TEM-kurverne (forwardresponserne)
for hver iteration. Kurverne er vist med gråtoner, der bliver mørkere desto højere iterationsnummeret bliver. Den sorte kurve
viser responset for den model, der er opnået efter iteration nr. 9. Plottet til højre viser modellerne som funktion af iterationsnummeret. Udgangsmodellen er vist med blåt, og modellen vist med sort stammer fra iteration nr. 9.

betydning for slutmodellen er indgående diskuteret i kapitel 9‚
Ækvivalente modeller).
NORM, MODELUSIKKERHEDER
OG ANTAL LAG
I eksemplet vist i figur 10.5, er der itereret med en model med tre lag, hvilket er det samme antal lag som i
udgangangsmodellen. Normalt vides
det selvfølglig ikke, hvor mange lag
der skal til, for at tilpasse et givent
datasæt. Antallet af lag findes ved at
tolke datasættet med modeller, hvor
antallet af lag gradvist forøges fra
f.eks. 2 lag til 5 lag. Dette er illustreret
i figur 10.6. Plottet til venstre viser,
hvordan residualet falder som funktion af antal lag i modellen. Ved 1- og
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2-lagsmodellen (1 og 3 parametre)
fås et højt residual, mens residualet
falder til omkring 1 ved tre, fire og
fem lagsmodeller. Fra tre lag og opefter opnåes ikke en bedre datatilpasning, uanset hvor mange lag, der
adderes til modellen.
Som omtalt i afsnit 10.4, “Den geofysiske tolkningsproces”, side 70, søges
det antal lag, der giver en optimal
datatilpasning samtidig med, at
modellen er så simpel som mulig.
Dette opnås netop i det punkt, hvor
kurven knækker, i dette tilfælde en 3lagsmodel. Når der efterfølgende i
tolkningsprocessen arbejdes videre
med at addere geologisk/geofysik
information, bevæger man sig væk
fra knækpunktet.
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Figur 10.6 Datasættet fra figur 10.5 inverteret med forskelligt
antal lag i udgangsmodellen. Plottet til venstre viser residualet
som funktion af antallet af modelparametre, mens plottet til højre
viser den akkumulerede parameterusikkerhed.

Det er almindeligt kendt, at når der
adderes flere og flere lag til en model
bliver bestemmelsen de enkelte
modelparametre dårligere og dårligere. Populært sagt er den samme
datainformation til rådighed, men
den skal ved flere lag fordeles over
flere parametre. Dette er vist på plottet til højre i figur 10.6. Plottet viser
den akkumulerede parameterusikkerhed som funktion af antallet af
modelparametre. Den akkumulerede
usikkerhed stiger jævnt fra omkring
0.005 for en 1-lagsmodel til over 10
for en 5-lags model. For 3-lagsmodellen er den samlede usikkerhed
omkring 0.08.
SÆRLIGE FORHOLD VED 2D
TOLKNING
Ovenstående betragtninger er for de
flestes vedkommende alment gældende uanset dimensionaliteten af
tolkningen. Der er dog nogle undtagelser som vil blive skitseret her.
Ved tolkning med 2D modeller
anvendes som i 1D tilfældet en itera-
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tiv proces for at tilpasse modellen til
de målte data. For at denne iterative
proces er numerisk stabil, er det nødvendig at begrænse variationerne i
modstandene for de enkelte tætliggende rektagulære stave i forhold til
hinanden i både horisontal og vertikal
retning. Dette giver "bløde" variationer i det tolkede modstandsbillede.
Derved opstår der bløde lagovergange, der oftest ikke afspejler den
sande lagdelte geologi og derfor kan
være en kilde til fejltolkning.
Ved anvendelsen af 2D tolkning er
der ikke med de eksisterende rutinemæssigt anvendte tolkningsalgoritmer mulighed for at lave en variansanalyse af den fremkomne model.
Dette betyder, at man ikke får afklaret, hvilke dele af modellen, der er
godt bestemte, og hvilke, der er dårligt bestemte. En mangel der kan
være yderst uheldig i en tolkningssituation. Man skal derfor være meget
omhyggelig og forsigtig i sin anvendelse af 2D tolkninger til videretolkning til geologiske modeller.
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LCI-tolkning er en teknik, der muliggør en bedre opløsning af de ækvivalente modeller. Hvis man kan antage,
at den laterale variation af den
opmålte geologi er "langsom" og derved den laterale variation af 1D
modellerne ligeså, kan man i sin tolkningsalgoritme begrænse variationen
af parametre knyttet til modeller, der
rumligt set ligger tæt på hinanden.
Tolkningsprocessen vil nu ikke længere blive gennemført successivt på
de enkelte datasæt knyttet til samme
lokalitet, men vil inddrage flere datasæt hidrørende fra tætliggende målepunkter. Dette er illustreret i
figur 10.7.
Fordi tolkningsprocessen ikke bliver
gennemført for enkelte datasæt,
begrænses variationerne mellem tolkningsmodellerne til givne variationer.
Denne "sammenbinding" kan for
eksempel være, at lagmodstande og
lagtykkelser i modeller ved siden af
hinanden ikke må variere mere end
10%. Dette vil medføre, at information om lagparametre, der på grund
af et lags store mægtighed er godt
opløste, i den samlede tolkningsproces vil diffundere gennem disse sammenbindinger til lagparametre, der
tilhører ækvivalente modelsæt, og

Model 2

For nylig er der blevet udviklet en 2D
kode til LCI tolkning. Ideen er at tage
det bedste fra LCI-tolkningen og
kombinere det med en 2D model.
Således opererer 2D-LCI tolkningen
med skarpe laggrænser der gør det
let at identificere formationerne i jorden. Men i modsætning til 1D-LCI
som beskrevet ovenfor opererer 2DLCI koden med en bagvedliggende
2D-algoritme der muliggør hurtige
variationer i geologien samtidig med
at den er lagdelt.
Med 2D-LCI metoden vil det være
muligt at lave en egentlig variansanalyse på parametrene i modsætning til
en almindelig 2D tolkning hvor dette
ikke er muligt.

Model 3

Model n-1

Model n

.....

Model 1

dermed give en større sikkerhed i
disse parametres bestemmelse.
Denne tolkningsteknik betyder, at
modellerne langs et profil vil variere
langsomt i forhold til hinanden i tråd
med antagelsen om en langsomt varierende geologi. Tolkningsmetoden
kaldes LCI (Laterally Constrained
Inversion) tolkning og har vist sig at
have en stærkt forbedrende effekt på
sikkerheden i den samlede tolkningsmodel, ved tolkning af profilorienterede geoelektriske data.

Inverteret sektion

.....

10.6
LCI TOLKNING

Figur 10.7 Lateral sammenbinding af modeller. Modelparametrene i de n modller bindes sammen lateralt.
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10.7
ROBUST INDTRÆNGNINGSDYBDE

Ved de geoelektriske og elektromagnetiske metoder har man indført
begrebet "robust indtrængningsdybde". Den robuste indtrængningsdybde er den dybde, hvortil man kan
forvente at kunne opnå troværdige
tolkninger. Denne indtrængningsdybde er ikke en teoretisk beregnet
dybde, men en kombination af de
teoretiske tolkningsdybder og den
praktiske erfaring, man har med
metoderne.
ROBUST INDTRÆNGNINGSDYBDE VED GEOELEKTRISKE
METODER
Ved de geoelektriske metoder har
man galvanisk kontakt med jorden
gennem elektrodespyddene, hvilket
betyder, at de meget overfladenære
variationer i den elektriske formationsmodstand kan forårsage store skift
i det målte potentiale ved potentialelektoderne. Dette skift vil være konstant og give anledning til en fejl på
tolkningen af både de overfladenære
og de dybereliggende lagmodstande.
Denne fejl er en geologisk fejl og kan
til dels reduceres gennem midling af
tæt målte data.
En geoelektrisk sondering har et
meget stort horisontalt udstrakt kortlægningsvolumen. Dette betyder, at
strømbilledet i jorden "fylder" meget i
horisontal retning i forhold til sin indtrængningsdybde i jordformationen.
Især ved højmodstandsækvivalens
skal der meget store udlæg til for at
trænge igennem disse lag. De store
udlæg betyder, at indflydelsen fra de
laterale modstandsvariationer hen
langs med måleprofilet bliver større,
og det samme gør den geologiske fejl
hidrørende herfra. En 2D tolkning kan
delvist afhjælpe dette ved at indbygge den laterale variation i tolkningsmodellen. Der optræder herved
flere modelparametre og dermed
mindre information fra datasættet til
den enkelte modelparameter, hvorved denne bliver mindre bestemt.
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Erfaringen viser, at den robuste indtrængningsdybde ved geoelektriske
målinger i mange tilfælde næppe
overstiger 60 - 70 m. Det kan ikke forventes, at det med de kendte måleteknikker kan lade sig gøre at udvide
denne indtrængningsdybde.
ROBUST INDTRÆNGNINGSDYBDE VED TEM
Den elektromagnetiske metode, TEM,
udmærker sig ved, i modsætning til
de geoelektriske metoder, at have lille
følsomhed over for de meget overfladenære inhomogeniteter. Dette betyder, at den geologiske fejl hidrørende
herfra må antages at være lille. Ligeledes er kortlægningsvolumenet betydeligt mere vertikalt orienteret ved
TEM end ved geoelektriske metoder,
hvormed menes, at det udsendte felt
fylder mindre i horisontal retning i
forhold til sin indtrængningsdybde.
TEM metodens følsomhed over for
højmodstandslag er meget lille.
Metoden har ingen højmodstandsækvivalens, men kun lavmodstandsækvivalens, dog ikke i så udpræget
grad som de geoelektriske metoder.
Ved TEM er målestøjen til sene henfaldstider ofte meget stor og ofte
større end den geologiske støj. Data
henført til de sene henfaldstider indeholder hovedparten af informationen
om de dybere dele af tolkningsmodellen. En reduktion af målestøjen ved
hjælp af bedre modtagerspoler og
kraftigere sendere forventes derfor at
kunne forbedre signal/støj forholdet
til sene henfaldstider og dermed indtrængningsdybden.
Erfaringerne viser, at den robuste indtrængningsdybde over for lavmodstandslag ved TEM sonderinger er
100 - 250 meter afhængig af de n
valgte målemetode. Metoden kan
ikke opløse modstandsværdien af højmodstandslag men kun påvise deres
tilstedeværelse ved at opløse de
omkringliggende lavmodstandslag.
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11
GEOFYSISKE BOREHULSMETODER

Borehulsmetoder og loggingmetoder
kan anvendes, når man ønsker mere
detaljerede informationer i dybden
end dem, der kan skaffes fra de geofysiske overflademetoder. Det kan dreje
sig dels om at skaffe flere oplysninger
om geologien i eksisterende boringer,
som måske er mangelfuldt beskrevet
(borehulslogs), dels om logs optaget
under selve borearbejdet (ellogboringer).
TRADITIONEL LOGGING
Traditionel logging baserer sig på en
måleenhed (et tool), der sænkes ned i
boringen. Tool’et er forbundet via
kabler til et måleinstrument på jordoverfladen, hvor det målte signal registereres sammen med den aktuelle
dybde, som tool’et befinder sig i.
Logging vil kunne anvendes til mere
præcist at fastlægge laggrænser og
lagegenskaber, eksempelvis i forbindelse med skylleboringer, hvor der
kan være en betydelig opblanding af
de opborede materialer. En del
logtools kræver direkte kontakt til
borehulsvæggen, hvorfor de kun kan
udføres i uforede boringer, der endnu
ikke er filtersat.
ELLOGBORING
Ellogboring er en nyere metode
udviklet ved Geofysisk Afdeling, Århus
Universitet. Ved denne metode måles
der direkte under borearbejdet, idet
tool’et til måling af den elektriske formationsmodstand er monteret på en
hul boresnegl, og gammatool’et er
monteret inden i denne. Metode
giver desuden mulighed for udtagning af niveaubestemte vandprøver
under borearbejdet, så eventuel
vandkemisk lagdeling i grundvandsmagasinet kan klarlægges.
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I det følgende gives en kort beskrivelse af de relevante geofysiske loggingmetoder i relation til grundvandsproblemstillinger. Der eksisterer megen udmærket litteratur om
emnet, der gør, at vi her kun giver en
summarisk gennemgang.
GAMMALOGS
Den naturlige gammalog baserer sig
på registrering af den naturlige gammastråling. Metoden registrerer den
naturlige radioaktive gammastråling
fra isotoper af visse atomer i de geologiske aflejringer. Den generelle sammenhæng er således, at lerede aflejringer har en høj gammastrålingsintensitet, mens sandede aflejringer har
en lavere intensitet.
En afgørende fordel ved gammaloggen er, at den er let at anvende, og at
den kan anvendes i såvel forede som
uforede borehuller samt over og
under grundvandsspejlet, da der ikke
stilles krav til kontakt til den geologiske formation. Resultaterne af en
gammalog tolkes ofte kvalitativt, idet
loggen bruges som indikator på lerindholdet i aflejringerne. Loggen er
endvidere gavnlig at anvende i kombination med eksempelvis elektriske
logs, idet den her vil kunne anvendes
til en bedre forståelse af de målte
modstands niveauer.
ELEKTRISKE LOGS
Elektriske logs anvendes til at måle
den elektriske formationsmodstand i
aflejringerne i en boring. En elektrisk
log kræver galvanisk kontakt til borehulsvæggen, og kan kun udføres i
væskefyldte, uforede boringer. Elektriske logs finder derfor mest anvendelse i de situationer, hvor der ønskes
yderligere informationer om en
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boring, inden der tages stilling til,
hvorledes boringen skal filtersættes.
INDUKTIONSLOGS
Induktionslog er en induktiv, elektromagnetisk log. Loggen kan bruges til
at måle den elektriske formationsmodstand. Tool’et kræver ikke galvanisk kontakt til borehulsvæggen og
kan anvendes i såvel forede som uforede borehuller samt over og under
grundvandsspejlet. Logtool’et reagerer kraftigt på metal. Den kan derfor
ikke anvendes i metalforede boringer,
ligesom samlinger med metalskruer
på PVC-rør vil påvirke loggen.
LEDNINGSEVNELOG
Ledningsevnelog er en simpel logtype, som består i måling af ledningsevnen af vandet i en boring. Loggen
kan anvendes, medens der pumpes
på boringen, og kan herved bruges til
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undersøgelse af ledningsevnen af det
vand, der strømmer ind i boringens
filterstrækning. Ledningsevnen er en
god parameter at have kendskab til,
hvis man befinder sig i et område,
hvor der er problemer med saltvandsindtræk i boringerne. Loggen kan
også anvendes til undersøgelse af det
indstrømmende vand i boringer, der
er forureningspåvirkede. Her er det en
forudsætning, at de stoffer, der er forurenet med, har indflydelse på vandets ledningsevne.
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