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A) DESCRIPCIÓ DEL MÈTODE

1. PROSPECCIÓ ELÈCTRICA
La prospecció elèctrica té com a objectiu la caracterització dels materials del
subsòl mitjançant la distribució espacial de les seves propietats elèctriques.

1.1 MÈTODE DE LES RESISTIVITATS: TOMOGRAFIA ELÈCTRICA
El mètode de les resistivitats es basa en la mesura del potencial entre un parell
d’elèctrodes puntuals A i B anomenats d’emissió. A partir d’aquests elèctrodes
s’injecta al terreny un corrent continu d’una intensitat determinada que crea un
camp elèctric. Un altre parell d’elèctrodes M i N (potencials) connectats a un
voltímetre s’encarreguen de mesurar aquest camp elèctric mitjançant la diferència
de potencial produïda entre ells

Línies equipotencials
Línies de corrent

Figura 1.- Esquema de la distribució vertical de les línies de corrent i línies
equipotencials en un terreny homogeni

A partir del valor de corrent injectat i el voltatge mesurat s’obté la resistivitat
aparent del subsòl.
Aquesta està definida com:

ρa = K ·

Δv
I

On K es una constant que depèn de la geometria de cada dispositiu,

v es la

diferència de potencial mesurat sobre el terreny i I el corrent injectat.
La resistivitat aparent obtinguda únicament coincidirà amb el valor real en una
situació en la qual la resistivitat del subsòl sigui constant per a tot el volum
estudiat.
Algunes propietats que afecten els valors de resistivitat dels sòls i les roques son:
•

Porositat, dimensió dels porus i la seva interconnexió.

•

Humitat del sòl (contingut d’aigua).

•

Electròlits dissolts.

•

Temperatura del fluid (la resistivitat decreix amb un increment de la
temperatura)

•

Conductivitat dels minerals presents.

Cada material presenta un rang de resistivitats reals més o menys característic
(Fig. 1).

El mètode de la TOMOGRAFIA ELÈCTRICA és una evolució del sondeig elèctric
vertical (SEV) on s’obtenen de manera informatitzada una sèrie de mesures de
resistivitat aparent del subsòl combinant un número determinat d’elèctrodes (24,
48, 72, 96,...). Segons la posició d’aquests elèctrodes el corrent penetrarà més o
menys en el terreny.
El

resultat

final

serà

una

secció

de

resistivitats

aparents

anomenada

“pseudosecció geoelèctrica” a varis nivells de profunditat. Aquestes dades són
tractades posteriorment mitjançant algoritmes matemàtics d’inversió per a obtenir
una imatge de Resistivitat-Profunditat “real” que permet la seva interpretació tant
vertical com horitzontalment (Fig.2)

Figura 1. Valors de resistivitat elèctrica de roques i minerals.

Esquema de la disposició multi-electròdica controlada per ordinador

Interpretació geològica de la pseudosecció geoelèctrica 2D

Figura 2. Procés de interpretació d’un perfil de tomografia elèctrica

1.2 Aplicacions

•

Estudis geològics. Potències estratigràfiques, localització del basament
rocós, continuïtats laterals, etc.

•

Investigacions geotècniques.

•

Investigacions relacionades amb l’àrea de la construcció.

•

Detecció de cavitats i zones de fractura.

•

Hidrogeologia. Exploració d’aigües subterrànies.

•

Estudis mediambientals. Cartografia de plomes contaminants.

•

Imatges de tomografia de sondeig a sondeig i de sondeig a superfície.

•

Investigacions destinades a perforacions horitzontals, tuneladores, etc.

•

Estudis arqueològics.

•

Exploració de medis marins. Possibilitat d’obtenir imatges del subsòl marí.

1.3 Equip SuperSting R8 IP
Les dades d’imatges de resistivitat s’adquireixen amb l’equip SuperSting Marine de
8 canals de l’empresa Advanced Geosciences, Inc (Austin Texas, USA). L’equip de
camp consta de:

•

Unitat central SuperSting.

•

Cables

de

connexió

als

electrodes.
•

Electrodes d’acer inoxidable
(màx. 84) .

•

1 ó 2 bateries externes de
12V

DC

(100W

ó

200W

respectivament)

La seqüència de presa de dades s’introdueix al SuperSting i posteriorment es
descarrega l’arxiu de les resistivitats aparents del terreny obtingudes. Aquest
procés es realitza amb un ordinador i un software específic de l’equip.

1.4 Software de inversió EarthImager 2D, 3D
Les dades preses per l’equip SuperSting són valors de la resistivitat aparent del
terreny. Per tal d’obtenir els valors reals, s’ajusten aquestes resistivitats aparents
a un model teòric mitjançant un procés iteratiu fins que el nivell d’error es
minimitza. El programa EarthImager de la mateixa empresa Advanced Geosciences
és l’encarregat d’efectuar aquest procés matemàtic i de representar el perfil
geoelèctric definitiu.
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2. FASES DE L’ESTUDI
2.1 ESTUDI TOPOGRÀFIC
Prèviament a l’estudi geofísic, es procedeix a l’aixecament topogràfic de la zona
per a una correcta situació dels perfils geoelèctrics realitzats.
Per a l’execució dels treballs topogràfics i de posicionament s’usen els següents
equips:
•

Estació Total. (Trimble 5503DR Standard)

•

Sistema de posicionament GPS diferencial. (GPS Scorpio 6502 RTK, Thales
Navigation)

Les cotes obtingudes són molt importants per a la correcció topogràfica dels
perfils i la seva interpretació final.

2.2 PERFILS DE INVESTIGACIÓ
En funció de l’àrea a explorar i l’objectiu de l’estudi, es dissenya la configuració
dels perfils amb un software específic. Per a la creació d’un arxiu de mesura
(command file) cal tenir present:
•

Dispositiu de mesura (Dipol-Dipol, Wenner, Schlumberger Gradient, PolPol,...), nivells de mesura (profunditat a investigar), nombre de mesures.

•

Extensió màxima del perfil en funció de l’àrea a explorar i els obstacles
naturals o antròpics presents. L’equip disponible permet una llargada
màxima de 498 metres per perfil.

•

Nombre d’electrodes i separació entre ells. En funció del grau de resolució
desitjat.

Figura 3. Software per a la creació d’arxius de mesura (command file).

2.3 ESTUDI DE GABINET
Els perfils de tomografia elèctrica mostra un rang de colors que reflexa els valors
de resistivitat elèctrica de les diferents formacions geològiques presents.
A partir dels valors obtinguts al camp es segueix un procés per a la seva
interpretació i presentació final:
•

Correcció topogràfica del perfil. S’introdueix la cota relativa de cada
electrode per tal d’ajustar el màxim possible la inversió de les dades amb un
model real.

•

Filtrat dels diferents perfils realitzats. Amb el software específic
EathImager es realitza el procés de inversió. Es suprimeixen les dades que
presenten un percentatge més alt d’error i s’acoten els rangs màxim i mínim
de resistivitat elèctrica.

•

Homogeneïtzació de les dades. Per a una millor interpretació, s’unifiquen
els valors màxim i mínim de resistivitat de tots els perfils, així s’obté la
mateixa gama de colors. D’aquesta manera es poden associar materials de
igual comportament elèctric de manera ràpida i sense confusions.
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