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i

Tiivistelmä

Tämä tutkielma käsittelee sähkömagneettiseksi pulssimenetelmäksi tai TEM-
menetelmäksi kutsuttua geofysikaalista tutkimusmenetelmää, jonka avulla maa- ja
kallioperän sähkönjohtavuusrakenteesta voidaan saada tietoa. Asioita tarkastellaan
malminetsinnän näkökulmasta, mutta painottaen teoriaa käytännön esimerkkien
asemesta. Tämän lisäksi tarkastelu koskee lähinnä maanpintamittauksia.

Teoreettisen tarkastelun avulla pyritään havainnollistamaan primaarikentän aalto-
muodon vaikutusta johteesta saatavaan vasteeseen. Jos maankamaran porrasvaste
tunnetaan, sähkömagneettisia ilmiöitä kuvaavien yhtälöiden lineaarisuudesta joh-
tuen mielivaltaisen primaaripulssin aiheuttama vaste voidaan laskea konvoluution
avulla, mitä on havainnollistettu yksityiskohtaisesti tarkastelemalla johtavaa palloa
eristävässä kokoavaruudessa.

Lähetinsilmukassa tapahtuvan porrasmaisen virranmuutoksen seurauksena induk-
tiokelalla mitattava db/dt-vaste on impulssivaste, joka on kääntäen verrannolli-
nen johteen aikavakioon, jolloin suuren aikavakion omaavasta eli hyvästä joh-
teesta saatava vaste on heikko. Tätä ilmiötä voidaan ehkäistä mittaamalla b-vaste
fluxgate- tai SQUID-magnetometrillä, jolloin mitattava vaste on porrasvaste. In-
duktiokelalla porrasvaste voidaan mitata lähetinsilmukassa tapahtuvan lineaari-
sen virranmuutoksen aikana. Toisaalta, kun johteen aikavakio on pieni, johteesta
saadaan voimakkaampi vaste mittaamalla impulssivaste. Riippuen kohinatasosta
pienen ja suuren aikavakion välinen raja voi olla esimerkiksi 10 millisekuntia.

Primaarikentän jaksollisuudesta johtuen off-time-vaste heikkenee, jos jaksonpituus
on liian lyhyt verrattuna johteen aikavakioon. Mittaamalla on-time-vaste erityisen
hyvästäkin johteesta saadaan aina indikaatio.

Primaarikentän perustaajuuden on oltava riittävän matala, jotta useasta eri laatui-
sesta johteesta saatavat vasteet on mahdollista erottaa toisistaan. Tämän vuoksi
sähkömagneettisen pulssimenetelmän käytössä on viimeisten kahdenkymmenen
vuoden aikana siirrytty kohti yhä matalampia perustaajuuksia (< 1 Hz).
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Käytetyt symbolit

ε permittiivisyys [As/Vm]

µ permeabiliteetti [Vs/Am]

µ0 tyhjiön permeabiliteetti [Vs/Am]

µeff efektiivinen permeabiliteetti [Vs/Am]

µr suhteellinen permeabiliteetti [laaduton]

µreff efektiivinen suhteellinen permeabiliteetti [laaduton]

ρ ominaisvastus [Ωm]

σ sähkönjohtavuus [S/m]

σx keskihajonta [suureen yksikkö]

σ2
x varianssi [(suureen yksikkö)2]

τ aikavakio [s]

τ0 pallon aikavakio [s]

φ0 magneettivuon kvantti, flux quantum [Tm2]

ω kulmataajuus [1/s]

a pallon säde [m]

a∗ yksikköporrasvaste [T]

A pinta-ala [m2]

b, B magneettivuon tiheys [T]

b0, B0 primaarikenttä [T]

C pallon vasteen geometrinen kerroin [laaduton]

d sähkövuon tiheys [C/m2]

e sähkökentän voimakkuus [V/m]

h magneettikentän voimakkuus [A/m]

f taajuus [Hz]

fn Nyquist-taajuus [Hz]

G yksipuolisen tehospektrin tiheys [(suureen yksikkö)2/Hz]
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G0 valkoisen kohinan tehospketrin tiheys [(suureen yksikkö)2/Hz]

H taajuusvaste [V/T]

i sähkövirta [A]

j sähkövirran tiheys [A/m2]

j0 lähdevirran tiheys [A/m2]

L levyn sivun pituus [m]

m magneettinen momentti [Am2]

N lukumäärä [laaduton]

p teho W

q varaustiheys [C/m3]

r paikkavektori [m]

r apufunktio [T]

R resistanssi [Ω]

S konduktanssi [S]

S kaksipuolisen tehospektrin tiheys [(suureen yksikkö)2/Hz]

t aika [s]

∆t näytteenottoväli [s]

T jaksonaika [s]

Tk aikakanavan pituus [s]

Toff off-time-aika [s]

Ton on-time-aika [s]

Tr katkaisuaika [s]

v, V jännite [V]
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1 Johdanto

Sähkömagneettinen pulssimenetelmä tai aika-alueen sähkömagneettinen menetelmä

(TEM) on geofysikaalinen tutkimusmenetelmä, jossa maankamaraa energisoidaan

yleensä sähkömagneettisen (SM) induktion avulla maadoittamattomassa johdinsil-

mukassa kulkevilla peräkkäisillä virtapulsseilla, ja kartoittamalla sopivalla vastaan-

ottimella maankamaraan indusoituneiden sähkövirtojen synnyttämää transienttia

SM-kenttää, joka sisältää tietoa maankamaran sähkönjohtavuusrakenteesta. SM-

kenttien diffuusiivinen luonne mahdollistaa useiden satojen metrien tutkimussyvyy-

den, mutta johtaa samalla resoluution heikkenemiseen (Ward & Hohmann, 1988),

mikä tarkoittaa, että geologisten materiaalien paikallisia ominaisuuksia, kuten ra-

japintoja ei pystytä tarkasti erottamaan, vaan mittaustulos sisältää informaa-

tiota laajemmalta alueelta tuottaen hyvin yksinkertaistetun ”kuvan” maankamaran

sähkönjohtavuusrakenteesta (West & Macnae, 1991).

Indusoituvat sähkövirrat keskittyvät hyviin sähkönjohteisiin, minkä vuoksi mas-

siivisten sulfidimalmien etsintä on TEM-menetelmän yksi pääkäyttökohteista.

Yleisesti ottaen menetelmää voidaan soveltaa kaikissa sellaisissa geologisissa ym-

päristöissä, joissa mielenkiinnon kohde omaa riittävän suuren sähkönjohtavuuskont-

rastin ympäristöön nähden.

TEM-menetelmässä mittaus voidaan suorittaa virtapulssien välisenä aikana (off-

time), jolloin lähetinsilmukassa kulkevan sähkövirran aiheuttama niin sanottu pri-

maarikenttä ei aiheuta häiriöitä mittaukseen, vaan mitattava vaste koostuu ai-

noastaan maankamaraan indusoituneiden sähkövirtojen aiheuttamasta niin sano-

tusta sekundaarikentästä. Tämä etu johti aikanaan aika-alueen menetelmien ke-

hittämiseen taajuusalueen menetelmien rinnalle (Wait, 1982). Toisaalta, on-time-

vasteen mittaaminen sisältää hyötyjä TEM-menetelmässä, jos oletetaan, että pri-

maarikentän vaikutus voidaan huomioida tarkasti.

Tässä tutkielmassa tarkastellaan malminetsintään liittyvää induktiivista TEM-
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menetelmää painottaen teoreettista näkökulmaa. Erityisesti pyritään selventämään

käytettävän lähetinvirran aaltomuodon merkitystä mitattavaan vasteeseen. Tähän

liittyy läheisesti käytettävä anturityyppi, jolloin mitattava suure voi olla mag-

neettivuon tiheys (b-vaste) tai sen aikaderivaatta (db/dt-vaste). Myös edellä

mainitut off-time- ja on-time-vasteet liittyvät aiheeseen. Tarkasteluun liittyviä

tärkeitä teoreettisia käsitteitä ovat esimerkiksi porras- ja impulssivaste, lineaarisuus

ja konvoluutio. Aihetta lähestytään johdonmukaisesti tarkastelemalla yksinker-

taista johtavaa palloa eristävässä kokoavaruudessa. Leroi-mallinnusohjelman avulla

tarkastellaan myös isäntäkiven tai johtavan irtomaan vaikutusta vasteeseen. Lo-

puksi käsitellään lyhyesti myös magneettisen permeabiliteetin vaikutusta TEM-mit-

tauksissa. Teoreettiseen tarkasteluun liittyviä asioita ovat aikaisemmin käsitelleet

muun muassa Grant &West (1965), West et al. (1984), Silic (1987), Macnae & Mut-

ton (1996), Watts (1997), Smith (1998), Smith & Annan (2000), Smith & Balch

(2000), Ravenhurst (2001), Lamontagne (2007), Kamenetsky et al. (2010) ja Asten

& Duncan (2012).

Teoreettisen tarkastelun jälkeen käydään läpi TEM-menetelmässä käytettävän,

vastaanottimesta, anturista sekä lähettimestä koostuvan mittauslaitteiston omi-

naisuuksia. Tämän jälkeen tarkastellaan TEM-mittausten virhelähteitä ja mittaus-

aineiston prosessointiin liittyviä asioita.

Viimeisessä luvussa tarkastellaan esimerkkiä todellisesta mittausaineistosta, mistä

voidaan havaita tiettyjä teoreettisen tarkastelun tuloksia, mutta lisäksi havain-

nollistetaan käytännön malminetsinnän eroavaisuuksia verrattuna teoreettiseen

tarkasteluun.

Tässä tutkielmassa käsiteltäviä asioita tarkastellaan lähinnä maanpintamittausten

ja osittain kairanreikämittausten näkökulmasta, mutta suuri osa asioista liittyy

yleisellä tavalla TEM-menetelmään ja koskee siten myös lentomittauksia. TEM-

menetelmään liittyviä pro gradu -tutkielmia Oulun yliopistossa ovat aikaisemmin

tehneet MPP-menetelmään liittyen Heikka (1981), kairanreikämittauksiin liittyen
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Jokinen (1992) sekä lentomittauksiin liittyen Nousiainen (2008) ja Kujasalo (2011).

Seuraavassa esitetään lyhyesti malminetsintään liittyvän TEM-menetelmän his-

toriallista kehitystä, jonka alku liittyy Waitin (1951) julkaisemaan johtavan pal-

lon transienttivastetta käsittelevään artikkeliin (Nabighian, 2012). Rajoittamalla

historiallinen katsaus lähinnä mittauslaitteistojen kehitykseen, b-kenttämittausten

synty ja kasvanut suosio tulee selvästi esille, kun db/dt-kenttää mittaavien in-

duktiokelojen rinnalle on viimeisten 20 vuoden aikana kehitetty TEM-mittauksiin

soveltuvia b-kenttää mittaavia SQUID- (Superconducting quantum interference

device) ja fluxgate-magnetometrejä, joista on hyötyä erityisesti hyviin johteisiin

liittyvien hitaasti vaimenevien transienttien mittaamisessa (Grant & West, 1965;

Foley et al., 1999; Annison, 2004; Le Roux & Macnae, 2007; Asten & Duncan,

2012). Samaan aikaan TEM-menetelmän käytössä on siirrytty kohti pidempiä vir-

tapulsseja ja vastaavasti pidempiä transienttien mittausaikoja, mikä mahdollistaa

vasteeseen vaikuttavien erillisten aiheuttajien erottamisen toisistaan tapauksissa,

joissa mittausympäristössä sijaitsee useita johteita tai mittausympäristö on johtava

(Lamontagne, 2007).

1.1 Malminetsintään liittyvän TEM-menetelmän historiaa

Wait (1951) esitti teoreettisen ratkaisun eristävässä kokoavaruudessa olevan joh-

tavan pallon transienttivasteelle todeten tuloksen tärkeyden johtavien malmimine-

ralisaatioiden etsinnässä. Nabighian (2012) toteaa Waitin (1951) artikkelin johta-

neen aika-alueen etsintämenetelmien kehitykseen. Vuonna 1953 Wait jätti patent-

tihakemuksen TEM-menetelmälle, jossa maadoitettujen elektrodien muodostaman

sähköisen dipolin synnyttämää transienttia magneettikenttää mitattiin induktioke-

lalla (Wait, 1956). Vuonna 1958 Kanadassa kehitettiin Barringerin toimesta ensim-

mäinen aerosähkömagneettinen TEM-menetelmä, INPUT (Nabighian & Macnae,

1991). Vuonna 1958 aloitettiin myös Neuvostoliitossa tutkia TEM-menetelmien
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käyttöä (Kamenetsky et al., 2010). Nabighian (2012) mainitsee, että tutkimus Neu-

vostoliitossa 1958 alkoi sen jälkeen, kun muutamat tutkijat saivat käsiinsä Waitin

(1951) artikkelin. Vuonna 1960 Neuvostoliitossa kehitettiin MPP0-1-laitteisto,

jossa lähettimenä ja vastaanottimena toimi sama maadoittamaton johdinsilmukka

(Nabighian & Macnae, 1991).

Vuonna 1962 Newmont-yhtiö jätti patenttihakemuksen TEM-järjestelmälle (myö-

hemmin Newmont EMP), jonka tarkoituksena oli pystyä havaitsemaan syvällä

johtavan irtomaan alla sijaitseva massiivinen sulfidimineralisaatio, jonka havait-

seminen tavallisemmin käytettyjen taajuusalueen menetelmien avulla oli vaikeaa.

Menetelmä muistutti jo monilta ominaisuuksiltaan nykyisiä TEM-mittauksia, sillä

lähettimenä käytettiin maadoittamatonta 300 m × 300 m kokoista johdinsilmukkaa

ja anturina silmukan sisälle eri kohtiin sijoitettua induktiokelaa. Yhdeksänkymme-

nen sarjaankytketyn auton akun avulla saavutettiin jopa 700 ampeerin suuruinen ja

100 millisekuntia kestävä virtapulssi, joka päättyi ramppimaiseen virrankatkaisuun.

Vastaanotetusta transientista laskettiin keskiarvot valituista, noin 20 millisekunnin

pituisista aikakanavista, millä torjuttiin sähköverkkojen 50 Hz:n häiriösignaalia.

Tämän lisäksi signaali-kohinasuhdetta parannettiin pinoamalla eli laskemalla kes-

kiarvo useasta samassa pisteessä mitatusta vasteesta. (Dolan et al., 1966)

Grant & West (1965) totesi induktiokelalla tehtävien db/dt-mittausten heikkouden

hyviin johteisiin liittyvien hitaasti vaimenevien transienttien tapauksessa ja mainitsi

b-kenttää mittaavien magnetometrien tuovan mahdollisesti parannuksen tähän asi-

aan tulevaisuudessa. Vuonna 1972 otettiin käyttöön ensimmäinen versio Toron-

ton yliopiston UTEM-järjestelmästä, jonka kolmioaallon muotoinen lähetinvirta

tuottaa kelalla mitattaessa porrasvasteen, jolloin tilanne on teoriassa vastaava

kuin Grant & Westin (1965) ehdottama magnetometrin käyttö porrasmaisia vir-

tapulsseja käyttävissä TEM-järjestelmissä. Tällainen järjestelmä mittaa on-time-

vastetta, jolloin primaarikentän vaikutus täytyy huomioida maankamaran vasteen

hyödyntämiseksi. (West et al., 1984)
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TEM-menetelmän kehitys länsimaissa lisääntyi 1970-luvulla, jolloin UTEM-lait-

teiston lisäksi kehitettiin muun muassa australialaisen CSIROn (Commonwealth

Scientific and Industrial Research Organisation) Sirotem, Crone Geophysics -

yhtiön PEM, joka sisälsi myös kairanreikäanturin sekä Geonics-yhtiön EM37. 1970-

luvulla tapahtunut tietokoneteknologian kehitys johti laitteistojen digitalisoitu-

miseen ja näin myötävaikutti suuresti laitteistojen kehitykseen. (Telford et al., 1990;

Nabighian & Macnae, 1991)

Gupta Sarma et al. (1976) kuvasi aerosähkömagneettisen laitteiston, jossa in-

duktiokelalla mitatusta db/dt-vasteesta muodostettiin integrointipiirin avulla b-

vaste. Integroinnin tuloksena saadun b-vasteen todettiin hyvien johteiden tapauk-

sessa sisältävän etuja verrattuna alkuperäiseen db/dt-vasteeseen sekä teoriassa että

käytännössä.

Vuonna 1991 CSIRO ja kaivosyhtiö BHP alkoivat kehittää korkean lämpötilan

suprajohteita (HTS) käyttävää, nykyään LANDTEM nimellä tunnettua SQUID-

anturia TEM-mittauksiin (Foley et al., 1999).

Smith & Annan (1998), Wolfgram & Thomson (1998) ja Smith & Annan (2000)

raportoivat aerosähkömagneettisen GEOTEM-järjestelmän mitatusta db/dt-vas-

teesta integroidun b-vasteen eduista. Nykyään useat muutkin aerosähkömag-

neettiset järjestelmät tuottavat b-kenttäaineistoa laskettuna mitatusta db/dt-

aineistosta.

Vuonna 2001 kaivosyhtiö Anglo-American ja saksalainen IPHT (Institutt of Pho-

tonic Technology) -instituutti aloittivat yhteistyön matalan lämpötilan suprajoh-

teita (LTS) käyttävän SQUID-anturin kehittämiseksi TEM-mittauksiin (Le Roux

& Macnae, 2007). Samana vuonna myös japanilainen JOGMEG (Japan Oil,

Gas and Metals National Corporation) aloitti SQUITEM-nimisen HTS SQUID-

anturin kehittämisen parantaakseen TEM-mittausten suorituskykyä malminetsin-

nässä (Arai et al., 2011). Vuonna 2002 aloitetun Fugro Ground Geophysics-
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yhtiön b-kenttämittausten hyödyntämiseen liittynyt tutkimus- ja kehitystyö johti

fluxgate-anturin käyttöönottoon (Annison, 2004). Fluxgate-antureita on kuitenkin

kokeiltu TEM-mittauksissa jo vuonna 1995 (EMIT, 2013a). Vuonna 2004 otettiin

käyttöön EMIT-yhtiön fluxgate-anturia käyttävä Atlantis-kairanreikäjärjestelmä

(EMIT, 2013b).

Nykyään rutiinikäytössä on db/dt-kenttää mittaavia induktiokela-antureita sekä

b-kenttää mittaavia HTS- ja LTS-SQUID- ja fluxgate-antureita. Lisäksi aust-

ralialainen GAP Geophysics käyttää SAMSON B-field -järjestelmässään totaa-

likenttää mittaavaa absorptiomagnetometriä. Myös UTEM-järjestelmästä on tar-

jolla sekä maanpinta- että kairanreikäversiot. SQUID-antureita on toistaiseksi käy-

tetty rutiininomaisesti ainoastaan maanpintamittauksissa, vaikka kokeiluja niiden

soveltamisesta lentomittauksiin on tehty jo 1990-luvun alkupuolelta lähtien (Foley

et al., 1999; Le Roux et al., 2009).

1.2 TEM-menetelmän fysikaalinen perusta

Sähkönjohtavuus σ [S/m] on tärkein maankamaran fysikaalinen ominaisuus, josta

pyritään saamaan tietoa TEM-mittausten avulla. Mielenkiinnon alla olevan kohteen

sähkönjohtavuudella on oltava riittävän suuri kontrasti ympäristöönsä verrattuna,

jotta se voidaan havaita.

Kuvassa 1.1 (Paterson, 1967) on esitetty geologisten materiaalien tyypillisiä sähkön-

johtavuuden vaihteluvälejä. Malminetsinnän kannalta mielenkiintoisten metallis-

ten mineraalien ja massiivisten sulfidien sähkönjohtavuudet ovat yleisesti ottaen

korkeampia kuin isäntämateriaalien sähkönjohtavuus. Päällekkäisyyttä esiintyy

kuitenkin erityisesti vesipitoisen aineksen (maaperä, ruhjeet, siirrokset jne.) sekä

grafiittipitoisten materiaalien kanssa. Geologisten rakenteiden sähkönjohtavuus

riippuu rakenteen tekstuurista, jolloin esimerkiksi massiivinen malmimuodostuma

johtaa huomattavasti paremmin sähköä kuin samaa malmimineraalia sisältävä
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pirotteinen muodostuma. On huomattava, että kaikki malmimineralisaatiot eivät

ole hyviä sähkönjohteita (σ > 0, 1 S/m), mikä voi olla mahdollista myös massiivis-

ten sulfidien tapauksessa (Palacky, 1988).

Kuva 1.1. Geologisten materiaalien tyypillisiä sähkönjohtavuuksia. Kuva on suomennettu
versio Patersonin (1967) julkaisemasta kuvasta.

Induktiivisessa TEM-menetelmässä sähköäjohtaviin rakenteisiin indusoidaan säh-

kövirtoja katkaisemalla maanpinnalle tai liikkuvaan lentoalukseen sijoitetussa

lähetinsilmukassa kulkenut sähkövirta äkillisesti. Sähkövirrat indusoituvat sähkö-

magneettisen induktion periaatteen mukaisesti ajallisesti muuttuvan magneettiken-

tän vaikutuksesta. Rakenteissa kulkevat sähkövirrat synnyttävät ympärilleen oman

sähkömagneettisen kentän, jonka ominaisuuksia ajan ja paikan suhteen tutkimalla

rakenteiden sähkönjohtavuudesta ja geometriasta voidaan saada tietoa.

Kun maanpinnalle sijoitetussa virtasilmukassa kulkeva sähkövirta katkaistaan äkil-

lisesti, maankamaraan indusoituneiden sähkövirtojen voidaan ajatella Nabighianin
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(1979) mukaan käyttäytyvän alaspäin kulkeutuvien ja laajentuvien savurenkaiden

tavoin. Kuvassa 1.2 on esitetty poikkileikkaus sähkövirrantiheydestä homogeenisessa

maankamarassa eri ajanhetkinä virrankatkaisun jälkeen, kun maanpinnalla oleva

suorakaiteen muotoinen virtasilmukka on kooltaan 400 m × 800 m. Virrantiheys

on esitetty silmukan keskeltä kulkevalla pystyllä tasolla, jota vastaan sähkövirta

kulkee kohtisuorasti. Kuvasta nähdään, kuinka virrantiheys on aluksi keskittynyt

silmukan läheisyyteen ja ajan kuluessa virrantiheys ”kulkeutuu” kauemmas samalla

vaimentuen ja laajentuen.

Kuva 1.2. Homogeeniseen maankamaraan indusoitunut virrantiheys neljällä eri ajan-
hetkellä virrankatkaisun jälkeen (Nabighian, 1979, muokattu). Ajanhetki on ilmoitettu
kuvien yhteydessä normalisoituna johtavuudella. Virrantiheys (A/m2) on esitetty sama-
arvokuvaajina, etäisyys 400 × 800 m kokoisen lähetinsilmukan keskipisteestä on esitetty
vaaka- ja pystyakseleilla.

Tilannetta, jossa maankamarassa sijaitsee ympäristöään johtavampi kappale esit-

tää kuva 1.3 (Adhidjaja et al., 1985). Kuvassa on esitetty sähkökentän voimakkuus

sama-arvokuvaajina kaksiulotteisessa (2-D) maankamarassa, kun lähteenä on käy-
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tetty kahta äärettömän pitkää maadoittamatonta viivalähdettä, joissa virta kul-

kee vastakkaisiin suuntiin. Malli koostuu isäntäkiven ja ohuen johtavan kappaleen

lisäksi isäntäkiveä johtavammasta irtomaasta. Tässä sähkönjohtavuuden sijasta on

käytetty sen käänteisarvoa eli ominaisvastusta, jonka yksikkö on Ωm. Sähkövirto-

jen jakauma on heti virrankatkaisun jälkeen keskittynyt johtavaan irtomaahan ja

irtomaa hidastaa virtojen diffusoitumista alempaan kerrokseen ja johtavaan kap-

paleeseen verrattuna tilanteeseen, jossa irtomaata ei olisi. Myöhäisillä ajanhetkillä

sähkövirrat ovat keskittyneet johtavan kappaleen keskiosaan. (Adhidjaja et al.,

1985)

Kuva 1.3. Sähkökentän voimakkuus 2-D-maankamarassa esitettynä sama-arvokuvaajina
eri ajanhetkillä virrankatkaisun jälkeen (Adhidjaja et al., 1985). Lähteenä on kaksi saman-
suuntaista, 500 metrin päässä toisistaan olevaa äärettömän pitkää viivalähdettä, joista
toisen sijainti on esitetty pienellä ympyrällä mallin yläosassa. Sähkövirrat sekä lähteessä
että maankamarassa kulkevat kuvan tasoa vastaan kohtisuorassa suunnassa. Maankamara
koostuu 100 m paksusta irtomaasta (30 Ωm), isäntäkivestä (300 Ωm) sekä 20 × 300 m
kokoisesta kappaleesta (0,3 Ωm). Ajanhetki millisekunneissa on merkitty kunkin kuvan
oikeaan alareunaan.

Kolmiulotteisen maankamaran rakenteen tapauksessa sähkökentällä on yleensä

myös normaalikomponentti maankamarassa sijaitsevan johdekappaleen pintoja vas-

taan, jolloin kappaleen pinnoille muodostuu sähkövaraus, joka kappaleen ollessa

isäntäkiveä johtavampi ”kanavoi” sähkövirran kulkua kappaleen läpi. Tällaista
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sähkövirtojen kanavointia kutsutaan galvaanisiksi virroiksi (kuva 1.4b) ja niiden

vaikutus syntyviin anomalioihin voi olla huomattava tai jopa määräävä. (Newman

et al., 1989)

(a) Pyörteiset sähkövirrat. (b) Galvaaniset sähkövirrat.

Kuva 1.4. Havainnollistava esitys pyörteisistä ja galvaanisista sähkövirroista (Newman
et al., 1989). Sähkövirrat on kuvattu yhtenäisillä viivoilla ja niiden aiheuttama sekun-
daarikenttä katkoviivoilla.

Johtuen osittain yleisten 2-D- ja 3-D-mallinnusohjelmien laskennallisesta raskau-

desta, TEM-anomalioita pyritään erityisesti käytännön malminetsinnässä tulkitse-

maan pyörrevirtoihin (kts. kuva 1.4a) perustuvilla ratkaisuilla, joissa oletetaan, että

johtava kappale sijaitsee eristävässä kokoavaruudessa. Tämä tarkoittaa, että isän-

täkiveen syntyneet ja 3-D tapauksessa lisäksi galvaaniset virrat eivät vaikuta vas-

teeseen. Vaikka galvaanisten virtojen aiheuttama vaste voi olla tärkeä isäntäkiven

ominaisvastuksen ollessa jopa 1000 Ωm, voidaan pyörrevirroista aiheutuva vaste

havaita myöhemmillä ajoilla, jos kappale on hyvin johtava ja hyvin kytköksissä

primaarikenttään. (Newman et al., 1989)

SM-kenttien käyttäytymistä eristävässä kokoavaruudessa sijaitsevissa johdekap-

paleissa on havainnollistettu kuvassa 1.5. Ohueen levymäiseen kappaleeseen in-

dusoituvat sähkövirrat voivat kulkea ainoastaan levyn tason suuntaisesti, jolloin

virtojen synnyttämä magneettikenttä on levyn kohdalla kohtisuorassa sen pintaa

vastaan. Maksimikytkentä syntyy, kun primaarikenttä on levyä vastaan kohtisuo-
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rassa. Minimikytkentä syntyy, kun primaarikenttä on levyn tason suuntainen, sillä

tällöin levyyn ei indusoidu ollenkaan sähkövirtoja. Johtavan pallon tapauksessa

minimikytkentää ei voi syntyä ja indusoituneiden virtojen aiheuttama magneet-

tikenttä on pallon kohdalla aina yhdensuuntainen primaarikentän kanssa. (Dyck &

West, 1984)

Kuvassa 1.5b on esitetty sähkövirtojen jakauma johdekappaleissa eri ajanhetkillä

lähetinvirran katkaisun jälkeen. Välittömästi virrankatkaisun jälkeen sähkövirrat

kulkevat ainoastaan kappaleiden pinnoilla. Indusoituneiden sähkövirtojen jakauma

kappaleen pinnalla on sellainen, että niiden synnyttämä magneettikenttä säilyt-

tää ennen virrankatkaisua vallinneen magneettikentän arvon kappaleen pinnalla.

Tämä heti virrankatkaisun jälkeen vallitseva tilanne riippuu ainoastaan geometri-

sista tekijöistä eikä kappaleen sähkönjohtavuudesta. Kuvattua tilannetta kutsutaan

induktiiviseksi rajaksi. (Kaufman & Keller, 1985)

Ajan kuluessa sähkövirrat kulkeutuvat syvemmälle kappaleeseen samalla vai-

mentuen. Samalla myös magneettikenttä mielivaltaisessa pisteessä kappaleen ul-

kopuolella vaimenee ja myöhäisillä ajanhetkillä vaimeneminen lähestyy eksponen-

tiaalista käyttäytymistä (Kaufman, 1978; Kaufman & Keller, 1985), jonka ajallinen

käyttäytyminen on muotoa e−t/τ , jossa t [s] on virrankatkaisusta kulunut aika ja

τ [s] on johteen koosta, muodosta ja sähkönjohtavuudesta riippuva niin kutsuttu

aikavakio. Mitä suurempi aikavakio on, sitä hitaammin mitattava vaste vaimenee

ja aikavakio onkin hyödyllinen parametri mittaustulosten tulkinnassa. Johtavalle

pallolle aikavakio on muotoa (Kaufman & Keller, 1985)

τ =
σµ0a

2

π2
, (1.1)

missä µ0 [Vs/Am] on tyhjiön magneettinen permeabiliteetti ja a [m] on pallon säde.

Lamontagnen (1975) empiirisesti määrittämä aikavakio ohuelle suorakulmaiselle
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levylle on muotoa

τ =
µ0SL

10
, (1.2)

missä S [S] on levyn konduktanssi ja L [m] on levyn lyhyemmän sivun pituus

(Newman et al., 1989). Todellisuudessa ohut levy on aina äärellisen paksuinen ja

konduktanssi vastaa tällaisen levyn sähkönjohtavuuden ja paksuuden tuloa.

Johteiden aikavakio voidaan määrittää mitatusta vasteesta, mutta esimerkiksi

ohuen levyn tapauksessa johteen sähkönjohtavuutta (konduktanssia) voidaan

arvioida vasta, kun tehdään oletus levyn koosta tai päinvastoin. Todellisesta mit-

tausaineistosta määritetyistä aikavakioista ei kuitenkaan tule vetää liian pitkälle

meneviä geologisia johtopäätöksiä (Nabighian & Macnae, 1991).

(a) Sekundaarisen magneettikentän syntyminen. (b) Sähkövirtojen jakauma johteissa.

Kuva 1.5. Havainnollistava esitys eristävässä kokoavaruudessa sijaitsevien johteiden sekun-
daarisesta magneettikentästä (a) sekä sähkövirran jakaumasta johteissa eri ajanhetkillä
tai taajuuksilla (b) (Dyck & West, 1984). Kuvassa (a) musta nuoli osoittaa sekundaarisen
b-kentän (momentin) suunnan johteen kohdalla.
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2 TEM-menetelmän teoriaa

Tässä luvussa esitellään aluksi sähkömagneettisten kenttien käyttäytymistä kuvaa-

vat Maxwellin yhtälöt ja hitaasti muuttuvien SM-kenttien käyttäytymiseen liittyvä

kvasistaattinen approksimaatio, jonka jälkeen käydään läpi aika -ja taajuusalueen

välinen yhteys, määritellään porras- ja impulssivasteet ja sitä kautta yleinen aika-

alueen vaste konvoluution avulla.

Aiheeseen liittyvien yhtälöiden ratkaiseminen on lukuun ottamatta eräitä yksinker-

taisia maankamaran rakenteita, kuten esimerkiksi johtava pallo eristävässä ko-

koavaruudessa tai kerroksellinen maankamara, suoritettava käyttäen numeerisia

menetelmiä. Tässä tutkielmassa ei ole tarkoitus perehtyä yhtälöiden analyyttisiin

tai numeerisiin ratkaisumenetelmiin.

2.1 Maxwellin yhtälöt

Teoreettisen perustan kaikille geofysiikassa käytettäville sähköisille, magneettisille

ja sähkömagneettisille menetelmille muodostavat empiiriset Maxwellin yhtälöt

(Ward & Hohmann, 1988)

∇× e = −∂b
∂t

(2.1)

∇× h = j +
∂d

∂t
(2.2)

∇ · b = 0 (2.3)

∇ · d = q, (2.4)

joissa e [V/m] on sähkökentän voimakkuus, b [T] on magneettivuon tiheys, h [A/m]

on magneettikentän voimakkuus, j [A/m2] on sähkövirran tiheys, d [C/m2] on

sähkövuon tiheys ja q [C/m3] on varaustiheys. Kaikki esitetyt suureet ovat yleisessä

tapauksessa ajan t [s] ja paikan funktioita, esimerkiksi b = b (r, t), jossa r [m] on
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paikkavektori mielivaltaisessa pisteessä sijaitsevan origon suhteen. Tässä tutkiel-

massa magneettivuon tiheyttä b kutsutaan b-kentäksi ja sen aikaderivaattaa db/dt

[T/s] kutsutaan db/dt-kentäksi. Lihavoidulla kirjaimella esitetyt suureet ovat vek-

torisuureita, joten ne ovat jaettavissa koordinaatistosta riippuviin komponenttei-

hin.

Maxwellin yhtälöihin liittyviä väliaineen ominaisuuksia kuvaavat konstitutiiviset

yhtälöt (Ward & Hohmann, 1988)

d = εe (2.5)

b = µ0µrh = µh (2.6)

j = σe, (2.7)

joissa ε [As/Vm] on permittiivisyys, µ0 = 4π · 10−7 Vs/Am on tyhjiön magneet-

tinen permeabiliteetti, µ = µ0µr on väliaineen permeabiliteetti, µr on väliaineen

suhteellinen permeabiliteetti ja σ [S/m] on sähkönjohtavuus. Sähkönjohtavuuden

käänteisarvo on ominaisvastus ρ [Ω m]. Yhtälö (2.7) tunnetaan Ohmin lakina.

Väliaineiden eli maankamaran eri osien oletetaan tavallisesti olevan ominaisuuk-

siltaan lineaarisia, isotrooppisia, ajasta tai taajuudesta riippumattomia ja paloit-

tain homogeenisia paikan funktioita. Nämä oletukset on hyvä pitää mielessä yritet-

täessä tulkita todellisen maankamaran ominaisuuksia, jotka yleisessä tapauksessa

ovat epälineaarisia, anisotrooppisia ja paikan lisäksi taajuuden tai ajan, lämpöti-

lan, paineen ja mahdollisesti muiden suureiden funktioita (Ward & Hohmann,

1988). Mainittujen oletuksien ulkopuolelle kuuluvat esimerkiksi indusoidun po-

larisaation (ajasta tai taajuudesta riippuva sähkönjohtavuus) tai superparamag-

netismin (ajasta tai taajuudesta riippuva permeabiliteetti) mahdolliset vaikutukset

(esim. Nabighian & Macnae, 1991; Kamenetsky et al., 2010).

Perusoletus on, että yhtälöt (2.1)–(2.4) ovat voimassa väliainerajapintoja lukuun

ottamatta jokaisessa pisteessä jokaisella ajanhetkellä. Väliainerajapinnat, joiden
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yli mentäessä edellä mainitut väliaineen ominaisuudet muuttuvat, vaativat erillistä

tarkastelua rajapintaehtojen avulla, jotka voidaan johtaa Maxwellin yhtälöiden in-

tegraalimuodoista. (Stratton, 1941)

Aika-alueen sähkömagneettisia mittaustuloksia tulkittaessa sähkönjohtavuus on

tärkein ja yleensä ainoa väliaineen ominaisuus, jonka oletetaan vaikuttavan anoma-

lioiden syntyyn, mutta myös magneettinen permeabiliteetti voi vaikuttaa anoma-

lioiden luonteeseen.

Ottamalla roottori puolittain yhtälöstä (2.1) ja käyttämällä karteesisen koordi-

naatiston vektori-identiteettiä ∇× (∇×A) = ∇(∇ ·A)−∇2A, saadaan

∇× (∇× h) = ∇×
(
j +

∂d

∂t

)
(2.8)

⇔ ∇(∇ · h)−∇2h = ∇× j +
∂

∂t
(∇× d) (2.9)

missä paikka- ja aikaderivointien järjestyksen vaihtaminen on sallittua, koska ho-

mogeenisissa alueissa sähkömagneettisten kenttien ja niiden kaikkien derivaatto-

jen oletetaan olevan jatkuvia (Stratton, 1941). Huomioimalla yhtälöt (2.5)–(2.7) ja

(2.3) saadaan

− 1

µ
∇2b = σ∇× e + ε

∂

∂t
(∇× e) (2.10)

ja lopulta sijoittamalla sähkökentän roottorin tilalle yhtälön (2.1) oikea puoli

saadaan aaltoyhtälö

∇2b− µσ∂b
∂t
− µε∂

2b

∂t2
= 0. (2.11)

Täysin analoginen yhtälö voidaan johtaa myös sähkökentälle, kun oletetaan, että

lähdekentästä riippumattomia vapaita varauksia ei sijaitse tutkittavassa alueessa,

jolloin homogeenisissa alueissa on voimassa ∇ · e = 0 (Kaufman & Keller, 1985).



16

2.2 Hitaasti muuttuvat kentät

Tässä tutkielmassa oletetaan, kuten monesti geofysiikan SM-menetelmissä, että

siirrosvirtatermin ∂d/∂t vaikutus yhtälössä (2.2) on pieni, jolloin yhtälössä (2.11)

voidaan merkitä ∂2b/∂t2 = 0 (Eloranta, 2003) ja saadaan diffuusioyhtälö

∇2b− µσ∂b
∂t

= 0. (2.12)

Yhtälö (2.12) tai vastaava yhtälö sähkökentälle määrää hitaasti muuttuvien SM-

kenttien käyttäytymisen yhdessä alku-, reuna- ja rajapintaehtojen kanssa ja se

muodostaa perustan SM-kenttien numeeriselle mallintamiselle. Ratkaistaessa mag-

neettivuon tiheyden ajallinen ja paikallinen käyttäytyminen yhtälöstä (2.12),

sähkökenttä voidaan tämän jälkeen ratkaista tarvittaessa yhtälöstä (2.1).

Lähetinsilmukan sisällä kulkevaa sähkövirtaa voidaan pitää käytännössä riippumat-

tomana muista SM-kentistä ja se voidaan lisätä yhtälön (2.2) oikealle puolelle lähde-

virran tiheytenä j0 (Grant & West, 1965), jolloin yhtälön (2.12) yhteydessä esitet-

tynä siitä aiheutuisi yhtälön oikealle puolelle termi −µ∇× j0.

Fysikaalisesti ajateltuna diffuusioyhtälö (2.12) ei huomioi SM-kenttien äärellistä

kulkunopeutta, joka ilmassa vastaa valonnopeutta. Käytännössä tämä tarkoittaa

esimerkiksi, että jos lähettimen synnyttämä SM-kenttä on impulsiivinen, niin ehdon

∂d/∂t = 0 lisäksi diffuusioyhtälö voi olla voimassa vasta, kun impulssin lähettämi-

sestä kulunut aika on suurempi kuin valonnopeuden kulkuaika lähettimen ja mit-

tauspisteen välillä (Kaufman & Keller, 1985). Tässä tutkielmassa yllä mainittujen

oletusten mukaisen niin sanotun kvasistaattisen approksimaation oletetaan olevan

aina voimassa ilman erillistä mainintaa.

Kvasistaattisen approksimaation ollessa voimassa voidaan ainoastaan lähetinsil-

mukassa kulkevasta sähkövirrasta aiheutuva magneettivuon tiheys laskea mielival-

taisessa pisteessä Biot-Savartin laista, jonka mukaan pisteessä r′ sijaitseva, vektorin
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dl suuntainen ja pituinen sähkövirtaa i [A] kuljettava infinitesimaalinen virtaele-

mentti idl synnyttää pisteeseen r magneettivuon tiheyden db(r), joka on (Kaufman

& Keller, 1985)

db(r) =
µ0

4π

idl× (r− r′)

|r− r′|3 , (2.13)

missä r− r′ on pisteestä r′ pisteeseen r osoittava vektori. Pisteessä r vaikuttava

magneettivuon tiheyden kokonaisarvo b(r) voidaan laskea integroimalla yhtälö

(2.13) lähetinsilmukan kulkeman reitin C yli, jolloin saadaan (Kaufman & Keller,

1985)

b(r) =
µ0

4π

∫

C

idl× (r− r′)

|r− r′|3 (2.14)

Magneettivuon tiheyttä, joka aiheutuu ainoastaan lähetinsilmukassa kulkevien

sähkövirtojen seurauksena kutsutaan primaarikentäksi ja kokonais- eli totaalikenttä

on aina vallitsevan primaarikentän ja sen maankamaraan indusoimien sekun-

daarivirtojen aiheuttaman sekundaarikentän summa. Sekundaarikenttä sisältää

informaation maankamarasta ja se saadaan vähentämällä primaarikenttä mitat-

tavasta totaalikentästä.

Kuvassa 2.6 on esimerkki horisontaalisen suorakulmaisen muotoisen virtasilmukan

synnyttämästä magneettivuon tiheyden muodosta.

Kuva 2.6. Suorakulmaisen virtasilmukan synnyttämän b-kentän geometrinen muoto. Ken-
tän muoto on esitetty pystyllä tasolla ja virtasilmukan sijainti on esitetty vaakasuoralla
viivalla. Vektorit ilmoittavat ainoastaan kentän suunnan eivätkä suuruutta. Vertikaalisten
ja horisontaalisten etäisyyksien suhde on 1:1.



18

2.3 Aika- ja taajuusalueen välinen yhteys

Aika- ja taajuusalueen välinen yhteys voidaan esittää Fourier-muunnoksen avulla.

Jos G(ω)↔ g(t) on Fourier-muunnospari, niin (Telford et al., 1990)

G(ω) =

∫ ∞

−∞
g(t)e−iωtdt (2.15)

ja

g(t) =
1

2π

∫ ∞

−∞
G(ω)eiωtdω, (2.16)

joissa ω = 2πf , jossa f [Hz] on taajuus. G(ω) on g(t):n Fourier-muunnos ja g(t)

on G(ω):n Fourier-käänteismuunnos.

Soveltamalla Fourier-muunnosta (2.15) puolittain diffuusioyhtälöön (2.12) saadaan,

∫ ∞

−∞

(
∇2b− µσ∂b

∂t

)
e−iωtdt = 0 (2.17)

⇔ ∇2

(∫ ∞

−∞
be−iωtdt

)
− µσ

∫ ∞

−∞

∂b

∂t
e−iωtdt = 0 (2.18)

⇔ ∇2B− iωµσB = 0, (2.19)

missä viimeisessä vaiheessa aikaderivaattatermin kohdalla on käytetty Fourier-

muunnoksen ominaisuutta (Telford et al., 1990) dg(t)
dt
↔ iωG(ω) ja merkitty

B(x, y, z, ω) =
∫∞
−∞ b(x, y, z, t)e−iωtdt. Fourier-muunnos otetaan tietysti kompo-

nenteittain eli esimerkiksi Bz(x, y, z, ω) =
∫∞
−∞ bz(x, y, z, t)e

−iωtdt ja niin edelleen.

Yhtälö (2.19) on diffuusioyhtälön (2.12) aikaharmoninen muoto, joka vastaa SM-

kenttien sinimuotoista (eiωt) aikariippuvuutta. Samaan lopputulokseen oltaisiin siis

päästy sijoittamalla yhtälöön (2.12) b = Beiωt, missä B on ajasta riippumaton

kompleksinen amplitudi (Kaufman & Keller, 1985).

Erona aika-alueen yhtälöön (2.12) oletetaan yhtälöä (2.19) ratkaistaessa, että kent-

tien sinimuotoinen käyttäytyminen on ollut voimassa niin pitkään, että alkuehtoa

ei tarvitse huomioida (Kaufman & Keller, 1985).
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Aika-alueen menetelmän kannalta aika- ja taajuusalueen välinen yhteys voidaan

kuvata kvalitatiivisesti seuraavalla tavalla. Kun lähetinsilmukassa kulkeva virta

katkaistaan äkillisesti, magneettikentän vaimeneminen tapahtuu nopeiten heti

virrankatkaisun jälkeen hidastuen ajan kuluessa. Tällainen on tuttua kaikenlai-

sista muistakin tasaantumisilmiöistä. Tämän lisäksi johtavammassa ympäristössä

vaimeneminen tapahtuu hitaammin kuin resistiivisemmässä ympäristössä. Suuret

muutosnopeudet magneettikentässä vastaavat suuria taajuuksia, joten aikaiset

ajanhetket ja resistiivisten ympäristöjen aiheuttamat vasteet sisältävät enemmän

korkeampia taajuuksia verrattuna myöhäisempiin ajanhetkiin ja johtavampiin ym-

päristöihin.

2.4 Porras- ja impulssivasteen välinen yhteys

Biot-Savartin lain (yhtälö (2.14)) mukaan lähetinsilmukassa kulkeva sähkövirta

on aina samassa vaiheessa sen synnyttämän primaarisen b-kentän kanssa. Jos

sähkövirta katkaistaan porrasmaisesti niin sen aiheuttama b-kenttä käyttäytyy ajal-

lisesti samalla tavalla, mutta db/dt-kenttä on tällöin äärettömän voimakas ja ääret-

tömän lyhytkestoinen impulssi.

Porrasmaisen virrankatkaisun tapauksessa mitattaessa b-kenttää, sekundaarikent-

tää eli vastetta kutsutaan porrasvasteeksi ja db/dt-kenttää mitattaessa vastetta

kutsutaan impulssivasteeksi. Porrasmainen virrankatkaisu on fysikaalinen mahdot-

tomuus, mutta porras- ja impulssivasteet ovat hyödyllisiä SM-kenttien teoreet-

tisessa käsittelyssä. Huomaa, että porras- tai impulssivaste määritellään aiheut-

tajansa mukaan, jolloin esimerkiksi jos lähetinsilmukassa kulkeva sähkövirta on

impulssimainen niin mitattava b-vaste olisi impulssivaste. Tärkeä ominaisuus on

lisäksi se, että SM-kenttien lineaarisuudesta johtuen esimerkiksi b-kentän porras-

vaste on primaarikentän voimakkuudesta riippuvaa vakiokerrointa lukuun otta-

matta identtinen db/dt-kentän porrasvasteen kanssa, joka saadaan mittaamalla
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lineaarisen eli ramppimaisen virranmuutoksen aikana (West et al., 1984). Porras-

maisen sekä ramppimaisen b-kentän ja sen aikaderivaatan eli db/dt-kentän käyt-

täytymistä on havainnollistettu kuvassa 2.7.

Kuva 2.7. Porrasmainen (vasemmalla) ja lineaarinen (oikealla) b-kentän muutos (yllä)
sekä molempia vastaava db/dt-kentän käyttäytyminen (alla).

Jos oletetaan, että db(t)/dt on tietyssä pisteessä mitattu db/dt-kentän tietyn su-

untainen komponentti, niin integroimalla tämä aikavälin [t0, t′] yli, jossa t0 < t′

saadaan

∫ t′

t0

db

dt
dt = b(t′)− b(t0). (2.20)

Tästä nähdään, että jos b-kentän arvo esimerkiksi ajanhetkellä t0 tunnetaan niin

se voidaan laskea myös millä tahansa myöhemmällä ajanhetkellä t′ integroimalla

db/dt-vaste ajan suhteen. Esimerkiksi, jos db/dt on ajanhetkellä t = 0 tapahtuneen

porrasmaisen virrankatkaisun jälkeen mitattu impulssivaste, ja oletetaan, että en-

nen virrankatkaisua vallinnut b-kentän arvo on tiedossa, b(t) = b0, kun t < 0,

niin

b(t′) = b0 +

∫ t′

0

db

dt
dt, t ≥ 0. (2.21)

Todellisuudessa virrankatkaisu kestää aina äärellisen ajan, jolloin myös mittaus on

mahdollista suorittaa virrankatkaisun aikana. Huomaa, että jos b-vaste tunnetaan

niin db/dt-vaste saadaan siitä ajan suhteen derivoimalla ilman lisäehtoja.

Induktiokelalla mitatun vasteen numeerisen integroinnin b-vasteeksi on todettu
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toimivan käytännössä (Smith & Annan, 1998) ja nykyään monet aika-alueen

lentomittauksia suorittavat yhtiöt tarjoavat aineistonsa sekä db/dt- että siitä

laskettuna b-vasteena. Integrointivakion määrittämiseksi mittaus on suoritettava

myös lähettimen virran ollessa päällä. Teoriassa identtinen integrointi voidaan

suorittaa myös analogisesti integrointipiiriä käyttäen, tällaisesta on raportoinut

Gupta Sarma et al. (1976). Samanlaista integrointiprosessia lopputuloksen kannalta

muistuttaa myös Crone Geophysicsin käyttämä prosessointimenetelmä, jossa kelalla

mitatusta vasteesta lasketaan porrasvaste (Ravenhurst, 2001).

Lopuksi mainittakoon, että UTEM-järjestelmän käyttämä kolmioaallon muotoinen

lähetinvirran aaltomuoto vastaa kelalla mitattaessa porrasmuotoista primaarikent-

tää, jolloin myös mitattava vaste on porrasvaste. Tällaisessa systeemissä pri-

maarikenttä on koko ajan päällä, joten sen vaikutus on huomioitava maankamaran

vasteen hyödyntämiseksi. (West et al., 1984)

2.5 Mielivaltaisen primaaripulssin vaste

Johtuen diffuusioyhtälön (2.12) lineaarisuudesta mielivaltaisen muotoisen virta-

pulssin synnyttämä vaste voidaan laskea konvoluution avulla, jos samaa mittaus-

geometriaa ja maankamaran rakennetta vastaava porras- tai impulssivaste on tun-

nettu. Matemaattisesti ilmaistuna esimerkiksi tietyn suuntaisen komponentin b-

vaste b(t) tietyssä pisteessä on (Kaufman & Keller, 1985)

b(t) =

∫ t

0

∂b0(τ)

∂τ
a∗(t− τ)dτ, (2.22)

missä b0(t) on primaarikenttä ja a∗(t − τ) on ajanhetkellä t = τ tapahtuneen

primaarikentän muutoksen yksikköporrasvaste. Yksikköporrasvaste on porrasvaste,

joka saadaan, kun kytketään päälle primaarikenttä, jonka muutos on yksikön suu-

ruinen. Yleisessä tapauksessa yksikköporrasvaste tulisi määritellä vasteena, joka

saadaan kun lähetinsilmukassa kytketään päälle yksikön suuruinen virta, mutta
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tässä edellä oleva määrittely on mielekäs myöhempää käyttöä varten.

Yhtälössä (2.22) integraalin alaraja on 0, mikä tarkoittaa, että muutosta pri-

maarikentässä eli induktiota ei tapahdu ennen nollahetkeä, joka voidaan tie-

tysti määritellä mielivaltaisesti. Konvoluutio-tyyppistä integraalia (2.22) kutsutaan

Duhamelin integraaliksi ja se on johdettu liitteessä 1.

Soveltamalla Fourier-muunnosta Duhamelin integraaliin (2.22), konvoluutioteoree-

man (esim. Telford et al., 1990) perusteella seuraa, että äärellisen pituiselle pulssille

on taajuusalueessa voimassa

B(ω) = iωB0(ω)A∗(ω), (2.23)

missä siis B0(ω) on primaarikentän Fourier-muunnos ja A∗(ω) on yksikköporras-

vasteen Fourier-muunnos. Hieman toisin muotoiltu, mutta mahdollisesti selkeämpi

tapa ilmaista aika- ja taajuusalueen yhteys on ajatella taajuusalueen tulosta spekt-

rinä Bs(ω), jossa primaarikenttä on kaikilla taajuuksilla yksikön suuruinen. Tällöin

aika-alueen vaste saadaan käänteismuunnoksena, jossa spektrin taajuudet on pai-

notettu käytetyn primaarikentän taajuuksien mukaisesti. Näin muotoiltuna yhtälö

(2.23) tulee muotoon

B(ω) = B0(ω)Bs(ω). (2.24)

Numeerisen mallintamisen yhteydessä on yleistä, että ensin ratkaistaan taajuusa-

lueen vaste B0(ω) ja sen jälkeen aika-alueen vaste lasketaan käänteismuunnoksen

avulla, kuten

b(t) =
1

2π

∫ ∞

−∞
B0(ω)Bs(ω)eiωtdω. (2.25)

Oletetaan esimerkiksi, että yksikön suuruinen primaarinen b-kenttä kytketään

päälle porrasmaisesti. Tällöin induktiokelalla mitattaessa primaarikenttä on yk-

sikköimpulssi, jonka Fourier-muunnos on 1, jolloin aika-alueen vasteeksi saadaan
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käänteismuunnoksella

db(t)

dt
=

1

2π

∫ ∞

−∞
1 ·Bs(ω)eiωtdω (2.26)

Samalla tavalla primaarisen b-kentän Fourier-muunnos on 1/iω (Kaufman & Keller,

1985), jolloin aika-alueen vasteeksi saadaan

b(t) =
1

2π

∫ ∞

−∞

1

iω
Bs(ω)eiωtdω, (2.27)

tässä kohdan ω = 0 ympäristö vaatii erityistarkastelun (Kaufman & Keller, 1985),

mistä johtuen myös porrasmaisen funktion Fourier-muunnos määritellään kirjal-

lisuudessa monesti hieman eri tavalla (esim. Picinbono, 1988). Yhtälön (2.27)

mukainen b(t) vastaa aiemmin määriteltyä yksikköporrasvastetta a∗(t−0) eli tilan-

netta jossa primaarikentän muutos on tapahtunut ajanhetkellä t = 0.
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3 TEM-vasteiden ajallisen käyttäytymisen tarkas-

telua

Tässä luvussa tarkastellaan aluksi eristävässä kokoavaruudessa sijaitsevan johta-

van pallon vastetta, kun primaarikentän oletetaan olevan paikan funktiona ho-

mogeeninen eli samansuuruinen ja -suuntainen kaikkialla. Tarkemmin sanottuna

tarkastellaan erilaisten primaarikentän aaltomuotojen vaikutusta syntyvään vas-

teeseen, jota ei yleisessä tapauksessa voida pitää yksittäisen porrasmaisen vir-

rankatkaisun aiheuttamana porrasvasteena (b-kenttä) tai impulssivasteena (db/dt-

kenttä) johtuen primaarikentän jaksollisuudesta. Oletukset eristävästä kokoavaruu-

desta ja homogeenisesta primaarikentästä rajoittavat huomattavasti probleeman

käytäntöön soveltamista, mutta toisaalta tuloksen yksinkertaisuus antaa mahdol-

lisuuden aiheen johdonmukaiseen käsittelyyn, kun lähtökohdaksi otetaan ainoas-

taan analyyttinen ratkaisu pallon porrasvasteelle. Tämän lisäksi johtopäätösten

primaarikentän aaltomuodon vaikutuksesta vasteeseen uskotaan pätevän yleispiir-

teiltään myös mielivaltaisen vasteen tapauksessa.

Aaltomuotojen tarkastelun jälkeen vertaillaan samanlaisella lähetinvirran aal-

tomuodolla laskettuja teoreettisia b- ja db/dt-vasteita käyttäen apuna Leroi-

mallinnuskoodia, mikä mahdollistaa myös isäntäkiven ja johtavan irtomaan vaiku-

tuksen mallintamisen, ja lopuksi käsitellään lyhyesti magneettisen permeabiliteetin

vaikutusta vasteeseen.

3.1 Johtava pallo eristävässä kokoavaruudessa

Johtavan pallon transienttivasteen teoreettisen ratkaisun on esittänyt Wait (1951),

mutta tässä käytetään muodoltaan yksinkertaisempaa Kaufman & Kellerin (1985)

ratkaisua. Suomessa Hjelt (1971) on esittänyt kaksikerroksisen johtavan pallon tran-

sienttivasteen.
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Kaufman & Kellerin (1985) mukaan yksikön suuruisen homogeenisen primaariken-

tän porrasmainen katkaisu ajanhetkellä t = 0 tuottaa pallon ulkopuolella mielival-

taisen suuntaiselle b-kentän komponentille sekundaarikentän eli vasteen

b(t) = C

∞∑

s=1

1

s2
e
− π2s2t
σµ0a

2 , t > 0, (3.1)

missä C on ainoastaan geometrisistä tekijöistä riippuva vakio, σ on pallon johtavuus

ja a [m] on pallon säde. Huomaa, että primaarikentän katkaisu positiivisesta ar-

vosta tuottaa positiivisen vasteen, todellinen etumerkki riippuu probleeman geo-

metriasta, joka sisältyy vakioon C . Koska tässä tarkastellaan ainoastaan b(t):n ajal-

lista käyttäytymistä, kentän komponenttien suuntia etumerkkeineen ei ole tarvetta

määritellä.

Aikaisilla ajanhetkillä, kun t → 0, eksponenttitermi lähenee lukua 1, jolloin sum-

malausekkeesta tulee
∑∞

s=1 1/s2 = π2/6. Tällöin siis vaste on

b(0) = π2C/6 (3.2)

eli se riippuu ainoastaan geometrisistä tekijöistä, joita ovat pallon säde, pallon ja

laskentapisteen välinen etäisyys, laskettavan komponentin suunta ja primaariken-

tän sekä pallon ja laskentapisteen yhdistävän suoran välinen kulma. Geometrian

ollessa sama, taajuusalueessa saadaan sama lauseke taajuuden kasvaessa rajatta

ja tulosta sanotaan induktiivisen rajan vasteeksi. Fysikaalisesti induktiivinen raja

tarkoittaa, että sähkövirrat kulkevat ainoastaan pallon pinnalla siten, että ne

synnyttävät sekundaarikentän, joka on sama kuin pallon pinnalla vallinnut pri-

maarikentän arvo. Ajan kuluessa sähkövirrat tunkeutuvat kappaleen sisään samalla

vaimeten kappaleen äärellisen sähkönjohtavuuden vuoksi. (Kaufman & Keller,

1985).

Myöhäisillä ajanhetkillä summalauseke lähenee sen ensimmäistä termiä (Kaufman
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& Keller, 1985) eli

b(t) = Ce−t/τ0 , t > 0, (3.3)

missä on merkitty

τ0 =
σµ0a

2

π2
. (3.4)

Parametria τ0 sanotaan pallon aikavakioksi ja se riippuu siis ainoastaan pallon joh-

tavuudesta ja koosta. Aikavakion yksiköksi saadaan [τ0] = s, ja mitä suurempi se

on, sitä hitaammin vasteen vaimeneminen tapahtuu. Aikavakio voidaan määrittää

vaimenemiskäyrän myöhäisiltä ajoilta (t > τ0), sillä ottamalla puolittain luonnolli-

nen logaritmi yhtälöstä (3.3) saadaan

ln b(t) = ln(elnCe
− t
τ0 ) = − t

τ0

+ lnC,

mikä lin-log-asteikolla kuvaa suoran yhtälöä, jossa kulmakerroin on − 1
τ0
. Aikavakio

voidaan siis laskea suoran kulmakertoimen avulla määrittämällä se kahden myö-

häisen ajanhetken t1 ja t2, t1 < t2 välillä, kuten

τ0 = − t2 − t1
ln b(t2)− ln b(t1)

. (3.5)

3.2 Primaarikentän aaltomuodon vaikutus johtavan pallon

vasteeseen

Todellisuudessa primaarikentän aaltomuoto on tavallisesti jaksollinen lähettimen

syöttäessä lähetinsilmukkaan määrättyä aaltomuotoa. Yksi yleisesti käytetty aalto-

muoto koostuu lähes porrasmaisista, toistuvista positiivisista ja negatiivisista tietyn

kestoisista virtapulsseista, joiden välissä on saman verran kestävä aika, jolloin virta

ei ole päällä (50 % duty cycle). Monesti pulssin päällekytkentää ei kontrolloida, jol-

loin virta nousee huippuarvoonsa käytännössä eksponentiaalisesti, virta pyritään

kuitenkin katkaisemaan kontrolloidusti esimerkiksi lineaarista ramppia käyttäen,
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koska primaarikentän käyttäytyminen tässä vaiheessa vaikuttaa enemmän heti sen

jälkeen mitattavan vasteen käyttäytymiseen.

Tarkastellaan kuvassa 3.8 esitetyn kaltaisen primaarikentän aaltomuodon synnyt-

tämää vastetta verrattuna porrasmaisen ja ramppimaisen virrankatkaisujen synnyt-

tämiin vasteisiin. Tässä laskujen yksinkertaistamiseksi myös virran päällekytkentä

tapahtuu ramppimaisesti, tämän vaikutus vasteeseen verrattuna esimerkiksi ekspo-

nentiaaliseen virrankytkentään on kuitenkin pieni, sillä käytännössä aina rampin

kesto on paljon pulssin kestoa pienempi.

Kuva 3.8. Yksi jakso periodisesta lähetinvirran tai primaarisen b-kentän aaltomuodosta
(yllä) sekä sen aikaderivaatasta (alla). Primaarikentän muutokset tapahtuvat lineaarisesti
rampin (Tr) aikana, jonka kestoa on tässä liioiteltu havainnollistamista varten. Huomaa,
että b-kentän aikaderivaatta on erisuuri kuin nolla ainoastaan rampin aikana ja rajalla
Tr → 0 siitä tulee impulssi.

Kun primaarikenttä katkaistaan lineaarisen rampin tavoin se on muotoa (Kaufman

& Keller, 1985)

b0(t) =





b0max t < −Tr

b0max(1− t/Tr) − Tr ≤ t ≤ 0

0 t ≥ 0,

(3.6)

missä Tr [s] on rampin kesto. Ajanhetki t = 0 on määritelty rampin loppuun. Sijoit-

tamalla b0(t) ja b(t) yhtälöstä (3.1) Duhamelin integraaliin (2.22) ja huomioiden,
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että primaarikentän katkaisu positiivisesta arvosta tuottaa positiivisen vasteen,

saadaan

b(t) =
b0max

Tr

∫ 0

−Tr

(
C
∞∑

s=1

1

s2
e
− s

2(t−τ)
τ0

)
dτ, t > 0. (3.7)

Yhtälöstä (3.7) nähdään, että lineaarisen rampin synnyttämä vaste saadaan laske-

malla porrasvasteen aikakeskiarvo välillä [−Tr, 0]. Kuten Fitterman & Anderson

(1987) toteaa vastaavassa käsittelyssä impulssivasteelle, on rampin synnyttämä

vaste (aikakeskiarvo) yleensä pienempi kuin porrasmaisen virrankatkaisun synnyt-

tämä vaste, koska porrasvaste on yleensä vaimeneva funktio. Toisin sanoen, rampilla

on tasoittava eli resoluutiota heikentävä vaikutus vasteeseen, jolloin aikaisilla ajan-

hetkillä virrankatkaisun jälkeen tapahtuvat nopeat muutokset vasteessa voivat

jäädä helpommin huomaamatta.

Laskemalla yhtälön (3.7) integraali saadaan

b(t) =
Cb0maxτ0

Tr

∞∑

s=1

1

s4

(
e−s

2t/τ0 − e−[s2(t+Tr)]/τ0
)
, t > 0. (3.8)

Kuvasta 3.8 nähdään, että jaksollisen primaarikentän synnyttämä vaste on summa

peräkkäisistä jakson neljäsosan välein tapahtuvien ramppimaisten virranmuutok-

sien synnyttämistä vasteista. Merkintöjen lyhentämiseksi määritellään yhtälön

(3.8) mukainen funktio

r(x) =
Cb0maxτ0

Tr

∞∑

s=1

1

s4

(
e−[s2(t+x)]/τ0 − e−[s2(t+x+Tr)]/τ0

)
, t > 0, (3.9)

Nyt primaarikentän yhden jakson aiheuttama sekundaarikenttä eli vaste on

b(t) = r(0)− r(T/4)− r(T/2) + r(3T/4), t > 0, (3.10)

missä T on primaarikentän jaksonaika, jonka käänteislukua kutsutaan perustaa-
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juudeksi. Ottamalla huomioon kaikki mittaushetkeä edeltävät pulssit saadaan

b(t) =
∞∑

n=0

[r(nT )− r(nT +T/4)− r(nT +T/2) + r(nT + 3T/4)], 0 < t <
T

4
−Tr.

(3.11)

Yhtälöissä (3.10) ja (3.11) vasteet ovat off-time vasteita eli ajanhetki nolla on

määritelty hetkeksi, jolloin virtapulssi päättyy. Huomaa, että lisäksi yhtälössä

(3.11) suurin ajanhetki, jolloin b(t) on määritelty on t = T
4
−Tr, koska tällöin seuraa-

van jakson negatiivinen pulssi käynnistyy. Huomaa lisäksi, että kuvan 3.8 mukaan

off-time (Toff ) ja on-time (Ton) ajat ovat aina saman kestoisia, ja jos Tr = 0, niin

tällöin Toff = Ton = T/4.

Esimerkiksi kuvasta 3.8 tai yhtälöstä (3.10) huomataan, että off-time-vaste koostuu

peräkkäisistä rampin aiheuttamista vasteista, joiden etumerkit yhden jakson ajalta

nollahetkestä taaksepäin katsottuna ovat ’+ – – +’. Toisaalta, jos suoritetaan mit-

taus primaarikentän ollessa päällä (on-time) eli määritellään ajanhetki nolla het-

keksi, jolloin negatiivisen virtapulssin alussa oleva ramppi päättyy, nähdään, että

tällöin vasteiden etumerkit nollakohdasta taaksepäin katsottuna ovat ’+ + – –’.

Näin ollen on selvää, että on-time-vaste on off-time-vastetta suurempi, sillä kaksi

lähimpänä mittausaikaa olevaa rampin synnyttämää vastetta ovat toisiaan vahvis-

tavia.

Kuvissa 3.9 ja 3.10 on esitetty kaavojen (3.1), (3.7), (3.10), (3.11) sekä Scilab-

ohjelman (www.scilab.org) avulla laskettuja vasteita. On-time-vasteet on laskettu

yksinkertaisesti muokkaamalla yhtälön (3.11) summan sisällä olevien termien

etumerkkejä. Kuvassa 3.9a off-time eli myös mittausaika on kaksi ja puoli ker-

taa pallon aikavakion mittainen, huomaa, että off-time ja on-time ajat ovat saman

kestoisia. Tässä sekä off-time- että on-time-vasteet eivät eroa huomattavasti porras-

vasteesta. Lisäksi nähdään, että jo yhden jakson aiheuttama off-time-vaste vastaa

täysin jaksollisen primaarikentän aiheuttamaa off-time-vastetta.

Kuvassa 3.9b, jossa mittausaika on puolet pallon aikavakiosta, primaarikentän
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jaksollisuus on a)-kuvan tilanteeseen verrattuna huomattavasti vaimentanut mi-

tattavaa off-time-vastetta verrattuna porrasvasteeseen. Vielä huomattavampi on

jaksollisen primaarikentän aiheuttamien off-time -ja on-time-vasteiden ero. On-

time-vaste on itse asiassa voimakkaampi kuin porrasvaste. Yhden jakson aiheut-

tama vaste on jaksollisen primaarikentän aiheuttamaa vastetta pienempi eli tätä

aikaisemmat pulssit vaikuttavat myös vasteeseen. Rampin vaikutus on vasteisiin on

näissä tapauksissa pieni ja yksittäisen ramppimaisen virrankatkaisun vaste eroaakin

porrasvasteesta vain aikaisilla ajanhetkillä. Rampin vaikutus kasvaa suhteen Tr/τ0

kasvaessa siten, että vaste heikentyy suhteessa porrasvasteeseen. Tämä tietysti pä-

tee myös vastaavan jaksollisen primaarikentän tuottamaan vasteeseen.

(a) Off-time=5/2τ0. (b) Off-time=1/2τ0.

Kuva 3.9. Pallon transienttivaste laskettuna kahdella eri Toff/τ0-suhteella, sekä erilaisilla
primaarikentän aaltomuodoilla. Molemmissa Tr/τs = 10−3. Vaaka-akselilla aika on nor-
malisoitu pallon aikavakiolla τ0 ja pystyakselilla vaste on normalisoitu porrasvasteen in-
duktiivisella rajalla, jolloin normalisoitu porrasvaste saa arvon 1 ajanhetkellä t = 0.

Kuvassa 3.10 on esitetty aaltomuodon perustaajuuden vaikutus mitattavaan off-

time-vasteeseen. Mittausajan ollessa nelinkertainen (tai suurempi) verrattuna pal-

lon aikavakioon vaste on käytännössä identtinen porrasvasteen kanssa, mutta

mittausajan lyhentyessä suhteessa aikavakioon vaste vaimenee verrattuna por-

rasvasteeseen. Kaava (3.5) johtaa oikeaa aikavakiota pienempään arvoon jos se
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määritetään liian aikaisilta ajanhetkiltä. Esimerkiksi porrasvasteelle ajanhetken

t = τ0 ympäristöstä määritetty aikavakio on noin 96 % oikeasta arvosta, ja

jos Toff = τ0 niin johtuen aikaisempien pulssien vaikutuksesta off-time-vasteelle

määritetty aikavakion arvo on noin 94 % oikeasta. On-time-vasteelle samasta koh-

dasta määritetty aika-vakio on noin 97 % oikeasta arvosta. Yleisestikin ottaen on

selvää, että tulkinnan kannalta on sitä hyödyllisempää, mitä pidempään johteesta

saatavaa vastetta pystytään mittaamaan.

Kuva 3.10. Pallon off-time-vaste erilaisilla Toff/τ0-suhteilla. Vasteet on laskettu jaksol-
liselle primaarikentälle eli kaikki mittausaikaa aiemmin tapahtuneet, vasteeseen vaikutta-
vat pulssit on huomioitu. Tr/τ0 = 0 eli rampilla ei ole vaikutusta vasteeseen.

Kuvassa 3.11 on esitetty aaltomuodon perustaajuuden vaikutus mitattavaan on-

time-vasteeseen. Kuvasta havaitaan, että vaste ei ole milloinkaan porrasvastetta

pienempi. Lisäksi erot porrasvasteen ja eri Toff/τ0-suhteilla laskettujen on-time-

vasteiden välillä näyttäisi säilyvän mittausajan (off-time) loppuun asti. Kuvan

tapauksessa ero on suurin mittausajan ollessa yhtäsuuri kuin pallon aikavakio. Jos

Toff/τ0-suhde on suurempi tai pienempi kuin 1, vasteet lähestyvät porrasvastetta.

Toff/τ0-suhteen ollessa suuri on selvää, että vasteen tulee olla identtinen porrasvas-
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teen kanssa, sillä tällöin aika pulssien välissä on riittävän pitkä, jotta aikaisemmat

pulssit eivät vaikuta vasteeseen. Kun Toff/τ0-suhde lähestyy nollaa niin lähestytään

tilannetta, jossa vaste ei ehdi vaimeta pulssien välissä, vaan säilyy koko ajan induk-

tiivisella rajalla. Fysikaalisesti tämä tarkoittaa, että kun primaarikenttä kytketään

päälle, johteen pinnalle syntyy vaimenemattomia sähkövirtoja, jotka synnyttävät

pallon ulkopuolelle geometrisistä tekijöistä (vakio C) ja primaarikentän voimakku-

udesta riippuvan vaimenemattoman sekundaarikentän. Kun primaarikenttä tämän

jälkeen katkaistaan, vallinnut tilanne palautuu ennen primaarikentän päälle lait-

tamista vallinneeseen tilanteeseen. Näin ollen Toff/τ0-suhteen lähestyessä nollaa

off-time-vaste (kuva 3.10) lähestyy nollaa, mutta on-time-vaste kuva 3.11 lähestyy

porrasvastetta.

Kun kyseessä on erityisen hyvä johde, jolloin Toff/τ0 >> 1, saadaan siitä aina

indikaatio on-time-vastetta mitattaessa, jos geometrisista tekijöistä riippuvan va-

kiokertoimen C sekä primaarikentän b0 määräämä induktiivisen rajan vaste on

erotettavissa vallitsevasta kohinatasosta. Itse asiassa induktiivisella rajalla olevalla

vasteella on aaltomuodosta riippumatta primaarikentän kanssa täysin samanlainen

aikariippuvuus. Esimerkiksi, jos primaarikentän aaltomuoto on sinimuotoinen, niin

induktiivisella rajalla oleva vaste on sen kanssa koko ajan samassa vaiheessa, mikä

taajuusalueen mittauksessa tietysti tarkoittaa, että vaste koostuu ainoastaan reaa-

likomponentista. Kuten tiedetään, taajuusalueen mittauksilla saadaan aina in-

dikaatio johteesta (Peltoniemi, 1998). Sekä aika- että taajuusalueen tapauksessa

(lähes) induktiivisella rajalla oleva vaste on kuitenkin saturoitunut siten, että joh-

teen laatua ei pystytä tulkitsemaan. Esimerkiksi aika-alueen tapauksessa voidaan

ainoastaan päätellä, että τ0 >> Toff .
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Kuva 3.11. Pallon on-time vaste erilaisilla Toff/τ0-suhteilla. Vasteet on laskettu jaksol-
liselle primaarikentälle eli kaikki mittausaikaa aiemmin tapahtuneet vasteeseen vaikutta-
vat pulssit on huomioitu. Tr/τ0 = 0 eli rampilla ei ole vaikutusta vasteeseen. Huomaa,
että aika-akselilla ensimmäinen ajanhetki ei ole 0, jolloin vasteet ovat ehtineet hieman
laskea induktiivisen rajan vasteesta, joka porrasvasteelle on 1.

Yksinkertaiselle eksponentiaalisesti vaimenevalle vasteelle voidaan johtaa pri-

maarikentän jaksollisuudesta johtuva vaikutus, jolloin äärettömän monen peräk-

käisen porrasvasteen summan suljettu muoto off-time-vasteelle on (Silic, 1987)

b(t) = e−t/τ
(

1− e− T
4τ

1 + e−
T
2τ

)
, (3.12)

missä τ on eksponentiaalisen vasteen aikavakio. Primaarikentän aaltomuoto vastaa

kuvassa 3.8 esitettyä, mutta siten, että Tr = 0, jolloin siis Toff = T/4. Samantyyp-

pinen tulos voidaan johtaa myös on-time-vasteelle, jolloin saadaan

b(t) = e−t/τ
(

1 + e−
T
4τ

1 + e−
T
2τ

)
. (3.13)

Yhtälöiden (3.12) ja (3.13) suluissa olevat termit eli induktiivisen rajan vasteet on

esitetty kuvassa 3.12 Toff/τ0-suhteen funktiona. Ne käyttäytyvät samalla tavalla
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kuin kuvista 3.10 ja 3.11 voidaan päätellä myös pallon vasteiden käyttäytyvän.

Eksponentiaalisen on-time-vasteen tapauksessa vaste ja siten myös aikaisempien

pulssien vaikutus on suurin, kun Toff/τ0-suhde on noin 0,9 ja numeeristen kokeilu-

jeni perusteella pallon tapauksessa noin 0,8, jolloin vaste induktiivisella rajalla on

noin 13 % porrasvastetta suurempi. Huomaa, että kun t > τ0, pallon vaste on

jo hyvin lähellä eksponentiaalista vastetta, joten tämän ajanhetken jälkeen pallon

vaste voidaan laskea kaavojen 3.12 tai 3.13 avulla, mikä on tietysti mahdollista vain

jos Toff > τ0.

Kuva 3.12. Eksponentiaalisesti käyttäytyvän porrasvasteen off-time- ja on-time-vasteet
induktiivisella rajalla Toff/τ0-suhteen funktiona. Vasteet on laskettu kuvan 3.8 kaltaiselle
primaarikentän aaltomuodolle, jossa Tr = 0. Eksponentiaalisesti käyttäytyvän porrasvas-
teen arvo induktiivisella rajalla on 1.

Derivoimalla yhtälö 3.1 ajan suhteen saadaan pallon yksikköimpulssivasteeksi

(db/dt-vaste)
db(t)

dt
= −C

τ0

∞∑

s=1

e
− s2t
τ0 , t > 0. (3.14)

Toisin kuin porrasvaste, impulssivaste lähestyy ääretöntä kun t → 0 ja lisäksi im-

pulssivaste on kaikilla ajanhetkillä kääntäen verrannollinen aikavakioon τ0. (Kauf-
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man & Keller, 1985). Näitä eroja lukuun ottamatta impulssivaste käyttäytyy ajal-

lisesti hyvin samalla tavalla kuin porrasvaste ja myöhäisillä ajanhetkillä (t > τ0)

käyttäytyminen lähestyy summan ensimmäistä termiä eli yksinkertaista eksponen-

tiaalista vastetta.

Ramppimaisen virrankatkaisun aiheuttama db/dt-vaste saadaan derivoimalla yhtälö

(3.8) ajan suhteen, jolloin saadaan

db(t)

dt
= −Cb0max

Tr

∞∑

s=1

1

s2

(
e−s

2t/τ0 − e−[s2(t+Tr)]/τ0
)
, t > 0, (3.15)

mistä jaksollisen primaarikentän vaste voidaan laskea yhtälöiden (3.9) ja (3.11)

avulla. Yhtälöstä (3.15) nähdään, että se koostuu kahden porrasvasteen erotuk-

sesta, jolloin
db(t)

dt
= −b0max

Tr
[bs(t)− bs(t+ Tr)] , t > 0, (3.16)

missä bs(t) tarkoittaa yhtälön (3.1) kaltaista yksikköporrasvastetta. Tämän nä-

kee myös kuvasta 3.8, josta nähdään että db/dt-kentän primaarikenttä koostuu

jakson neljäsosan välein toistuvista porrasmaisista pulsseista, joiden kesto on Tr

ja suuruus b0max/Tr. Koska näiden pulssien välissä primaarikenttä on nolla, niin

rampin jälkeen mitattava vaste on itse asiassa off-time-vaste db/dt-kentälle myös

siinä tapauksessa, kun b-kentän vaste on on-time-vaste. Tästä seuraa, että virta-

pulssin päällä ollessa mitattu db/dt-vaste ei sisällä on-time-mittauksen hyötyjä,

mutta sen haitat kylläkin.

Jos halutaan mitata on-time-vaste db/dt-kentälle täytyy mittaus suorittaa rampin

aikana, jolloin mitattava vaste on aikaisempien pulssien vaikutuksen lisäksi porras-

vaste. Koska primaarikenttä on porrasmainen ja suuruudeltaan b0max/Tr, voidaan

päätellä, että yksittäisen ramppimaisen virrankatkaisun aikana mitattava db/dt-

vaste on
db(t)

dt
=
b0max

Tr
bs(t+ Tr), −Tr < t < 0. (3.17)
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Huomaa, että tässä induktiivisen rajan vaste on kääntäen verrannollinen rampin

pituuteen. Tämä tarkoittaa, että tilanteessa, jossa porrasvasteeseen liittyvä geo-

metrinen kerroin C on pieni eli esimerkiksi, jos johde on pieni tai syvällä, niin

porrasvasteen mittaaminen kelalla rampin aikana voi tuottaa helpommin havaitta-

van vasteen kuin porrasvasteen mittaaminen b-kentän tapauksessa. Käytännössä

tämä etu voi päteä ainoastaan, jos voidaan olettaa, että isäntäkivi niin resistiivi-

nen, että sen aiheuttama vaikutus vasteeseen on ehtinyt vaimeta huomattavasti

ennen rampin päättymistä.

Aiemman perusteella on selvää, että samoin kuin mittaamalla on-time-vaste b-

kentälle, saadaan erityisen hyvästäkin johteesta aina indikaatio mittaamalla db/dt-

vaste rampin aikana. Tätä hyödynnetään ainakin Crone Geophysicsin PEM-

järjestelmässä, jossa käytettävä primaarikentän aaltomuoto on pulssin aloittavaa

ramppia lukuun ottamatta samanlainen kuin kuvassa (3.8) (Ravenhurst, 2001).

Rampin aikana suoritettu mittaus antaa itse asiassa mahdollisuuden laskea porras-

vaste bs(t) mitatusta db/dt-vasteesta (kun primaarikentän vaikutus on poistettu),

sillä valitsemalla ajanhetki t1, jolle pätee 0 < t1 < Tr, niin uudelleenjärjestelemällä

yhtälöitä (3.16) ja (3.17) voidaan kirjoittaa





bs(t1) = Tr
b0max

db/dt(−Tr + t1)

bs(t1 + Tr) = Tr
b0max

db/dt(t1) + bs(t1).

Porrasvasteen arvo ajanhetkellä t1 saadaan suoraan ylemmästä yhtälöstä, ja sijoit-

tamalla tämä alempaan yhtälöön saadaan porrasvasteen arvo ajanhetkellä t1 + Tr.

Porrasvasteen arvo ajanhetkellä t1+2Tr voidaan laskea käyttämällä jälleen ylempää

yhtälöä, ja näin jatkamalla porrasvaste voidaan laskea ajanhetkinä t1 + nTr, missä

n on positiivinen kokonaisluku. Viimeinen ajanhetki, jolloin porrasvaste voidaan

laskea on tend − Tr, missä tend on viimeinen ajanhetki jolloin db/dt-vaste on mi-

tattu. Tätä menettelyä hyödynnetään yleisesti PEM-järjestelmän käytössä ja las-

kettu porrasvaste on hyödyllinen erityisesti hyvien johteiden tapauksessa (Raven-
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hurst, 2001; Watts, 1997). Jos rampin kesto on pieni verrattuna aikavakioon, las-

kettu porrasvaste vastaa samalla lähetinvirran aaltomuodolla mitattua off-time-

vastetta b-kentälle. Tässä tapauksessa kaikki edellä mainitut off-time b-vasteen

ominaisuudet pätevät myös lasketulle porrasvasteelle. Huomaa, että sama tulos

saataisiin integroimalla mitattu db/dt-vaste ajan suhteen (vrt. yhtälöt (2.20) ja

(2.21)).

Tarkastellaan lopuksi UTEM -järjestelmässä käytettävää, kuvassa 3.13 esitetyn

kaltaista aaltomuotoa, jolloin induktiokelalla mitattava vaste on porrasvaste. Pri-

maarikenttä on tällaisessa tapauksessa koko ajan päällä, joten sen vaikutus on

huomioitava maankamaran vasteen hyödyntämiseksi. Koska mittaus tuottaa on-

time-vasteen, niin erityisen hyvästäkin johteesta saadaan aina indikaatio.

Kuva 3.13. Kolmioaallon muotoinen primaari b-kenttä yhden jakson ajalta (yllä) ja sen
aikaderivaatta (alla).

Pallon tapauksessa porrasvasteeksi saadaan kolmioaallon muotoista lähetinvirtaa

käytettäessä, analogisesti yhtälön (3.17) kanssa

db

dt
(t) =

4Cb0max

T

∞∑

s=1

1

s2
e
− s2t
τ0 , (3.18)

missä 4bmax/T on primaarisen db/dt-kentän arvo ennen porrasmaista muutosta

(kts. kuva 3.13).
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Koska porrasvasteet (mielivaltaiselle maankamaran rakenteelle) ovat primaariken-

tän suuruudesta riippuvaa vakiokerrointa lukuun ottamatta identtiset db/dt- ja

b-vasteille, niiden signaali-kohinasuhteiden välinen suhde on sama kaikilla ajan-

hetkillä, ja tätä suhdetta voidaan arvioida, jos molempien aineistojen kohinata-

sot ovat tiedossa. UTEM-järjestelmän induktiokelatyyppisen kairanreikäanturin il-

moitettu kohinataso aksiaaliselle komponentille on ”syvissä kairanrei’issä” mitat-

taessa 8 pT/s (Lamontagne Geophysics, s.a.) ja Digiatlantis-järjestelmän fluxgate-

anturille ilmoitettu luku on 3 pT kaikilla komponenteilla (EMIT, 2013b). Näitä

lukuja voidaan pitää vain suuntaa antavina ilman tarkempia määrittelyjä. Jos

käytettävä lähetinvirran, ja siten myös primaarisen b-kentän, maksimiarvo on

sama, nähdään laskemalla molempien signaali-kohinasuhteet (vaste jaettuna ko-

hinatasolla), että ne ovat samansuuruiset, kun T = 1, 5 s, missä T tarkoit-

taa UTEM-järjestelmän kolmioaallon muotoisen primaarikentän jaksonaikaa, josta

primaarikentän voimakkuus riippuu. Näin arvioituna siis kelalla mitattavan vas-

teen signaali-kohinasuhde olisi parempi puoltatoista sekuntia lyhyemmillä pri-

maarikentän jaksonajoilla ja vastaavasti tätä pidemmillä jaksonajoilla fluxgate-

magnetometrin signaali-kohinasuhde olisi parempi.

UTEM-järjestelmän kairanreikämittaus näyttäisi nauttivan erityisen pienistä kohina-

arvoista sillä sen 165 m2:n efektiivisen pinta-alan omaavan induktiokela-anturin il-

moitettuun 8 pT/s kohinatasoon verrattuna esimerkiksi myöhemmin tässä tutkiel-

massa tarkasteltavan 200 m2:n efektiivisen pinta-alan omaavalla kelalla mitatun

maanpinta-aineiston kohinataso on suurin piirtein 200 pT/s.

3.3 Esimerkki db/dt- ja b-vasteiden mallinnuksesta

Tässä kappaleessa vertaillaan teoreettisesti laskettuja db/dt- ja b-vasteita. Vasteet

on laskettu käyttäen Leroi-mallinnusohjelmaa, joka perustuu integraaliyhtälöme-

netelmään (AMIRA, 2008). Leroin avulla voidaan laskea kerrokselliseen maanka-
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maraan sijoitetun johtavan ja muodoltaan suorakulmaisen ohuen johdelevyn vaste,

jolloin myös isäntäkiven tai johtavan irtomaan vaikutusta johteesta saatavaan vas-

teeseen voidaan tarkastella. Johde on teoriassa äärettömän ohut levymäinen kap-

pale, jonka konduktanssi eli johtavuuden ja paksuuden tulo on kuitenkin äärelli-

nen. Ohutlevyyn indusoituneet sähkövirrat voivat kulkea ainoastaan levyn tason

suuntaisesti. Äärellisen paksuista levyn muotoista johdetta voidaan approksimoida

ohutlevyllä, jos sen sisällä kulkevan sähkövirrantiheyden voidaan olettaa olevan

vakio sen paksuuden yli.

Jotta db/dt- ja b-vasteita voidaan verrata toisiinsa, tarvitaan tieto molempien

aineistojen kohinatasosta. Luvussa 6 on esitetty mittausaineistoa, joka on saatu

mittaamalla yhtä aikaa induktiokelalla sekä fluxgate-magnetometrillä käyttäen

samanlaisia pinoamismääriä sekä aikakanavajakoja, joten aineistojen kohinatasot

ovat vertailukelpoisia keskenään. Silmämääräisesti mittausaineistosta arvioitu kohi-

nataso, joka vastaa myöhäisiä aikakanavia, on induktiokelalle 0,2 nT/s ja fluxgate-

magnetometrille 2 pT. Kohinatasot liittyvät off-time-mittauksiin.

Vasteiden laskemisessa on käytetty 200 m × 200 m kokoista lähetinsilmukkaa, jossa

kulkee positiivisista ja negatiivisista porrasmaisista virtapulsseista koostuva jak-

sollinen aaltomuoto, jonka jaksonaika on 0,5 s (perustaajuus 2 Hz) ja maksimivirta

20 A. Virtapulssin käynnistävän ja päättävän rampin kesto 0,36 ms, mikä vastaa

realistista arvoa, kun huomioidaan lähetinsilmukan koko sekä virran maksimiarvo.

Vasteet ovat vertikaaliselle komponentille laskettuja off-time-vasteita eli ne vastaa-

vat mittauksia, jotka on suoritettu lähetinvirran ollessa pois päältä. Ensimmäinen

ajanhetki on 0,1 ms:n päässä lähetinvirran päättävän rampin lopusta ja viimeinen

ennen seuraavan virtapulssin käynnistymistä noin 125 ms:n kohdalla. Vasteet ja

siten myös kohinatasot on normalisoitu lähetinvirran maksimiarvolla, jolloin nor-

malisoidut kohinatasot ovat 0,01 nT/As ja 0,1 pT/A.

Mallinnuksessa tarkasteltava johde on horisontaalinen 200 m × 200 m kokoinen



40

ohutlevy, joka sijaitsee suoraan lähetinsilmukan alapuolella 200 m:n syvyydellä.

Johde on siten maksimikytkennässä primaarikenttään ja lisäksi galvaanisten virto-

jen vaikutus on pieni, koska niiden vaikutus on yleisesti ottaen suurempi tapauk-

sissa, joissa johde on ylhäältäpäin katsottuna sivussa lähetinsilmukasta (Nabighian

& Macnae, 1991). Vasteet on laskettu levyn konduktanssin (S) arvoille 10, 100,

500, 1000 ja 10000 siemensiä, joita vastaavat aikavakion arvot millisekunneissa

ovat noin 0,25, 2,5, 13, 25 ja 250 kaavasta (1.2) laskettuna. Aikavakioiden arvot

suhteessa 125 ms:n mittausaikaan ovat sellaiset, että ainoastaan 250 ms:n tapauk-

sessa on odotettavissa primaarikentän jaksollisuudesta aiheutuva vastetta vaimen-

tava vaikutus. Toisaalta pienimmän aikavakion tapauksessa on odotettavissa, että

rampin vaikutus vaimentaa johteesta saatavaa vastetta verrattuna porras- tai im-

pulssivasteeseen.

Kuvassa 3.14 on esitetty b-vaste eristävää kokoavaruutta tai kiteistä kalliota vas-

taavalla isäntäkiven 5000 Ωm:n ominaisvastusarvolla (a) sekä dekadia johtavam-

malla 500 Ωm:n isäntäkiven arvolla (b). Johtavamman isäntäkiven vaikutus näkyy

logaritmisella asteikolla käytännössä ainoastaan, kun konduktanssi on 10 S. Muuten

vasteet ovat samanlaisia kuin eristävämmän isäntäkiven tapauksessa.

Induktiokelalla mitatun vasteen tapauksessa (kuva 3.15) isäntäkiven vaikutus on

havaittavissa, kun isäntäkiven ominaisvastus on 5000 Ωm, mutta vaikutus näkyy

ainoastaan suurimman konduktanssin tapauksessa. Kun isäntäkivi on johtavampi,

sen vaikutus on voimakkaampi ja suurimman konduktanssin tapauksessa johteen

vaste erottuu isäntäkiven vasteesta myöhemmällä ajanhetkellä.
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(a) (b)

Kuva 3.14. Magnetometrillä mitattava b-vaste johdelevyn konduktanssin S eri arvoilla
isäntäkiven ollessa 5000 Ωm (a) tai 500 Ωm (b). Isäntäkiven vaste ilman johdetta on myös
esitetty, mutta kuvan (a) tapauksessa se on ehtinyt vaimeta liikaa ollakseen havaittavissa.
Sekä vaste (pT/A), että aika (ms) on esitetty logaritmisella asteikolla. Aika on laskettu
virtapulssin päättävän rampin lopusta.

(a) (b)

Kuva 3.15. Induktiokelalla mitattava db/dt-vaste johdelevyn konduktanssin S eri arvoilla
isäntäkiven ollessa 5000 Ωm (a) tai 500 Ωm (b). Isäntäkiven vaste ilman johdetta on myös
esitetty. Sekä vaste (nT/As), että aika (ms) on esitetty logaritmisella asteikolla. Aika on
laskettu virtapulssin päättävän rampin lopusta.

Kuvassa 3.16 on esitetty vaste, kun isäntäkivi on resistiivinen (5000 Ωm), mutta sen

yläpuolella on 20 m paksu irtomaakerros, jonka ominaisvastus on 100 Ωm, jolloin
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irtomaan konduktanssi eli johtavuus-paksuus-tulo on 0,2 S, mikä Suomen oloissa

voisi kuvastaa realistista irtomaan konduktanssia yleisesti. Kuvasta nähdään, että

irtomaan vaikutus on sekä db/dt- että b-kentälle tämän tarkastelun tapauksessa

pieni ja sen vaikutus on suurempi kelalla mitattaessa.

(a) (b)

Kuva 3.16. Magnetometrillä (a) ja induktiokelalla (b) mitattava vaste johdelevyn kon-
duktanssin S eri arvoilla, kun irtomaa on 20 m paksu ja sen ominaisvastus on 100 Ωm ja
isäntäkiven ominaisvastus on 5000 Ωm. Irtomaan ja isäntäkiven vaste ilman johdetta on
myös esitetty. Sekä vasteet, että aika (ms) on esitetty logaritmisella asteikolla. Aika on
laskettu virtapulssin päättävän rampin lopusta.

Esitetyistä kuvista nähdään, että jos aineistojen efektiivinen kohinataso olisi

dekadin suurempi eli esimerkiksi jos johde olisi syvemmällä, niin parasta johdetta

(10000 S) ei voitaisi havaita lainkaan induktiokelalla mitattaessa. Tämä pätee myös

kelalla mitatusta vasteesta integroidulle b-vasteelle. Vaikka kelan kohinataso olisi

dekadia pienempi olisi signaali-kohinasuhde vieläkin pienempi kuin b-vasteella. Mit-

taamalla kelalla rampin aikana johde olisi mahdollisesti havaittavissa. Kun johteen

konduktanssi on 500 S, vasteiden signaali-kohinasuhteet näyttävät olevan lähellä

toisiaan, tällöin johteen aikavakio on noin 13 ms. Tätä pienemmillä (tässä käsi-

tellyillä) aikavakion arvoilla kelalla mitatun vasteen signaali-kohinasuhde on suu-

rempi.
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Esitettyjen esimerkkien tapauksessa lisäksi vasteiden superpositio näyttäisi olevan

voimassa, jolloin mitattava vaste on approksimatiivisesti summa eristävässä koko-

avaruudessa sijaitsevan johteen vasteesta sekä isäntäkivestä (kuvat 3.14 ja 3.15)

tai isäntäkivestä ja johtavasta irtomaasta (kuva 3.16) aiheutuvasta vasteesta. Täl-

laisen vasteiden superposition oletetaan hyvin usein olevan voimassa todellisen

mittausaineiston tulkinnassa, jolloin esimerkiksi johtavasta irtomaasta aiheutuva

vaste vähennetään mitatusta vasteesta, jolloin jäljelle jää oletetusti ainoastaan joh-

teesta aiheutuva vaste. Tällöin esimerkiksi johteen aikavakion määrittäminen tuot-

taa lähempänä oikeaa arvoa olevan tuloksen. Irtomaasta ja isäntäkivestä aiheutuvaa

vastetta voidaan arvioida, jos mittausprofiili sisältää mittauspisteitä, jotka sijaitse-

vat riittävän kaukana tutkittavasta johteesta, jotta siitä aiheutuva vaste ei vaikuta

mittaustulokseen.

3.4 Magneettisen permeabiliteetin vaikutus TEM-mittauk-

sissa

Kun porrasmainen virtapulssi on riittävän pitkä, jotta sekundaarinen vaste on

ehtinyt vaimeta nollaan pulssin lopussa, niin magnetoituvan (µr > 1) johteen

tapauksessa totaalikenttä koostuu virran synnyttämän primaarikentän lisäksi pri-

maarikentän kappaleeseen aiheuttaman indusoidun magnetoituman synnyttämästä

b-kentästä.

Huomioiden käytetty merkintätapa, suhteellisen magneettisen permeabiliteetin µr

omaavan johtavan pallon ollessa homogeenisessa primaarikentässä, pallon ulkopuo-

lella vaikuttava indusoituneesta magnetoitumasta syntyvä staattinen b-kenttä on

muotoa (Kamenetsky et al., 2010)

b(t) =
π2Cb0max

6
· 2(µr − 1)

µr + 2
, t < 0. (3.19)
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Kun primaarikenttä tämän jälkeen katkaistaan porrasmaisesti ajanhetkellä t = 0,

induktiivisen rajan off-time-vasteen määräävä muutoksen kokeva totaalikenttä pal-

lon pinnalla riippuu nyt primaarikentästä sekä yhtälön (3.19) mukaisesta termistä.

Induktiivisen rajan vaste on tällöin (Kamenetsky et al., 2010)

b(0) =
π2Cb0max

6

(
1 +

2(µr − 1)

µr + 2

)
. (3.20)

Induktiivisen rajan vaste on sama kuin tyhjiön permeabiliteetin omaavan johtavan

pallon tapauksessa (vrt. yhtälö (3.2)), mutta se riippuu lisäksi permeabiliteetista

aiheutuvasta termistä, joka on nolla, kun µr = 1, ja kasvaa monotonisesti µr:n

funktiona. Magneettisen permeabiliteetin vaikutus voidaan teoriassa havaita mitat-

taessa b-vastetta virran ollessa päällä, sillä poistettaessa primaarikentän vaikutus

jäljelle jää palloon indusoituneesta magnetoitumasta aiheutuva staattinen b-kenttä.

Samalla tavalla permeabiliteetin vaikutus voidaan periaatteessa havaita myös por-

rasvastetta mittaavalla UTEM-järjestelmällä. Toisaalta, b-kenttäantureilla voidaan

vasteen mittaamisen yhteydessä mitata myös Maan magneettikentän arvo (kts.

kappale 5.2), joka on yleensä ainakin tuhatkertainen verrattuna primaarikentän

voimakkuuteen, jolloin magneettisten anomalioiden havaitseminen on tällä tavalla

helpompaa.

Huomionarvoista on, että magnetoituvan pallon tapauksessa induktiivisen rajan

vaste on erilainen päällekytkettävän ja katkaistavan primaarikentän eli on-time- ja

off-time-vasteen tapauksessa, sillä ensiksi mainitun kohdalla indusoitu magnetoi-

tuma on nolla ennen primaarikentän kytkentää. Kuvassa 3.17 (Wait & Spies, 1969)

on esitetty on-time porrasvaste magnetoituvalle johtavalle pallolle µr:n eri arvoilla.

Kaikilla µr:n arvoilla induktiivisen rajan vasteella normalisoitu vaste on 1 ajan-

hetkellä t = 0, mutta permeabiliteetin kasvaessa vaste lähestyy myöhäisillä ajan-

hetkillä (normalisoitua) arvoa −2(µr−1)
µr+2

, sillä kytkettäessä primaarikenttä päälle in-

dusoitunut magnetoituma tuottaa vastakkaismerkkisen vasteen verrattuna palloon

indusoituneiden sähkövirtojen aiheuttamalle vasteelle. Toisaalta, off-time-vasteen
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tapauksessa indusoituneen magnetoituman ja sähkövirtojen aiheuttamat vasteet

ovat samanmerkkiset. Tällöin tietyn µr:n omaavan pallon vaste voitaisiin esittää

kuvassa 3.17 ”nostamalla” vasteita ylöspäin siten, että ne lähestyisivät myöhäisillä

ajanhetkillä arvoa nolla.

Kuva 3.17. Magnetoituvan johtavan pallon on-time porrasvaste suhteellisen permeabili-
teetin µr eri arvoilla (Wait & Spies, 1969, muokattu). Kaikissa tapauksissa indukti-
ivisen rajan vaste on sama (yksi) ja se vastaa epämagneettisen pallon induktiivisen rajan
vastetta.

Myöhäisillä ajanhetkillä vasteesta tulee myös magnetoituvan pallon tapauksessa ek-

sponentiaalinen (Asten & Duncan, 2012). Kun µr on suhteellisen pieni, aikavakio on

siihen lähestulkoon suoraan verrannollinen (Kaufman & Keller, 1985). Aikavakion

kaavaan (3.4) voidaan µ0:n tilalle sijoittaa TEM-vasteeseen liittyvä (ei demagne-

tointi-ilmiöön liittyvä) efektiivinen permeabiliteetti µeff=µ0µreff , jolloin pallon

aikavakio on siis

τ0 =
σµeffa

2

π2
, (3.21)

µreff :n arvo µr:n funktiona nähdään kuvasta 3.18 (Kaufman & Keller, 1985). Eks-

ponentiaalisen käyttäytymisen voidaan katsoa olevan voimassa, kun t > τ0 (As-

ten & Duncan, 2012). Induktiivisen rajan off-time-vasteen (yhtälö (3.20)) ja eks-

ponentiaalisen käyttäytymisen välissä vaste ei muodoltaan suuresti eroa tyhjiön
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permeabiliteetin omaavan pallon vasteesta, kun kyseessä on tavalliset maankama-

ran materiaalit (µr < 5) (Kamenetsky et al., 2010). Suurilla µr:n arvoilla (esim.

µr > 100), jotka liittyvät esimerkiksi räjähteiden (UXO) etsintään, vasteen muoto

induktiivisen rajan ja eksponentiaalisen käyttäytymisen välissä on huomattavasti

erilainen verrattuna µ0:n omaavaan palloon, tällöin lisäksi permeabiliteetin epäli-

neaarinen käyttäytyminen voi monimutkaistaa tilannetta (Asten & Duncan, 2012).

Esimerkiksi, jos µr = 2, 5, joka on realistinen arvo magneettikiisulle (Telford et al,

1990), niin µreff on noin 2, jolloin pallon aikavakio on kaksinkertainen verrattuna

epämagneettiseen johtavaan palloon. Tällöin induktiivisen rajan off-time-vaste on

noin 67% suurempi kuin tapauksessa, jossa µr = 1.

Jaksollisen primaarikentän tapauksessa τ0/Toff -suhteen kasvaessa, permeabiliteetin

vaikutus vasteeseen pienenee, ja kun τ0 >> Toff vaste lähestyy tyhjiön permeabili-

teetin omaavan pallon induktiivisen rajan vastetta. Muutettaessa porrasmaisesti

primaarikenttää, pallon pinnalle syntyy vaimenemattomia sähkövirtoja, jotka es-

tävät indusoituneen magnetoituman syntymisen pallon sisällä. Tämä pätee myös

taajuusalueessa, jossa taajuuden kasvaessa rajatta eli induktiivisen rajan vasteen

tapauksessa permeabiliteetti ei vaikuta vasteeseen (West & Macnae, 1991).

Kuva 3.18. Pallon TEM-vasteeseen liittyvä efektiivinen suhteellinen permeabiliteetti
todellisen suhteellisen permeabiliteetin funktiona (Kaufman & Keller, 1985, muokattu).
Suureiden välinen riippuvuus on lähestulkoon lineaarinen kuvassa esitetyillä pienillä µr:n
arvoilla.
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Yllä olevan mukaan voidaan olettaa, että permeabiliteetin vaikutus vasteeseen

on yleisessäkin tapauksessa samantyyppinen eli se kasvattaa induktiivisen rajan

off-time-vastetta ja hidastaa vasteen vaimenemista. Jos johde on magnetoituva

ja sen laatua pyritään tulkitsemaan esimerkiksi aikavakion avulla pelkästään

huomioimalla johtavuus, tällöin johtavuus tulkitaan todellista johtavuutta suurem-

maksi. Magnetoituvan materiaalin olemassaolo mittauskohteessa on todennäköi-

sesti vaikea erottaa vasteen vaimenemisesta ja ilmeisimmin magnetoituvan ma-

teriaalin olemassaolo voidaan TEM-mittausten yhteydessä havaita mittaamalla

Maan magneettikenttää b-kenttäanturia käytettäessä. Tällöin tietysti vaaditaan

mittauksia useissa eri pisteissä, jotta anomaalinen magneettikentän käyttäytymi-

nen voidaan erottaa tietystä perustasosta.
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4 Mittauslaitteisto

Tässä luvussa käsitellään TEM-mittauksissa käytettävän mittauslaitteiston eri

osat. Tyypillinen TEM-mittauslaitteisto koostuu pääosin lähetinsilmukasta, lähet-

timestä, lähettimen virtalähteestä, vastaanottimesta ja anturista (kuva 4.19).

Kairanreikämittauksissa tarvitaan lisäksi kaapelikela virtalähteineen ja matkapyörä

anturin laskemiseksi tietylle syvyydelle kairanreikään. Mittausten pinoamista varten

lähettimen ja vastaanottimen kellot täytyy synkronoida, mikä voidaan tehdä lait-

teet yhdistävän kaapelin, sisäisten kellojen tai GPS-signaalin avulla.

Kuva 4.19. Kaaviokuva tyypillisestä aika-alueen mittauslaitteistosta.

Mainittakoon tässä, että laitevalmistajien esitteet ovat yleensä aina joiltakin osin

vajavaisia ja monesti vaikeaselkoisia. Lisäksi ilmoitetut ominaisuudet vaihtelevat

valmistajittain, mikä entisestään vaikeuttaa eri laitteiden keskinäistä vertailua. Tie-

teellisestä näkökulmasta katsottuna olisi kuitenkin tärkeää tietää kaikki mittaus-

tulokseen vaikuttavat tekijät ja siten myös mittauslaitteiston eri osien ominaisuu-

det mahdollisimman tarkasti. Pahimmassa tapauksessa jotakin mittaustulokseen

vaikuttavaa tekijää ei ilmoiteta; esimerkiksi kaupallisten lentomittausjärjestelmien

vastaanotinkeloissa käytettävien alipäästösuotimien tarkat ominaisuudet ovat mo-

nesti luottamuksellista tietoa (Christiansen et al., 2011).
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4.1 Vastaanotin

Vastaanotin yleensä vahvistaa ja sen jälkeen digitoi ja tallentaa anturilta tule-

van analogisen signaalin. Eräät kaupalliset geofysikaaliset vastaanottimet voivat

toimia yhdessä useiden eri antureiden sekä lähettimien kanssa. Tällainen käyttäjälle

hyödyllinen laitteistojen modulaarisuus ei kuitenkaan ole sääntö, vaan useat laitteet

on suunniteltu toimimaan yhdessä samaan laitteistoon kuuluvien komponenttien

kanssa.

Aika-alueen mittauksiin soveltuvat vastaanottimet kykenevät digitoinnissa no-

peaan näytteistykseen ja nykyään 24-bittisten analogia-digitaalimuuntimien (A/D-

muuntimien) dynaaminen alue (dynamic range) on yleinen. Yksi b-kenttämittausten

etu verrattuna db/dt-mittauksiin käytettäessä porrasmaista lähetinvirran aalto-

muotoa on mitattavan vasteen pienempi dynaaminen alue (Spies & Frischknecht,

1991). Eräs arvio on, että tavallista porrasmaista aaltomuotoa käytettäessä 16-

bittinen b-kenttämittaus vastaa 24-bittistä db/dt-mittausta olettaen, että taajuus-

kaista on 10 Hz – 10 kHz (Le Roux & Macnae, 2007).

Anturin ja vastaanottimen välisen toiminnan selventämiseksi otetaan esimerkiksi

Bartington Mag-03 -fluxgate-magnetometri (Bartington, s.a.), jonka b-kentän mit-

tausalue on ±70000 nT, joka vastaa anturista saatavaa maksimiulostulojännitettä

±10 V, jolloin herkkyys on 10 V/70000 nT ≈ 1, 43 · 10−4 V/nT. Jos käytettävissä

olevan vastaanottimen maksimisisääntulojännite on ±20 V ja A/D-muuntimen dy-

naaminen alue 24-bittiä, niin jännitteen kvantisoinnin resoluutio on (2·20 V)/224 ≈

2, 38 µV eli tätä pienempi muutos sisääntulojännitteessä ei muuta digitoitavan jän-

nitteen arvoa. Jos anturilta tulevaa signaalia ei vahvisteta ennen digitointia niin b-

kentän kvantisoinnin resoluutio on (2·70000 nT/10 V)·2, 38·10−6 V ≈ 33, 3 pT. Vas-

taanotin lisää kohinaa digitoitavaan jännitteeseen, joka muuntuu b-kentäksi kerrot-

taessa se magnetometrin herkkyyden käänteisarvolla (kalibrointikertoimella), toisin

sanoen, mitä pienemmän herkkyyden magnetometri omaa, sitä enemmän vastaan-
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ottimen tuottama kohina korostuu muunnettaessa digitoitu jännitteen arvo takaisin

b-kentän arvoksi. Vastaanottimen tuottaman kohinan vaikutus voi olla anturin

vaikutusta suurempi lopullisessa mittaustuloksessa, jolloin pienikohinaisen anturin

tuoma hyöty menetetään (Kingman, 2005a). Valmistajien esitteissä ei kuitenkaan

yleensä ilmoiteta tietoja vastaanottimen kohinasta. Vahvistamalla anturilta tule-

vaa jännitettä ennen digitointia kvantisoinnin resoluutio paranee ja vastaanottimen

aiheuttaman kohinan vaikutus lopulliseen tulokseen pienenee. Tämä pätee tietysti

vain, jos vahvistusprosessissa itsessään syntyvä kohina on pieni.

Mitattaessa b-kenttää Maan magneettikentän perustason vaikutus voidaan poistaa

tuottamalla Maan kentän vaikutuksen kumoava b-kenttäanturin kohdalle esimer-

kiksi anturin yhteyteen asennetun kelan avulla, jolloin voidaan käyttää suurempia

vahvistuksia ilman anturin saturoitumista. Induktiokelalla mitattaessa tätä ongel-

maa ei ole, sillä ajan suhteen lähes muuttumaton Maan magneettikentän vakiotaso

ei indusoi kelaan jännitettä.

Esimerkki modernista, kenttäkelpoisesta eli säänkestävästä ja kannettavasta (paino

8 kg) vastaanottimesta on kuvassa 4.20 esitetty EMIT-yhtiön SMARTem24

(EMIT, 2013c). Se koostuu itse vastaanottimesta ja siihen integroidusta Windows-

käyttöjärjestelmällä varustetusta Panasonicin Toughbook-tietokoneesta, jossa on

160 gigatavun tallennuskapasiteetti ja 10 tuuman näyttöpaneeli. Sitä voidaan käyt-

tää aika-alueen mittausten lisäksi muun muassa taajuusalueen ja indusoidun pola-

risaation mittausten vastaanottimena. Vastaanottimessa on 16 sisääntulokanavaa,

joista jokaisella on oma vahvistin (vahvistus 1, 10 tai 100) ja 24-bittinen A/D-

muunnin maksimissaan 120000 hertsin näytteenottotiheydellä. Lähetin-vastaanotin-

synkronointi voidaan suorittaa GPS:n tai sisäisten kellojen avulla. Vastaanottimen

kanssa voidaan käyttää eri valmistajien antureita ja lähettimiä, ja sillä voidaan

tallentaa täysi aaltomuoto myös primaarikentän ollessa päällä, jolloin primaariken-

tän vääristyminen (on-time-vaste) antaa lisämahdollisuuden tulkinnassa ja lisäksi

aineistosta voidaan jälkiprosessoida esimerkiksi vaimenemiskäyriä käyttäen erilaisia
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aikakanavajakoja tai tarkastella mahdollisia häiriöitä primaarikentässä. Näytöltä

voi seurata antureilta tulevaa signaalia reaaliajassa mittauksen aikana, mikä on

hyödyllistä erilaisten häiriöiden tunnistamisessa.

Kuva 4.20. EMIT-yhtiön SMARTem24 lähettimen ohjain vasemmalla ja vastaanotinyk-
sikkö oikealla (EMIT, 2013c). Lähettimen ohjain mahdollistaa erilaisten lähettimien
käytön yhdessä vastaanottimen kanssa ja sitä tarvitaan myös lähetin-vastaanotin-
synkronoinnissa.

4.2 Anturit

TEM-mittauksissa on nykyään käytössä pääasiassa kolme eri anturityyppiä: induk-

tiokela, fluxgate-magnetometri ja SQUID-magnetometri. Kaikista anturityypeistä

on kuitenkin olemassa erilaisia variaatioita. Poikkeuksellinen anturi on GAP Geo-

physics -yhtiön SAMSON B-field -järjestelmässä käytettävä, skalaarikenttää mit-

taava alkalihöyrymagnetometri (GAP Geophysics, s.a.). Kela on ollut käytännössä

ainoa rutiinikäytössä ollut anturityyppi 2000-luvun alkupuolelle asti, minkä jälkeen

sekä SQUID- että fluxgate-antureita on enenevässä määrin aloitettu käyttämään

erityisesti hyvin johtavien malmimineralisaatioiden etsinnässä.

Perustavanlaatuinen ero induktiokelan ja kahden muun anturityypin välillä on, että

kela mittaa magneettivuon tiheyden aikaderivaattaa (db/dt-kenttä) tai jännitettä

ja SQUID ja fluxgate magneettivuon tiheyttä (b-kenttä). Käytettäessä tavallista

aaltomuotoa, jossa virtaa muutetaan porrasmaisesti, b-kenttämittauksella on etuja

hyviin johteisiin liittyvien hitaasti vaimenevien transienttien mittauksessa (Grant
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& West, 1965; Asten & Duncan, 2012). Toisaalta mitattaessa nopeasti vaimenevia

heikompiin johteisiin liittyviä transientteja db/dt-kentän mittaaminen voi olla

mielekkäämpää (Asten & Duncan, 2012). On kuitenkin huomattava, että kolmioaal-

tomuotoa käyttävä UTEM-järjestelmä omaa samat edut kuin b-kenttäanturit por-

rasmaista aaltomuotoa käytettäessä hitaasti vaimenevien transienttien tapauksessa

ja sama pätee db/dt-vasteesta integroidulle b-vasteelle.

4.2.1 Antureiden ominaisuudet

Vertailtaessa antureita mittausaineiston kannalta, tärkeitä ominaisuuksia ovat an-

turin taajuusvaste, sisäinen kohina sekä herkkyys (Spies & Frischknecht, 1991).

Taajuusvaste määrää käytännössä, kuinka nopeita kentänmuutoksia anturilla

voidaan mitata ilman mittaustuloksen vääristymistä. Laitevalmistajat ilmoittavat

monesti anturin taajuuskaistan (bandwidth), jota ilman tarkempaa määrittelyä

tulee pitää kvalitatiivisena mittana, joka antaa suuruusluokan suurimmille taa-

juuksille, joita anturilla voidaan mitata.

Antureiden ominaisuudet ilmaistaan käytännössä aina taajuusalueessa. Yleisesti ot-

taen anturia voidaan kuvata lineaarisena systeeminä, jonka sisääntulo on mitattava

b-kenttä (tai db/dt-kenttä) ja ulostulo mahdollisesti vahvistettava ja sen jälkeen

digitoitava jännite. Matemaattisesti kuvattuna esimerkiksi b-kenttäanturin ulostu-

lojännite, tai tarkemmin sanottuna sen Fourier-muunnos Vout(ω) voidaan ilmoittaa,

kuten (esim. Bendat & Piersol, 1971)

Vout(ω) = H(ω)B(ω), (4.1)

missä H(ω) on anturin taajuusvaste eli sen painofunktion Fourier-muunnos ja

B(ω) on yhtälön (2.24) mukainen anturin sisääntulona toimivan magneettiken-

tän Fourier-muunnos. Ottamalla yhtälöstä (4.1) käänteismuunnos (yht. (2.16))

nähdään, että anturin taajuusvasteen on oltava reaalinen vakio eli sama kaikilla
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taajuuksilla, jotta anturista ulostuleva aika-alueen signaali vastaisi vakiokerrointa

(kalibrointikerrointa) lukuun ottamatta sisäänmenosignaalia eli mitattavaa mag-

neettikenttää. Todellisilla antureilla taajuusvaste voi olla vakio vain rajallisen taa-

juusalueen yli.

Kuvassa 4.21 on esitetty esimerkki fluxgate-magnetometrin taajuusvasteesta, joka

on esitetty, kuten tavallisesti, amplitudivasteena |H(ω)| ja vaihevasteena arctan

[HIm(ω)/HRe(ω)]. Amplitudivaste vastaa anturin taajuudesta riippuvaa herkkyyttä,

jonka yksikkö on V/T. Vaihevasteen tulee olla 0 ja amplitudivasteen vakio, jotta

taajuusvaste olisi reaalinen vakio. Kuvasta nähdään, että kyseisen magnetometrin

taajuusvaste on käytännössä katsoen vakio välillä 10–100 Hz, minkä jälkeen taajuu-

den kasvaessa ensin vaihevaste ja tämän jälkeen amplitudivaste alkavat muuttua.

Tämä tarkoittaa, että jos mitattava magneettikenttä sisältää yli 100 Hz:n taajuuk-

sia niin anturi vääristää mitattavaa aika-alueen signaalia. Signaalin vääristymisen

suuruutta on vaikea arvioida, mutta tunnettaessa anturin taajuusvaste tarkasti,

voidaan sen vaikutus periaatteessa ottaa huomioon teoreettisia vasteita lasket-

taessa. Toisaalta, alkuperäinen signaali voidaan, ainakin teoriassa, palauttaa esi-

merkiksi muuntamalla mitattu aika-alueen signaali taajuusalueeseen, ratkaisemalla

B(ω) yhtälöstä (4.1) ja tämän jälkeen tekemällä Fourier-käänteismuunnos takaisin

aika-alueeseen. Tämän suorittamiseksi mittalaitteen tulee tallentaa koko mittaus

eli mitata myös lähettimen ollessa päällä. Anturin vääristävää vaikutusta ei voida

korjata loputtomiin, sillä esimerkiksi kuvan 4.21 tapauksessa taajuuden kasvaessa

amplitudivaste vaimenee lopulta liian pieneksi ollakseen mitattavissa.

Verrattuna b-kenttämagnetometreihin, kaikilla induktiokeloilla amplitudivaste vai-

menee lopulta liian pieneksi ollakseen mitattava myös taajuuden lähestyessä nol-

laa, sillä Faradayn lain mukaan tällöin kelaan indusoituva jännite lähestyy nollaa.

Toisin sanoen (liikkumattomilla) kela-antureilla voidaan mitata ainoastaan ajan

mukaan vaihtelevia magneettikenttiä. (Tumanski, 2006)
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Kuva 4.21. Tyypillinen Bartington-Mag-03 -fluxgate-magnetometrin taajuusvaste (Bart-
ington, s.a.). Amplitudivaste on esitetty desibeliasteikolla (asteikko vasemmalla) ja vai-
hevaste asteina (oikealla). Vaaka-akselilla taajuus [Hz].

Anturien sisäinen kohina ilmoitetaan yleisesti taajuuden f [Hz] funktiona te-

hospektritiheyden G(f) [(mitattavan suureen yksikkö)2/Hz] avulla, joka voidaan

määrittää esimerkiksi Fourier-muunnoksen avulla mittaamalla anturilla aikasarja

mahdollisimman hyvin ulkoisilta häiriöiltä suojatussa tilassa. Tässä tutkielmassa

tehospektrin tiheydellä tarkoitetaan yksipuolista, vain reaalisilla taajuuksilla mää-

riteltyä tehospektriä, jonka arvo on aina positiivinen reaaliluku (Bendat & Piersol,

1971). B-kentän tehospektrin Gb(f) [T2/Hz] ja vastaavan aikasarjan db/dt-kentän

tehospektrin Gdb(f) [(T/s)2/Hz] välillä on yhteys (Kingman, 2005b)

Gb(f) =
Gdb(f)

2πf
. (4.2)

Tehospektrin sijasta käytetään tavallisemmin sen neliöjuurta, jolloin yksikkö vastaa

paremmin mitattavan suureen yksikköä, sillä tehospektrin neliöjuuren yksikkö on

[(mitattavan suureen yksikkö)/
√
Hz].

Tehospektristä, joka vastaa tiettyä aikasarjaa, voidaan laskea aika-alueessa mah-

dollisesti mielekkäämpi varianssi σ2
x, kuten (Bendat & Piersol, 1971)

σ2
x =

∫ ∞

0+
G(f)df, (4.3)
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missä merkintä 0+ tarkoittaa, että taajuutta 0 ei oteta huomioon, koska tehospekt-

rin arvo taajuudella 0 vastaa aikasarjan keskiarvoa. Varianssin neliöjuuri on keski-

hajonta, jonka yksikkö vastaa aikasarjan suureen yksikköä. Huomaa, että käytän-

nön mittauksilla määritetty G(f) on aina taajuussisällöltään rajoitettu, jolloin

myös integrointirajat ovat käytännössä rajoitettu. Kahden toistensa kanssa kor-

reloimattoman aikasarjan (x ja y) summan tehospektri Gxy(f) on niiden teho-

spektrien Gx(f), Gy(f) summa (Bendat & Piersol, 1971),

Gxy(f) = Gx(f) +Gy(f), (4.4)

sama pätee aikasarjojen summan varianssille, nämä tulokset voivat olla hyödyksi

esimerkiksi luonnollisten SM-kenttien ja anturin sisäisen kohinan tarkastelussa.

4.2.2 Induktiokela

Induktiokela on yksinkertaisimmillaan kuvan 4.22 mukainen, useista kierroksista

koostuva metallinen johdin, jonka päiden välille syntyy jännite, kun silmukoiden

läpi magneettivuon komponentti muuttuu. Kelan päiden välille syntyvä jännite

v(t) [V] noudattaa Faradayn lakia, jolloin tapauksessa, jossa magneettikenttä on

paikansuhteen vakio kelan sisällä, voidaan kirjoittaa (Tumanski, 2007)

v(t) = −µ0µrNA
dh

dt
, (4.5)

missä µr on kelan ytimenä mahdollisesti käytettävän ferromagneettisen sydä-

men suhteellinen permeabiliteetti, N on kierrosten lukumäärä, A [m2] kierrosten

sulkema pinta-ala ja h on kierrosten läpi kohtisuoraan kulkeva magneettiken-

tän komponentti. Kierrosten lukumäärän ja pinta-alan tuloa kutsutaan kelan

efektiiviseksi pinta-alaksi. Yhtälö (4.5) on vahvasti yksinkertaistettu todellisesta

tilanteesta, mutta siitä nähdään tärkeimmät induktiokelan toimintaan vaikuttavat

tekijät. Yhtälön mukaan kelan herkkyyttä voidaan parantaa käyttämällä magne-
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toituvaa ydintä, kasvattamalla kierrosten lukumäärää tai kasvattamalla kierrosten

sisään jäävää pinta-alaa. Käytettäessä isoa, esimerkiksi maanpinnalle levitettävää

silmukkaa anturina on lisäksi huomioitava, että magneettikenttä ei ole todennäköi-

sesti ole vakio (paikan funktiona) silmukan sisällä. Käytännössä anturin taajuus-

vaste ja siten myös efektiivinen pinta-ala on määritettävä empiirisesti kalibroin-

timittauksin (Bendat & Piersol, 1971).

Jos induktiokelalla mitattava vaste halutaan ilmoittaa magneettivuon derivaattana

db/dt, jolloin eri kela-antureilla mitatut vasteet ovat vertailukelpoisia, niin ilmatäyt-

teisen kelan tapauksessa, koska b = µ0µrh, mitattu jännite tulee normalisoida kelan

efektiivisellä pinta-alalla, jolloin yksikkö on V/m2, joka vastaa yksikköä T/s. Mag-

netoituvaa ydintä käytettäessä permeabiliteetin vaikutus tulee lisäksi huomioida

normalisoinnissa, yleensä tällöin myös permeabiliteetin vaikutus sisältyy efektiivi-

sen pinta-alan määritelmään.

Kuva 4.22. Induktiokela (Tumanski, 2007).

Hitaasti vaihtelevien magneettikenttien mittaamiseen vaaditaan herkkiä induk-

tiokeloja, mikä johtaa kelan painon ja koon kasvuun. Esimerkiksi magnetotellurii-

kassa käytettävien useita kiloja per komponentti painavien, hyvin herkkien kelojen

käyttö aika-alueen mittauksissa ei ole mahdollista, vaan anturin on oltava nopeasti

kentällä liikuteltavissa ja lisäksi kairanreikämittauksissa erityisen pienikokoinen.

Taulukossa 4.1 on esitetty Geonics-yhtiön aika-alueen maanpintamittauksiin tar-

koitettujen induktiokelojen ominaisuuksia. Suurimman taajuuskaistan omaava HF-

3D-Coil on tarkoitettu pinnanläheisiin tutkimuksiin, jolloin mittaus on aloitet-

tava mahdollisimman nopeasti virrankatkaisun jälkeen, kun taas pienemmän taa-
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juuskaistan, mutta herkkyyden parantamiseksi isomman efektiivisen pinta-alan

omaavat anturit soveltuvat paremmin hitaammin vaimenevien vasteiden mit-

taamiseen.

Taulukko 4.1. Geonics-yhtiön kelojen ominaisuuksia (Geonics, s.a.). Listatut anturit ovat
ilmaytimisiä.

Kela Ef. pinta-ala (m2) Taajuuskaista (kHz) Komponenttien lkm
HF-3D Coil 31,4 500 3
3D-3 LF Coil 200 30 3
Rigid Coil 1000 3 1

Lopuksi mainittakoon, että induktiokelojen yhteydessä käytettävät erilaiset sig-

naalinkäsittelypiirit (esim. Dehmel, 1989) voivat muokata kelan taajuusvastetta

siten, että ulostulosignaali ei enää ole verrannollinen magneettivuon tiheyden

aikaderivaattaan. Tällainen vaikuttaa olevan yleistä esimerkiksi magnetotellurii-

kassa käytettävien induktiokelojen tapauksessa. Yksi esimerkki tällaisesta sig-

naalinkäsittelypiiristä on artikkelissa Gupta Sarma et al. (1976) raportoitu integ-

rointipiiri, joka muokkaa kelan taajuusvastetta siten, että ulostulojännite on ver-

rannollinen magneettivuon tiheyteen.

4.2.3 Fluxgate-magnetometri

Fluxgate-magnetometri kehitettiin alunperin toisen maailmansodan aikaan sukel-

lusveneiden etsintään ja sen jälkeen sitä on muun muassa geofysiikassa käy-

tetty Maan magneettikentän vaihteluiden mittaukseen eri tarkoituksia varten (Tel-

ford et al., 1990). 2000-luvun alkupuolella Fugro Ground Geophysics -yhtiö ke-

hitti fluxgate-magnetometriä käyttävän anturin TEM-mittauksia varten (Annison,

2004). Fluxgate-magnetometrien pienestä koosta johtuen niitä voidaan käyttää

myös kairanreikämittauksissa.

Fluxgate-magnetometrin toiminta perustuu korkean permeabiliteetin omaavan

aineen epälineaariseen magnetoitumiseen, jolloin yhtälön (2.6) mukainen lineaari-
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nen riippuvuus magneettikentän ja magneettivuon tiheyden välillä ei ole voimassa

aineen sisällä. Epälineaarisuutta voidaan hyödyntää erilaisin järjestelyin magneet-

tikentän mittaamiseksi ja erityyppisiä fluxgate-magnetometrejä on lukuisia (Born-

höfft & Trenkler, 1989).

Esimerkki fluxgate-magnetometrin toimintaperiaatteesta on seuraavanlainen (Tel-

ford et al., 1990). Jos vierekkäin asetetaan samansuuntaisesti kaksi ferromagneet-

tista ydintä ja syötetään ytimet saturoivan magneettikentän tuottavaa vaihtovir-

taa ytimien ympärille käärittyihin keloihin siten, että ytimet magnetoituvat vas-

takkaisiin suuntiin, niin ulkoisen magneettikentän vaikutuksesta toinen ytimistä

saturoituu aikaisemmin. Tämä voidaan mitata molempien ytimien ympärille lisäksi

käärityillä mittauskeloilla, joihin indusoituvien jännitteiden summa on ulkoisesta

kentästä johtuen nollasta poikkeava ja tästä summasta ulkoisen magneettikentän

voimakkuus voidaan määrittää.

Fluxgate magnetometrien sisäinen kohina on huomattavasti SQUID-magnetomet-

rejä suurempi ja taajuuskaista on maksimissaan muutamien kilohertsien luokkaa.

Esimerkiksi EMIT-yhtiön ilmoittamat lukemat SMART Fluxgate-anturille (kuva

4.23) ovat 6 pT/
√
Hz yhden hertsin taajuudella sekä 4 kHz:n taajuuskaista.

EMIT käyttää antureissaan ilmeisesti Bartington-yhtiön fluxgate-magnetometrejä,

joista Mag-03-mallin taajuusvaste on esitetty aikaisemmin kuvassa 4.21. SQUID-

magnetometreihin verrattuna suuremmasta kohinasta ja varsin rajoitetusta taa-

juuskaistasta huolimatta fluxgate-magnetometri on osoittautunut toimivaksi eri-

tyisesti johtavissa ympäristöissä mitattaessa.
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Kuva 4.23. EMIT-yhtiön SMART Fluxgate -anturi. Kuva: Uula Autio

4.2.4 SQUID-magnetometri

SQUID (Superconducting Quantum Interference Device) -magnetometrin toiminta

perustuu suprajohtavan aineen kvanttimekaanisiin ominaisuuksiin. Matalan läm-

pötilan suprajohteet (LTS) tarvitsevat suprajohtavuutensa säilyttämiseksi jäähdy-

tyksen käytännössä nestemäisen heliumin avulla (kiehumispiste 4,2 K), kun taas ko-

rkean lämpötilan suprajohteet (HTS) säilyttävät suprajohtavan tilansa esimerkiksi

nestemäisellä typellä (kiehumispiste 77 K) jäähdytettynä. Nestemäisen typen tai

erityisesti nestemäisen heliumin tarve magnetometrien jäähdytyksessä luo omat lo-

gistiset ja aineen käsittelyyn liittyvät ongelmat niiden kenttäkäytössä. Kuvassa 4.24

on esitetty kaivosyhtiö Anglo Americanin ja IPHT-instituutin kehittämä SQUID-

magnetometri sekä sen ohjainyksikkö.
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Kuva 4.24. Kaivosyhtiö Anglo Americanin ja IPHT-instituutin kehittämä Jessy Deep -
SQUID-magnetometri (vasemmalla) ja sen käyttöön tarvittava ohjainyksikkö (oikealla).
Kuva: Uula Autio

Kvanttimekaniikan mukaan suprajohtavassa tilassa olevan silmukan läpi kulkeva

magneettivuo on kvantisoitunut siten, että pienin mahdollinen muutos magneet-

tivuossa on magneettivuon kvantti (flux quantum) φ0, φ0 ≈ 2, 07 · 10−15 Tm2.

SQUID-magnetometrissä on suprajohtavasta materiaalista valmistettu silmukka,

jossa on rf SQUID:n tapauksessa yksi Josephsonin liitokseksi kutsuttu silmukan

katkaiseva ohut eristekerros ja dc SQUID:n tapauksessa kaksi eri kohdissa ole-

vaa eristekerrosta. Tällaiset elementit mahdollistavat magneettikentän mittauksen

yhdessä niihin liitettävien aktiivisten virtapiirien avulla ja lopulta ulostulojännite

on verrannollinen magneettivuon tiheyteen. (Koch, 1989)

Mittausten suorittamiseksi silmukkaelementin sisällä olevan magneettivuon muu-

toksen on pysyttävä pienempänä kuin φ0 tai muuten ulostulosta tulee määrit-

telemätön hyppäyksellisen vuon muutoksen seurauksena. Tämän vuoksi SQUID-

magnetometrien yhteydessä käytetään eräänlaista takaisinkytkentäpiiriä (flux loc-

ked loop, FLL), jonka tarkoitus, periaatteessa, on kumota silmukan läpi kulkevan

ulkoisen magneettivuon tiheyden vaikutus, jolloin takaisinkytkentäpiiriin syötet-

tävän virran suuruus on suoraan verrannollinen mitattavan magneettivuon ti-

heyteen. FLL-piirin ominaisuudet suurelta osin määräävät kuinka suuria mag-

neettivuon tiheyden muutosnopeuksia SQUID-magnetometrillä voidaan mitata.
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Tähän liittyy erityisesti niin sanottu slew rate, joka TEM-mittausten yhteydessä

käytännössä ilmaisee suurimman mahdollisen primaarikentän katkaisunopeuden

(T/s), jonka magnetometri voi mitata menettämättä toimintakykyään. Esimer-

kiksi katkaistaessa lähetinsilmukassa kulkeva 10 ampeerin virta 100 mikrosekun-

nin aikana, slew rate olisi kymmenen metrin päässä silmukan sivusta noin 2 mT/s.

Japanilaisen SQUITEM III -järjestelmän ilmoitettu slew rate on 9,2 mT/s (Arai

et al., 2011). (Le Roux & Macnae, 2007)

SQUID-magnetometrit ovat herkkiä jopa useiden satojen gigahertsien taajuisille

signaaleille ja, koska analogisia alipäästösuotimia ei ilmeisesti voida käyttää, mag-

netometrit on suojattava korkeilta taajuuksilta esimerkiksi niiden ympärille asen-

nettavan ohuen metallisen suojauksen avulla (Koch, 1989; Le Roux 2009). Aika-

alueen mittauksissa käytettyjen eri SQUID-magnetometrien taajuuskaista eli suu-

ruusluokka suurimmalle mitattavissa olevalle taajuudelle vaikuttaisi vaihtelevan

välillä 10 kHz – 100 kHz ja ilmeisesti taajuusvaste on reaalinen vakio taajuuskaistan

yli. (Arai et al., 2011; Foley et al., 1999; Chwala et al., 2001).

Kuvassa 4.25 on esitetty erään HTS SQUID -magnetometrin kohinaspektri (teho-

spektrin tiheyden neliöjuuri) sekä laboratorio- että kenttäolosuhteissa määritettynä

(Leslie et al., 2003). Kuvan spektri vastaa tyypillistä SQUID-magnetometrin ko-

hinaspektrin muotoa, jossa tiettyä rajataajuutta (corner frequency) pienemmillä

taajuuksilla kohinan amplitudi on logaritmisella asteikolla kääntäen verrannollinen

taajuuteen (1/f noise) ja rajataajuutta suuremmilla taajuuksilla kohinan amplitudi

pysyy vakiona (noise floor). Kuvaan merkitty vertikaalisen komponentin (Z) ra-

jataajuus on noin 30 Hz, jota suuremmilla taajuuksilla kohina on noin 350 fT/
√
Hz.
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Kuva 4.25. Esimerkki HTS SQUID -magnetometrin kohinasta taajuuden funktiona (Leslie
et al., 2003). Alempi käyrä on ulkoisilta häiriöiltä suojatussa tilassa mitatun kohinan
spektri ja ylempi kenttäolosuhteissa mitatun vertikaalisen komponentin (Z) kohinan
spektri. Arvioitu horisontaalisen komponentin (X) kohina on myös merkitty kuvaan. Ko-
hinan yksikkö on T/

√
Hz.

4.3 Lähetin

Aika-alueen mittauksiin soveltuvia lähettimiä on saatavilla pienitehoisista akkukäyt-

töisistä aina perävaunuun asennettaviin hyvin suuritehoisiin lähettimiin. Useita

aika-alueen mittauksissa käytettäviä lähettimiä voidaan käyttää lisäksi esimerkiksi

taajuusalueen tai indusoidun polarisaation menetelmän lähettimenä.

Taulukkoon 4.2 on listattu esimerkkejä TEM-mittauksiin soveltuvista lähettimistä.

Tehokkaammat lähettimet ovat pienempitehoisia kookkaampia ja siten vaikeammin

liikuteltavia, millä on merkitystä vaikeakulkuisessa maastossa. Lisäksi lähetin vaatii

toimiakseen generaattorin, jonka paino on käytännössä ulostulevaan maksimite-

hoon verrannollinen. Tietyt lähettimet, kuten esimerkiksi Zonge ZT-30, toimivat

ainoastaan tasavirtaa syöttävillä teholähteillä, jolloin vaihtovirtaa syöttävän gene-

raattorin ja lähettimen väliin on lisättävä tasasuuntaaja.

Lähetinsilmukan kaapelina käytetään yleisesti sähköä eristävällä PVC-muovilla
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Taulukko 4.2. Esimerkkejä kaupallisista malminetsintään soveltuvista aika-alueen lähet-
timistä; imax=suurin lähtövirta, v=lähtöjännite ja pmax=suurin lähtöteho. Lähteet:
1=(Geonics, s.a.); 2=(EMIT, 2013d); 3=(Zonge, 2013); 4=(Phoenix, 2013a); 5=(Micro-
probes, 2013); 6=(Cattach, 2012), 7=(Phoenix, 2013b)

Lähetin imax (A) v (V) pmax (kW) Paino (kg)
1Geonics TEM57-MK2 28 18–160 1,8 15
2EMIT SMARTx4 40 180 (max) 3,6 50
3Zonge ZT-30 30 14–136 4,1. 8
4Phoenix TXU-30 40 25–1000 20 52,5
5GeoPak MLTX-200 200 10–120 26 28
6GeoPak HPTX-70 350 100–1200 70 < 2000 (sis. gener.)
7Phoenix T-200 160 1600 (max) 160 5000 (sis. gener.)

päällystettyä kuparikaapelia, jossa johtimen poikkipinta-ala on esimerkiksi 6 mm2,

jolloin kilometrin pituinen kaapeli on vastukseltaan on noin 3 Ω ja painoltaan 66

kg. Jos mittausta varten suunniteltu lähetinsilmukka on kooltaan esimerkiksi 800

m × 800 m, niin silmukan resistanssiksi R saadaan R = 9, 6 Ω. Jos halutaan käyt-

tää 20 A:n lähetinvirtaa, tarvitaan lähtöjännitteeksi v = Ri = 192 V. Esimerkiksi

Zonge ZT-30-lähettimen tapauksessa suurin sallittu lähtöjännite on 136 V, joten

muodostamalla lähetinsilmukka kahdesta vierekkäin kulkevasta rinnankytketystä

kaapelista vastus puolittuu ja vaadittava jännite säilyy sallituissa rajoissa. Virran

ja jännitteen tulon on pysyttävä lisäksi ilmoitettua maksimitehoa pienempänä.

Lähetinsilmukan magneettista momenttia käytetään monesti ilmaisemaan syn-

tyvän primaarikentän eräänlaista kokonaisvoimakkuutta. Magneettinen momentti

m [Am2] määritellään m = NiA, missä N = silmukan kierrosten lukumäärä,

i = silmukassa kulkeva sähkövirta ja A = silmukan pinta-ala. Geometriset teki-

jät määräävät primaarikentän muodon ja esimerkiksi pienemmän virtasilmukan

keskipisteessä magneettivuon tiheys on suurempi kuin samansuuruista virtaa kul-

jettavan suurempisäteisen virtasilmukan keskipisteessä. Siirryttäessä kauemmas sil-

mukoista, suuremman silmukan aiheuttama magneettivuon tiheys voimistuu suh-

teessa pienemmän silmukan aiheuttamaan kenttään ja siten yleisesti ottaen kas-

vattaa myös suurinta mahdollista tutkimussyvyyttä. Lähetinsilmukassa kulkevan

sähkövirran aiheuttama primaarikenttä mielivaltaisessa pisteessä voidaan kvasi-
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staattisessa tilanteessa laskea Biot-Savartin laista.

Tavallisesti uusien malminetsintäkohteiden etsinnässä käytettävän moving-loop-

mittauksen lähetinsilmukan koko voisi olla esimerkiksi 200 m × 200 m, jolloin

20 ampeerin virralla yksikierroksisen silmukan magneettinen momentti olisi 0,8

MAm2. Lentojärjestelmistä Geotech-yhtiön VTEM tarjoaa tällä hetkellä jopa 2,5

MAm2:n suuruista momenttia (Geotech, 2013). Edellä kuvatun 800 m × 800 m

kokoisen lähetinsilmukan magneettinen momentti on 20 ampeerin virtaa käytet-

täessä 12,8 MAm2.

Kun lähetinsilmukassa kulkeva virta yritetään katkaista mahdollisimman nopeasti,

kuluu tähän aina äärellisen pituinen aika. Katkaisuaika on yleisesti ottaen sitä

pidempi, mitä suurempi on lähetinsilmukan induktanssi, joka on verrannolli-

nen lähetinsilmukan sivunpituuden toiseen potenssiin. Katkaisuaika on siis pi-

dempi isompia lähetinsilmukoita käytettäessä (Nabighian & Macnae, 1991). Vir-

rankatkaisuun vaikuttavat myös siihen liittyvät laitetekniset ratkaisut, jotka vaih-

televat lähettimien välillä.

Tarkalleen ottaen lähetinsilmukka on jatkuvassa vuorovaikutuksessa maankamaran

kanssa, mikä voi aiheuttaa esimerkiksi lähetinsilmukassa kulkevan virran soimista

(ringing) aikaisina hetkinä virrankatkaisun jälkeen. Tämän soimisen vuoksi jois-

sakin lähettimissä käytetään niin sanottua damping-vastusta, jonka resistanssi

oikein valitsemalla voidaan soimisen vaikutus minimoida. (Kozhevnikov, 2009)
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5 TEM-mittausten virhelähteet ja mittausaineis-

ton prosessointi

5.1 Virhelähteet

Käytännön mittauksiin liittyy aina virhelähteitä ja ne voidaan luokitella halutulla

tavalla. Maanpinta- ja kairanreikämittauksissa, joissa mittaus suoritetaan anturin

ollessa paikallaan, virhelähteet voidaan jakaa karkeasti itse mittausta häiritseviin

virhelähteisiin, jotka lisäävät ei-haluttuja piirteitä mitattavaan vasteeseen, sekä

paikannukseen ja anturin asentoon liittyviin virhelähteisiin.

Kvantitatiivista tulkintaa varten lähetinsilmukan ja vastaanottimen tarkat sijain-

nit on määritettävä. Tavallinen GPS-paikannus on yleensä riittävän tarkka ho-

risontaalisen sijainnin määrittämiseen, jos epätarkkuudet noin 5 metrin säteellä

ovat hyväksyttäviä. Esimerkiksi tiheissä metsissä GPS-laitteiden toimintavarmuus

kuitenkin heikkenee ja myös sijainnin määrittämisestä tulee epätarkempaa. Yli

kymmenen metrin vaihtelut sijainnin määrittämisessä ovat kokemuksen mukaan

mahdollisia. Korkeuden tarkkaan määrittämiseen tavallinen GPS-paikannus ei

sovellu. Korkeustietoa ei tarvita tasaisilla alueilla mitattaessa, mutta jos mit-

tausalueella on huomattavaa korkeusvaihtelua, tulisi korkeuskin määrittää tarkem-

min esimerkiksi tukiasemia hyväksikäyttävien GPS-paikantimien avulla.

Maanpintamittauksissa anturin suuntaus vertikaalisuunnassa onnistuu luotettavasti

esimerkiksi vatupassin avulla, mutta myös kiihtyvyysantureita voidaan käyttää, jol-

loin anturin vertikaalinen suuntaus mittaustilanteessa ei ole tärkeää, vaan suunnat

voidaan laskea kiihtyvyysantureilta saatavien tietojen avulla. Horisontaalinen suun-

taus voidaan tehdä kompassin avulla tai etukäteen maastoon merkittyjen peräkkäis-

ten mittauspisteiden avulla. Horisontaalinen suuntaus on yleensä huomattavasti

epätarkempaa kuin vertikaalinen suuntaus ja esimerkiksi kompassisuunnan virhe

voi ideaalitilanteessakin olla useita asteita, ja virhettä voivat lisätä paikalliset mag-
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neettiset anomaliat sekä erilaiset sähkömagneettiset häiriöt.

Kairanreikämittauksissa anturin paikan määrittämiseksi on toivottavaa, että reiän

kulkusuuntatieto eli sijainnin kolmiulotteiset koordinaatit ovat saatavilla mitat-

tuna siihen soveltuvalla anturilla. Mittauksen aikana anturin kulkema etäisyys

määritetään käytännössä matkapyörän avulla, minkä jälkeen mittauspisteen sijainti

voidaan määrittää yhdessä kulkusuuntatiedon kanssa. Sekä kulkusuuntatieto, että

matkapyörällä mitattu etäisyys sisältävät virheitä. Anturin vertikaalinen asento

kairanreikämittauksissa määritetään kiihtyvyysanturien avulla ja horisontaalinen

suunta saatavilla olevan reiän kulkusuuntatiedon avulla. Muussa tapauksessa an-

turin horisontaalinen suuntaus tehdään kompassisuunnan avulla tai huonoimmassa

tapauksessa oletetaan reiän kulkusuunnan olevan koko matkalta sama kuin reiän

alussa.

Mittauksen aikana vaikuttavia virhelähteitä on paljon, näistä tärkeitä ovat luon-

nollisten sähkömagneettisten kenttien aiheuttamat häiriöt, keinotekoiset sähkömag-

neettiset häiriöt, mittauksen aikana anturin liikkeen aiheuttamat häiriöt sekä lähet-

timen, vastaanottimen ja mittaajan toimintaan liittyvät häiriöt.

Kuvassa 5.26 on esitetty yleisluontoinen amplitudispektri luonnollisten SM-kenttien

käyttäytymisestä horisontaalisessa suunnassa. On huomioitava, että riippuen ajasta

ja paikasta luonnon SM-kenttien käyttäytyminen voi vaihdella huomattavasti ja

lisäksi vaihtelut ovat voimakkaampia horisontaalisessa kuin vertikaalisessa suun-

nassa. (McCracken et al., 1986). Kuvassa on esitetty spektrit sekä magneettivuon

tiheyden, että sen aikaderivaatan (normalisoitu jännite) käyttäytymiselle. Spektrien

välillä tulisi näin olla relaation (4.2) mukainen yhteys, jos ne olisi laadittu samassa

paikassa samaan aikaan mitatuista b-kentän ja sen aikaderivaatan aikasarjoista. B-

käyrässä on näkyvissä joitakin keinotekoisia lähteitä, jotka näkyvät voimakkaina

piikkeinä tietyillä taajuuksilla. Esimerkiksi noin 10 kHz:n taajuudella on näkyvissä

jo lakkautetun Omega -radionavigointijärjestelmän lähettimien signaali.
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Kuva 5.26. Yleisluontoinen amplitudispektrin tiheys magneettivuon tiheyden (käyrä B)
sekä magneettivuon tiheyden aikaderivaatan (käyrä V) horisontaaliselle komponentille
(Spies & Frischknecht, 1991, muokattu)

Luonnollisten SM-kenttien vaihtelut alle yhden hertsin taajuudella aiheutuvat

pääosin aurinkotuulen ja Maan magneettikentän vuorovaikutuksesta, kun taas yli

yhden hertsin taajuiset vaihtelut (spherics) aiheutuvat pääosin maailmanlaajuisen

salamoinnin, jonka suurimmat lähteet sijaitsevat trooppisilla alueilla, vaikutuksesta

(Spies & Frischknecht, 1991). Mittauspaikan lähistöllä vaikuttava ukonilma aiheut-

taa suuria häiriöitä mittauksen, mutta tällöin mittaukset on keskeytettävä joka

tapauksessa mittalaitteiden suojelemiseksi.

Keinotekoisista sähkömagneettisista häiriölähteistä huomattavin on sähköverkon

eri osat (esim. sähkölinjat ja maadoituspisteet), jotka Suomessa tuottavat pääosin

50 Hz:n ja sen harmonisten aiheuttamia SM-kenttiä. VLF-taajuiset ja muut ra-

diotoimintaan liittyvät SM-kentät vaikuttavat mittaukseen, jos anturin taajuus-

kaista sisältää lähetettävän radiotaajuuden. Yleisesti kenttäkäytössä olevat UHF-

radiopuhelimet tuottavat huomattavia häiriöitä mittaukseen, jos niitä käytetään

lähetykseen anturin lähistöllä. Ilmeisesti ne tuottavat lähettäessään SM-kenttiä laa-

jalla taajuusalueella, sillä häiriö näkyy mitatessa muutaman kHz:n taajuuskaistan

omaavalla fluxgate-magnetometrillä.
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Anturin liikehdintä mittauksen aikana voi maanpintamittauksissa johtua tuulen,

pehmeän alustan tai mittaajan aiheuttamasta liikkeestä. Tuuli voi liikuttaa an-

turia suoraan tai epäsuoraan esimerkiksi, jos anturi on asennettu puun juurien

läheisyyteen. Mitattaessa pehmeillä alustoilla, joita Suomessa ovat erityisesti eri-

tyyppiset suo-alueet, kesä-aikaan mitatun aineiston laatu on väistämättä huonom-

paa kuin kovilla alustoilla mitattaessa. Mittausten tekeminen suo-alueen ollessa

jäässä, erityisesti lumipeitteen aikana, tuo monia etuja. Tällöin anturi voidaan

asentaa mittauspisteelle huomattavasti tukevammin ja tarvittaessa lumen sisään

tuulen vaikutuksen minimoimiseksi. Lisäksi moottorikelkkojen käyttömahdollisuus

tekee liikkumisesta erityisen tehokasta eikä liikkumisesta jää jälkiä luontoon lu-

mipeitteen sulaessa. Kairanreikämittauksissa tuulen vaikutus minimoituu, mutta

veden virtaus reiässä ja reikään laskettavan kaapelin edestakainen venymisliike ai-

heuttavat anturin liikettä ja siten häiriöitä mittaukseen.

Lähettimen itsensä toiminnasta voi aiheutua häiriöitä mittauksiin, sillä sen tuot-

tama aaltomuoto ei todennäköisesti tarkalleen ottaen vastaa mallinnuksessa käytet-

tävää teoreettista aaltomuotoa. Lisäksi esimerkiksi lämpötilavaihteluista johtuen

aaltomuodon peräkkäiset jaksot voivat muuttua ajan kuluessa. Periaatteessa

olisi mahdollista tallentaa lähettimen lähetinsilmukkaan syöttämä aaltomuoto ja

käyttää sitä teoreettisia vasteita laskettaessa. Lähetinsilmukan liitoskohdista tai

huonosta eristyksestä johtuen osa sähkövirrasta voi kulkea maankamaran kautta ai-

heuttaen näin virhettä mittaustulokseen. Tarkalleen ottaen lähetinsilmukka on mit-

tauksen aikana jatkuvassa vuorovaikutuksessa maankamaran kanssa, mistä voi seu-

rata, että sähkövirtoja kulkee lähetinsilmukassa myös varsinaisen virrankatkaisun

jälkeen (Kozhevnikov, 2009).

Anturi ja vastaanotin muokkaavat mitattavan vasteen ajallista käyttäytymistä mit-

tauspisteellä. Anturi-vastaanotin-järjestelmän taajuusvaste ja sisäinen kohina sekä

kaikki signaalille tehtävät toimenpiteet, kuten vahvistus, suodatukset ja digitoin-

tiprosessi vaikuttavat lopulliseen mittaustulokseen.
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5.2 Mittausaineiston prosessointi

Edellisessä kappaleessa käsiteltyjen virhelähteiden vuoksi mitatulle aineistolle on

tehtävä erilaisia toimenpiteitä, jotta maankamarasta peräisin oleva primaarikentän

indusoima signaali voidaan erottaa virhelähteiden aiheuttamista signaaleista.

Aika-alueen mittauksissa yhdestä mittauspisteestä saatava mittaustulos on vaimen-

emiskäyrä. Signaali-kohinasuhteen parantamiseksi vaimenemiskäyrä jaetaan eripi-

tuisiin aikakanaviin (kuva 5.27), joista jokaisen yli vaimenemiskäyrästä lasketaan

aikakeskiarvot, jotka edustavat vaimenemiskäyrän arvoa aikakanavien keskikoh-

dissa. Kuvasta 5.27 on nähtävissä tavallinen aikakanavien leveyden logaritminen

kasvu siirryttäessä kohti myöhempiä aikakanavia. Huomaa myös, että vierekkäiset

aikakanavat ovat osittain limittäisiä.

Aikakanavajaon lisäksi useista peräkkäisistä vaimenemiskäyristä lasketaan kes-

kiarvo parantamaan signaali-kohinasuhdetta, tästä johtuen TEM-mittauksissa

käytettävät primaarikentän aaltomuodot ovat jaksollisia. Riippuen kohinaolo-

suhteista tähän pinoamiseksi kutsuttuun prosessointiin voidaan käyttää esimerkiksi

32–512 peräkkäistä perusjaksoa. Pidempään pinottaessa mittaus tietysti kestää pi-

dempään ja esimerkiksi mitattaessa 0,5 Hz:n perustaajuudella 512:ta perusjakson

ajan mittausaika kestää jo noin 17 minuuttia. Huomaa kuitenkin, että jokaiseen pe-

rusjaksoon sisältyy kaksi vaimenemiskäyrää (kts. kuva 5.27), joista toisen etumerkki

vaihdetaan ennen keskiarvon laskemista.

Oletetaan, että mittauksen aikana vallitsevien luonnollisten SM-kenttien käyttäy-

tyminen vastaa stationaarista satunnaiskohinaa, jonka tehospektrin tiheys on sama

kaikilla taajuuksilla (valkoinen kohina) ja jonka keskiarvo on 0. Sovellettaessa edellä

kuvattua aikakanavajakoa ja pinoamisprosessia kohinasta digitoidulle diskreetille

aikasarjalle, josta on suodatettu ennen digitointia Nyquist-taajuutta suuremmat

taajuudet pois laskostumisen välttämiseksi, mittaustuloksen keskihajonta σx on

aikakanavalle, jonka pituus on Tk sekuntia, on N :n perusjakson pinoamisen jälkeen
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(San Filipo & Hohmann, 1983)

σx =

√
G0

4TkN
, (5.1)

missä G0 on valkoisen kohinan tehospektrin tiheys. Idealisoidun valkoisen kohinan

tapauksessa siis kohinan keskihajonta puolittuu jos TkN -tulo nelinkertaistuu. Mie-

lenkiintoista on, että keskihajonta ei riipu Nyquist-taajuudesta, jos sitä suuremmat

taajuudet on suodatettu pois ennen digitointia. Nyquist-taajuus fn [Hz] määritel-

lään fn = 1
2∆t

, missä ∆t [s] on digitoinnissa käytetty näytteenottoväli (Bendat &

Piersol, 1971).

Kuva 5.27. Esimerkki SMARTem24-vastaanottimen 0,5 Hz:n perustaajuudella käytet-
tävästä aikakanavajaosta. Aikakanavien (39 kpl) ajalliset sijainnit ja leveydet on esitetty
sinisillä viivoilla. Punainen käyrä esittää lähetinvirran muotoa ja vaaka-akselilla on aika
(ms). Ensimmäisen aikakanavan keskikohta on noin 0,1 ms:n päässä rampin päättymis-
estä. Rampin kesto on liian lyhyt ollakseen nähtävissä kuvasta.

Tavallista positiivisista ja negatiivisista virtapulsseista koostuvaa aaltomuotoa

käytettäessä, pinoamisen seurauksena signaalit, jotka koostuvat perustaajuuden

parillisista harmonisista, kumoutuvat lopullisesta vasteesta. Tämän voi ymmärtää

kuvasta 5.28, josta nähdään, että perustaajuuden toinen harmoninen on positi-

ivisen ja negatiivisen pulssin jälkeisinä off-time aikoina identtinen, jolloin pinotessa

kyseisen harmonisen vaikutus kumoutuu täydellisesti. Juuri päinvastoin käy ensim-

mäiselle harmoniselle, joka pinoamisen seurauksena säilyy muuttumattomana. On

selvää, että sama pätee perustaajuutta korkeammille harmonisille eli perustaajuu-
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den parittomat harmoniset säilyvät ja parilliset harmoniset kumoutuvat pinoamisen

seurauksena.

Kuva 5.28. Primaarikenttä yhden jakson ajalta (yllä) ja sen 1. (keskellä) ja 2. (alla)
harmoninen taajuus.

Perustaajuuden parillisten harmonisten lisäksi mittaustilanteessa vallitseva mieli-

valtainen vakiotaso mittausaineistossa kumoutuu pinoamisprosessin seurauksena.

Tästä on hyötyä esimerkiksi vastaanottimen elektronisten komponenttien aiheut-

tamien jännitteiden virheellisten vakiotasojen eliminoinnissa. Tämän lisäksi b-

kenttämittauksissa Maan magneettikentän perustason vaikutus kumoutuu au-

tomaattisesti pinoamisprosessissa. Samaan aikaan saadaan tieto Maan magneet-

tikentän arvosta mittauspisteessä laskemalla yhteen positiivisen ja negatiivisen

pulssin aiheuttama vaste tietyn aikaikkunan yli ja laskemalla niistä keskiarvo. Tämä

kannattaa laskea off-time-vasteista, ja jos positiivinen ja negatiivinen virtapulssi

ovat identtisiä (ei häiriöitä lähettimen toiminnassa) voidaan Maan kentän arvo mi-

tata, vaikka maankamaran vaste ei ole ehtinyt vaimeta nollaan ennen seuraavan

pulssin alkamista.

Taajuusalueen kautta ajateltuna jaksollinen primaarikenttä koostuu Fourier-ana-

lyysin mukaan perustaajuudesta (1. harmoninen) ja sen korkeammista harmoni-

sista. Koska kuvan 5.28 mukainen primaarikenttä on puoliaalto-symmetrinen (half-

wave symmetric) funktio eli se toteuttaa ehdon f(t) = −f(t + T/2), missä T [s]

on perusjakson kesto, niin se koostuu ainoastaan perustaajuudesta ja sen korke-
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ammista parittomista harmonisista (Karris, 2008). Sekundaarikenttä koostuu aina

samoista taajuuksista kuin primaarikenttä eli tässä tapauksessa perustaajuudesta

ja sen korkeammista parittomista harmonisista, mikä on tietysti yhtäpitävää edellä

olevan kanssa sillä on selvää, että teoreettisessa tilanteessa (ei kohinaa) vaimene-

miskäyrä eli sekundaarikenttä off-time aikana pysyy muuttumattomana pinoamisen

seurauksena.

Mittausaineiston kannalta ideaalisessa tilanteessa perustaajuus tulisi valita siten,

että vaimenemiskäyrä ehtisi vaimeta mittaustilanteessa vallitsevan kohinatason ala-

puolelle. Mitattaessa erityisen hyvien sähkönjohteiden läheisyydessä täytyy perus-

taajuutta laskea ja vastaavasti mittausaikaa pidentää.

Primaarikentän perustaajuus valitaan yleensä siten, että sähköverkkojen nimel-

listaajuuden (50 Hz tai 60 Hz) aiheuttamat häiriöt minimoituvat. Esimerkiksi,

jos noin 2 Hz:n perustaajuus on huomattu sopivaksi tietyssä kohteessa, niin sen

tulisi tarkalleen ottaen olla 2, 08333 . . . Hz, sillä 50 Hz/24 = 2, 08333 . . . Hz, jol-

loin siis 50 Hz olisi perustaajuuden 24. harmoninen taajuus. Aikakanavan pituu-

den avulla voidaan vaimentaa tietyn taajuisen häiriösignaalin vaikutusta kyseisen

aikakanavan kohdalla. Tämän edellytyksenä on, että aikakanavan pituus on häiriö-

taajuuden jaksonajan monikerta. Esimerkiksi, jos aikakanavan pituus on 20 ms:n

monikerta, niin 50 Hz:n signaali kumoutuu integroitaessa aikaikkunan yli, sillä
∫ t1+n·0,02

t1
[sin (2π · 50 · t)]dt = 0, missä n on kokonaisluku ja t1 mielivaltainen ajan-

hetki.

Ennen aikakanavajaon ja pinoamisen suorittamista mittausaineistosta voidaan suo-

dattaa erityisen häiriöiset osat yksinkertaisten kriteerien avulla. Samoin perus-

taajuutta matalampitaajuisten häiriöiden vähentämiseksi voidaan käyttää erilaisia

menetelmiä, joista eräs on vähentää jokaisesta digitoidusta arvosta sen yli sym-

metrisesti laskettu keskiarvo yhden perusjakson ajalta (San Filipo & Hohmann,

1983). Normaalin pinoamisen, jossa siis keskiarvon laskemisessa painotetaan kaikkia

vaimenemiskäyriä samalla tavalla, sijasta voidaan laskea eritavalla painotettuja
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keskiarvoja, jolloin esimerkiksi lineaarinen käyminen voidaan poistaa mittausaineis-

tosta (Kingman et al., 2004).

Magnetotelluriikasta tuttua remote referencing -menetelmää voidaan käyttää myös

aika-alueen mittauksissa. Tästä voi olla hyötyä erityisesti matalia perustaajuuk-

sia käytettäessä, sillä esimerkiksi kuvasta 5.26 nähdään kuinka luonnollisten SM-

kenttien vaihteluiden amplitudi (b-kenttä) kasvaa voimakkaasti taajuuden pienen-

tyessä noin yhdestä hertsistä alaspäin. On arvioitu, että riippuen auringon vuo-

sien mittaan vaihtelevasta aktiivisuudesta, remote referencing -menetelmää kan-

nattaisi käyttää, jotta luonnollisten SM-kenttien vaihtelut eivät peittäisi pieniko-

hinaisten SQUID-magnetometrien tuomia hyötyjä (Leslie et al., 2008). (San Filipo

& Hohmann, 1983)
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6 Esimerkki kenttäaineistosta

Tässä luvussa tarkastellaan esimerkkiä mittausaineistosta, joka koostuu samaan

aikaan ja samaa lähetintä käyttäen suoritetuista db/dt- ja b-mittauksista. Mittaus-

aineistolle on suoritettu levymallitulkinta käyttäen Maxwell-mallinnusohjelmaa.

Tarkoitus on esittää levymallinnuksen tulokset sekä yleisiä huomioita aineistoon

liittyen. Mittausaineisto on saatu käyttöön Pyhäsalmen kaivokselta.

Käytännön malminetsinnässä mittaustulosten tulkinnan on yleensä oltava nopeaa

esimerkiksi jatkomittausten tai kairausten määräämiseksi. Mittaustulosten tulkin-

nalla pyritään tilanteesta riippuen paikantamaan johde ja arvioimaan sen kulkua,

asentoa sekä laatua. EMIT-yhtiön kehittämä Maxwell-ohjelma (EMIT, 2013e) on

nopeutensa vuoksi hyvin suosittu mallinnusohjelma malminetsintään liittyvien SM-

mittausaineistojen tulkinnassa. Ohjelman sisäinen mallinnuskoodi perustuu vanhan

MultiLOOP-ohjelman (Lamontagne et al., 1988) kaltaiseen, suorakulmaisen muo-

toista ohutta levyä approksimoivaan ratkaisuun, jossa levy, ja siten myös sähkövir-

ran mahdolliset kulkureitit koostuvat sisäkkäisistä yksinkertaisista silmukoista,

joita oletusarvoisesti on kussakin levyssä kymmenen kappaletta. Eristävässä ko-

koavaruudessa sijaitsevien levyjen lukumäärä on rajoitettu viiteenkymmeneen ja

ohjelma huomioi levyjen väliset SM-vuorovaikutukset johdinsilmukoiden välisten

induktanssien kautta.

Käytössä oleva mittausaineisto on mitattu käyttäen yhtä aikaa fluxgate-magneto-

metriä sekä induktiokelaa, mikä mahdollistaa aineistojen välisen vertailun. Mit-

taukset on suoritettu käyttäen kuvan 6.29 mukaista niin sanottua fixed-loop-

geometriaa, jossa lähetinsilmukka pysyy samassa paikassa ja mittaukset suorite-

taan eri pisteissä silmukan sisällä ja ulkopuolella. Mittaukset on suoritettu kolmella

eri mittauslinjalla, jotka kulkevat noin 650 m × 650 m kokoisen lähetinsilmukan

ylitse, jonka sivuista kaksi on pyritty asettamaan johteen oletetun kulun suun-

taiseksi. Mittauslinjat ovat tätä suuntaa vastaan kohtisuorassa. Peräkkäisten mit-
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tauspisteiden välimatka on 50 metriä ja vierekkäisten mittauslinjojen välimatka on

noin 200 metriä. Mitatuista kentän komponenteista x-komponentti osoittaa mit-

tauslinjan suuntaisesti itään päin, y-komponentti tätä suuntaa vastaan kohtisuo-

raan pohjoiseen päin ja z-komponentti kohtisuoraan ylöspäin.

Mittauksissa on käytetty tavanomaista porrasmaisista virtapulsseista koostuvaa

lähetinvirran aaltomuotoa, jonka perustaajuus on noin 2 Hz, maksimivirta 20 A

ja rampin kesto 0,42 ms. Vaste on mitattu virran ollessa pois päältä noin 0,1–

120 ms:n aikavälillä virtapulssin päättävän rampin jälkeen. Signaali-kohinasuhteen

parantamiseksi vasteet on jaettu 33 aikakanavaan, joiden leveys kasvaa logaritmi-

sesti kohti myöhempiä kanavia. Viimeisen aikakanavan leveys on noin 25 ms ja sen

keskikohta on 101,4 ms:n kohdalla. Signaali-kohinasuhdetta on edelleen parannettu

pinoamalla yhteensä 256 vastetta, täten kokonaismittausaika on ollut 64 sekuntia

2 Hz:n perustaajuudella.
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Kuva 6.29. Lähetinsilmukka ja mittauslinjat. Mittauslinjat yksi ja kaksi ovat 1250 metrin
pituisia ja kolmas on 850 metrin pituinen. Nuoli osoittaa pohjoiseen.

Kuvassa 6.30 on esimerkki kolmesta samassa pisteessä induktiokelalla mitatusta
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db/dt-vasteesta. Kaikki vasteet käyttäytyvät samalla tavalla viitaten luotettavaan

mittaustulokseen. Tavallisesti vähintään kaksi tai kolme vastetta mitataan yhdessä

pisteessä ja mahdollisesti enemmän, jos vasteet sisältävät liikaa kohinaa. Vaste

ehtii, ainakin tässä pisteessä, laskea kohinatasolle (0,01 nV/Am2) ennen vii-

meistä aikakanavaa eli primaarikentän aaltomuodon perustaajuus on ollut riit-

tävän matala. Yhtä millisekuntia aikaisempina ajanhetkinä vaste oskilloi erikois-

esti positiivisten ja negatiivisten arvojen välillä. Samantyyppinen ilmiö oli havait-

tavissa lähes kaikissa mittauspisteissä ja lisäksi myös fluxgate-aineistossa. Ilmiön

syy voi liittyä maankamaran ja lähetinsilmukan väliseen SM-vuorovaikutukseen,

jolloin sähkövirtoja voi kulkea lähetinsilmukassa myös virrankatkaisun jälkeen

(Kozhevnikov, 2009).

Kuva 6.30. Esimerkki kolmesta induktiokelalla yhdessä pisteessä mitatusta vaimene-
miskäyrästä. Vaste on esitetty lineaarisella asteikolla välillä -0,01–0,01 nV/Am2 ja muuten
logaritmisella asteikolla. Vaaka-akselilla aika (ms) on mitattu virtapulssin päättävän
rampin lopusta.

Tämän mittausaineiston tapauksessa kuvassa 6.30 näkyvä vasteen oskillointi ei ai-

heuta ongelmia, sillä levymallinnus olisi joka tapauksessa suoritettu myöhäisille

aikakanaville. Mallinnuksen suorittaminen painottaen myöhäisiä aikakanavia on

järkevää, sillä tällöin on odotettavissa, että vaste aiheutuu enää hyviin johteisiin

liittyvistä hitaasti vaimenevista virroista, missä tapauksessa yksinkertaisen levy-
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mallinnuksen suorittaminen on myös perusteltua. Yleisessä tapauksessa täytyy

kuitenkin muistaa, että riippuen tutkimuskohteesta myös aikaisemmat aikakana-

vat voivat sisältää tärkeää tietoa johteista.

Levymallinnus on suoritettu käyttäen aikakanavia 20–33, jotka vastaavat aikoja

välillä noin 6–100 ms. Mallinnus on suoritettu yhtä aikaa kaikille kolmelle profii-

lille, jolloin mitä tahansa levyn parametria muutettaessa mallinnusohjelma laskee

automaattisesti siitä ja mahdollisista muista levyistä aiheutuvan vasteen jokaiselle

mittauspisteelle jokaisella profiililla sekä induktiokela- että fluxgate-aineistolle.

Suurin osa tuloksista on esitetty liitteissä 2–4, mutta valittuja esimerkkejä esite-

tään myös tässä yhteydessä. Tulokset on esitetty profiilimuodossa ja vaste on esi-

tetty logaritmisella asteikolla, paitsi nollan molemmin puolin lineaarisella asteikolla

arvioituun kohinatasoon asti. Silmämääräisesti arvioitu kohinataso oli induktioke-

lalle 0,01 nV/Am2 ja fluxgate-magnetometrille 0,1 pT/A. Vasteet on normalisoitu

lähetinvirran maksimiarvolla (20 A). Kuvaajissa mustat viivat edustavat mittaus-

aineistoa ja punaiset viivat levymallista laskettua teoreettista tulosta.

Kuvassa 6.31 on esitetty tulokset ensimmäisen mittauslinjan z-komponentille.

Anomalian ollessa positiivinen merkinvaihtumiskohdan vasemmalla puolella ylim-

pänä olevat viivat vastaavat aikaisimpia aikakanavia ja alimpana olevat viivat myö-

häisimpiä aikakanavia, merkinvaihtumiskohdan toisella puolella tilanne on päinvas-

tainen. Tämän asian suhteen mittausaineistossa ei pitäisi olla epäselvyyksiä. Tässä

tapauksessa aineistosta ei ole havaittavissa esimerkiksi johtavasta irtomaasta ai-

heutuvaa ”taustavastetta”, joten anomalia voidaan mallintaa ilman siitä aiheutu-

van anomalian huomioimista.

Molemmista mittausaineistoista nähdään suoraan, että anomalia on hyvin saman-

lainen kuin mittauslinjaa vastaan kohtisuorassa olevan pystyn levyn tuottama

vaste. Anomalian nollakohta sijaitsee lähetinsilmukan keskipisteen länsipuolella,

jolloin pystyn levyn aiheuttama z-komponentin anomalia on positiivinen levyn
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vasemmalla puolella, nolla suoraan levyn yläpuolella ja negatiivinen levyn oikealla

puolella. Huomaa, että eri antureiden mittausaineistoissa anomalian nollakoh-

dat on hieman eri kohdissa, tämä johtuu siitä, että mittauksia suoritettaessa

db/dt- ja b-antureiden välimatka on ollut 15 m linjan suunnassa häiriöiden vält-

tämiseksi. Anomalian nollakohta tunnetaan peräkkäisten mittauspisteiden väli-

matkan tarkkuudella eli esimerkiksi fluxgate-aineistosta voidaan ainoastaan sanoa,

että z-komponentin anomalian nollakohta sijaitsee välillä 650–700 m ensimmäisen

mittauslinjan kohdalla. Havaittaessa merkinvaihdos maastomittausten aikana,

voitaisiin palata taaksepäin ja näin haarukoida nollakohdan sijainti halutulle

tarkkuudelle lisämittauksilla.

Kuva 6.31. Mittaus- ja mallinnustulos ensimmäisellä mittauslinjalla b-vasteen (yllä) sekä
db/dt-vasteen (alla) z-komponentille. Mustat viivat edustavat mittaustulosta ja punaiset
teoreettista vastetta. Mittauslinjan nollakohta on profiilin länsipäässä.

Tarkastelemalla liitteissä 2, 3 ja 4 esitettyjä mittaustuloksia z-komponentille
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nähdään, että anomalian nollakohta siirtyy linjalla 2 noin 600 metrin kohdalle ja

linjalla 3 noin 500 metrin kohdalle, mikä viittaa lähetinsilmukkaan nähden hieman

viistosti kulkevaan pystyyn rakenteeseen. Ensimmäisen profiilin kohdalla terävästi

käyttäytyvä ja voimakkaampi anomalia heikkenee ja muuttuu leveämmäksi siir-

ryttäessä linjoille 2 ja 3. Tämä viittaa siihen, että rakenne on lähempänä pintaa

ensimmäisen linjan kohdalla ja on syvemmällä linjoilla 2 ja 3.

Maxwell-ohjelman avulla laadittu kolmesta levystä koostuva malli on esitetty yl-

häältäpäin kuvassa 6.32. Mitatun ja teoreettisen aineiston sovitusta haettaessa

lähtökohdaksi otettiin yllä esitetyt päätelmät johteen käyttäytymisestä, minkä

jälkeen sovitusta pyrittiin parantamaan niin sanotulla yrityksen ja erehdyksen

-menetelmällä. Kuten kuvasta 6.31 ja liitteistä 2, 3 ja 4 nähdään, sovitus on

silmämääräisesti katsottuna hyvä, sillä teoreettinen vaste toistaa mitatun anoma-

lian merkinvaihdos- ja maksimikohtien sijainnit profiileilla pääsääntöisesti hyvinkin

tarkasti. Mittausaineiston x- ja y-komponentit antavat tärkeää tietoa johtei-

den asentoon ja sijaintiin liittyen. Esimerkiksi ensimmäisen linjan y-komponentti

määrää, että linjaa vastaan kohtisuorassa olevan pystyn levyn keskikohdan tulee

käytetyllä primaarikentällä olla linjan eteläpuolella, sillä y-komponentin etumerkki

vaihtuu positiivisesta negatiiviseksi kuljettaessa mittauslinjan suuntaisesti levyn yli

(kts. liite 2).

Levymalli on esitetty eri suunnista katsottuna liitteissä 5 ja 6. Liitteellä 5 on lisäksi

esitetty levyjen parametrien arvot. Levyt on nimetty numeroilla 1, 2 ja 3 (kts. kuva

6.32). Levyt 1 ja 2 edustavat edellä mainittua lähetinsilmukan suhteen viistosti

kulkevaa rakennetta, joka siirtyy läheltä pintaa syvemmälle siirryttäessä profiililta

1 kohti profiileja 2 ja 3. Liitteestä 6 nähdään, että levyt 1 ja 2 kulkeutuvat syvem-

mälle maan sisään noin 20 asteen kulmassa. Tätä kulmaa vastaa levyjen plunge-

parametri (liite 5). Levyjen 1 ja 2 konduktanssit ovat 500 ja 1000 S ja havaitusta

anomaliasta suurin osa toteutuu niistä aiheutuvan vasteen avulla. Levyt eivät ole

täysin pystyasentoisia, vaan kaatuvat (dip) mittauslinjojen länsipäätä kohti 60–70
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asteen kulmassa.

Kuva 6.32. Levyjen sijainti suhteessa mittauslinjoihin ylhäältäpäin katsottuna.

Aineistosta voidaan erottaa myös laajempi, mutta amplitudiltaan heikompi anoma-

lia, joka erottuu hyvin profiilin 1 x-komponentista, joka on esitetty kuvassa 6.33.

Fluxgate-aineistosta nähdään selvästi myöhäisillä aikakanavilla (28–33) loivasti

käyttäytyvä positiivinen anomalia, jonka toinen nollakohta on kohdassa noin 350

m ja toinen, muuhun vasteeseen sekoittuva nollakohta noin 900 m:n kohdalla.

Anomalian vaikutus näkyy myös z-komponentissa (kuva 6.31) siten, että viimeiset

aikakanavat eivät ehdi vaimeta kohinatasolle, z-komponentin tapauksessa tätä

anomaliaa ei kuitenkaan voida yhtä helposti erottaa muusta vasteesta. Anoma-

lia on mallinnettu muita levyjä syvemmällä olevalla levyllä 3. Sen yläpinnan kes-

kikohta on noin 300 m:n syvyydellä. Levyn konduktanssi on 5000 S ja lyhimmän

sivun pituus 200 m, jolloin kaavasta (1.2) saadaan aikavakioksi noin 127 ms. Kuten

kuvasta 6.33 nähdään, tästä seuraa, että db/dt-aineistossa näkyvä anomalia on

huomattavasti heikompi ja vaikeammin havaittavissa. Tämä asia näkyy myös teo-

reettisissa vasteissa.
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Kuva 6.33. Mittaus- ja mallinnustulos ensimmäisellä mittauslinjalla b-vasteen (yllä) sekä
db/dt-vasteen (alla) x-komponentille . Mittauslinjan nollakohta on profiilin länsipäässä.
Mustat viivat edustavat mittaustulosta ja punaiset teoreettista vastetta.

Yhteenvetona kenttäesimerkistä voidaan todeta, että nämäkin mallinnukset osoit-

tavat, että mittaustulokset sisältävät paljon tietoa, jota on vaikea havaita ilman

kvantitatiivista mallinnusta. Tässä tapauksessa levymallinnuksen avulla pystytään

löytämään hyvä sovitus mitatun ja teoreettisesti lasketun aineiston välille. Tämä

viittaisi siihen, että anomalian aiheuttava maankamaran rakenne todellakin muis-

tuttaa pystyä ja kapeaa rakennetta, joka kulkee mittauslinjoja vastaan lähes

kohtisuoraan siirtyen läheltä maanpintaa syvemmälle siirryttäessä ensimmäiseltä

mittauslinjalta kohti toista ja kolmatta mittauslinjaa. Mallinnustuloksen perus-

teella rakenne näyttäisi kaatuvan länteen. Lisäksi mittaustuloksista voidaan erot-

taa johtavamman rakenteen aiheuttama heikompi anomalia, joka on mallinnettu

yläpinnaltaan 300 metrin syvyydessä olevalla levyllä. Induktiokelalla ja fluxgate-
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magnetometrillä mitatut aineistot ovat muuten hyvin samankaltaisia, mutta

parhaan johteen aiheuttama anomalia on huomattavasti vaikeammin havaittavissa

db/dt-aineistosta.

Lopuksi on hyvä korostaa, että koska levyllä 3 mallinnettu johtavimman raken-

teen aiheuttama heikompi anomalia havaitaan ensimmäisen kerran aikanavalla 28,

joka vastaa ajanhetkeä noin 34 ms, ei sitä voitaisi havaita ollenkaan, jos vasteen

mittausaika olisi lyhyempi eli perustaajuus olisi suurempi kuin noin 7 Hz. Koska

kyseessä on lisäksi off-time-mittaus, aikaisempien pulssien vaimentavasta vaikutuk-

sesta johtuen perustaajuuden pitäisi tässä tapauksessa olla vielä pienempi, sillä jo

2 Hz:n perustaajuudella mitattaessa anomalia on lähellä kohinatasoa. Ainoa keino

havaita syvällä sijaitsevan hyvän johteen anomalia on mitata riittävän pitkä aika,

jotta erilaatuisista johteista aiheutuvat vasteet erottuvat toisistaan.
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7 Johtopäätökset

SM-kenttien käyttäytymistä hallitsevien yhtälöiden lineaarisuudesta johtuen mieli-

valtaisen virtapulssin aiheuttama vaste voidaan laskea konvoluution avulla, jos

porras- tai impulssivaste tunnetaan. Tätä on havainnollistettu yksityiskohtaisesti

tarkastelemalla yksinkertaisen johtavan pallon vastetta eristävässä kokoavaruudessa

erilaisten primaarikentän aaltomuotojen vaikutuksesta. Kaikkiin esimerkkeihin liit-

tyy porrasmainen muutos primaarikentässä. Alla on esitetty lyhyesti yhteenveto

tarkastelun tuloksista. Tulosten yhteydessä on viitattu niihin liittyvään geofysikaa-

liseen kirjallisuuteen.

Porrasmaisista virranmuutoksista aiheutuva primaarikentän aaltomuoto tarkoit-

taa, että induktiokelan (db/dt-vaste) tapauksessa mitattava vaste on approksi-

matiivisesti impulssivaste ja b-kenttäanturilla (b-vaste) mitattaessa porrasvaste,

jos rampin kesto on pieni verrattuna johteen aikavakioon (Tr << τ). Impulssi-

vaste on kääntäen verrannollinen johteen aikavakioon τ , joten induktiokelalla mi-

tattava vaste heikkenee hyvän johteen tapauksessa (Grant & West, 1965). Tätä

ilmiötä voidaan ehkäistä mittaamalla b-kenttäanturilla tai käyttämällä kelalla

mitattaessa kolmioaallon muotoista lähetinvirtaa, mikä SM-kenttien lineaarisu-

udesta johtuen tuottaa identtisen porrasvasteen kuin b-kenttäanturilla mitat-

taessa (West et al., 1984). Kelan tapauksessa on tällöin lisäksi kyseessä on-time-

mittaus, sillä primaarikenttä on koko ajan päällä. Jos mitattu vaste on kohinata-

son yläpuolella, muunnos impulssivasteesta porrasvasteeksi tai yleisemmin db/dt-

vasteesta b-vasteeksi voidaan suorittaa integroimalla kelalla mitattu vaste ajan suh-

teen (Smith & Annan, 2000). Mittaamalla kelalla virtapulssin päättävän rampin

aikana, mittaus vastaa on-time porrasvastetta (Ravenhurst, 2001). Toisaalta, pien-

ten aikavakioiden tapauksessa johteesta saatavalla vasteella on suurempi signaali-

kohinasuhde impulssivasteen tapauksessa (Asten & Duncan, 2012). Jos Tr ≈ τ , niin

rampin vaikutus vaimentaa rampin jälkeen mitattavaa vastetta verrattuna porras-



84

tai impulssivasteeseen (Fitterman & Anderson, 1987).

Pienen ja suuren aikavakion välinen raja, jolloin impulssivasteen ja porrasvas-

teen signaali-kohinasuhde on samaa luokkaa, määräytyy anturien sisäisestä ko-

hinasta ja ulkopuolisista häiriöistä aiheutuvasta kohinatasosta. Kenttäaineistosta

määritetyt kohinatasot 200 m2:n efektiivisen pinta-alan omaavalle induktiokela-

anturille oli noin 0,2 nT/s ja fluxgate-anturille noin 2 pT. Tällöin, suoritetun Leroi-

levymallinnuksen perusteella impulssi- ja porrasvasteiden signaali-kohinasuhde on

samaa luokkaa, kun johteen aikavakio on luokkaa 10 ms. Malminetsinnällisesti mie-

lenkiintoisten johteiden aikavakiot voivat olla tätä arvoa pienempiä tai suurempia

(Nabighian & Macnae, 1991).

Todellisuudessa primaarikenttä on jaksollinen, jolloin aikaisempien pulssien vaiku-

tuksesta off-time-vaste heikkenee suhteessa porras- tai impulssivasteeseen sitä

enemmän, mitä suurempi johteen aikavakio on verrattuna mittausaikaan Toff (Mac-

nae, 1997; Watts, 1997; Lamontagne, 2007). On-time-vastetta mitattaessa erityisen

hyvästäkin johteesta (τ >> Toff ) saadaan aina indikaatio (Macnae, 1997), mutta

johteen laadun tulkitsemiseksi on mielekästä, jos Toff ≥ τ . On huomattava, että

on-time mittaus on tässä määritelty mittauksena, jolloin primaarikenttä on päällä,

mikä porrasmaisia virtapulsseja käytettäessä tarkoittaa, että induktiokelalla mitat-

taessa on-time-vaste voidaan mitata ainoastaan virrankatkaisun aikana. On-time

vasteen hyödyntäminen vaatii primaarikentän vaikutuksen huomioimista maanka-

maran vasteen hyödyntämiseksi.

Magneettinen permeabiliteetti kasvattaa induktiivisen rajan off-time-vastetta ja hi-

dastaa vasteen vaimenemista (Kaufman & Keller, 1985; Kamenetsky et al., 2010).

Jaksollisen primaarikentän tapauksessa τ/Toff -suhteen kasvaessa permeabiliteetin

vaikutus vasteeseen kuitenkin pienenee ja lopulta häviää, jolloin vaste on sama

kuin epämagneettisen johtavan pallon vaste induktiivisella rajalla (West & Mac-

nae, 1991). Helpoiten permeabiliteetin vaikutuksen voi todennäköisesti havaita mit-

taamalla Maan magneettikenttää b-kenttämittausten yhteydessä tai vertaamalla
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TEM-aineistoa erikseen mitattuun magneettikenttäaineistoon.

Osa teoreettisen tarkastelun johtopäätöksistä havaittiin myös todellisen mittausai-

neiston tapauksessa. Lisäksi huomattiin, että erilaatuisten johteiden erottamiseksi

toisistaan, mittaus on suoritettava käyttäen riittävän matalaa perustaajuutta.

Tästä johtuen TEM-mittauksissa on siirrytty kohti yhä matalampia perustaajuuk-

sia viimeisen 20 vuoden aikana. Jos 20 vuotta sitten alle 10 Hz:n perustaajuudet

olivat harvinaisia (Lamontagne, 2007), niin nykyään alle 1 Hz:n perustaajuudet

ovat tavallisia. Tästä seuraa, että malminetsintäkohteisiin, joissa aikanaan on mi-

tattu impulssivastetta käyttäen korkeita perustaajuuksia, voi olla hyödyllistä palata

mittaamaan porrasvastetta käyttäen matalampia perustaajuuksia. Tämän mahdol-

listavat omalta osaltaan b-kenttää mittaavat SQUID- ja fluxgate-magnetometrit.
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Liite 1. (1/2)

Mielivaltaisen pulssin vaste

Olkoon b1(r, t) ratkaisu, joka toteuttaa diffuusioyhtälön, kun mielivaltainen lähde-

termi on f1(r, t) = −µ∇×j1, joka aiheutuu esimerkiksi lähetinsilmukassa kulkevasta

sähkövirrasta. Tällöin siis b1(r, t) toteuttaa yhtälön

∇2b1 − µσ
∂b1

∂t
= f1. (A.1)

Olkoon b2(r, t) ratkaisu, joka toteuttaa diffuusioyhtälön, kun toinen mielivaltainen

lähdetermi on f2(r, t) = −µ∇ × j2, joka aiheutuu esimerkiksi eri paikassa sijait-

sevassa lähetinsilmukassa kulkevasta sähkövirrasta. Tällöin siis b2(r, t) toteuttaa

yhtälön

∇2b2 − µσ
∂b2

∂t
= f2. (A.2)

Nyt saadaan c1:n ja c2:n ollessa reaalilukuvakioita

∇2(c1b1 + c2b2)− µσ
∂(c1b1 + c2b2)

∂t

= c1(∇2b1 − µσ
∂b1

∂t
) + c2(∇2b2 − µσ

∂b2

∂t
)

A.1,A.2
= c1f1 + c2f2.

Tästä nähdään, että diffuusioyhtälön ratkaisu kahden eri lähdetermin summalle on

sama kuin yksittäisten lähdetermien aiheuttamien ratkaisujen summa eli super-

positio. Lisäksi, jos lähdetermiä eli esimerkiksi lähetinsilmukassa kulkevaa virtaa

muutetaan tietyllä kertoimella, niin ratkaisu muuttuu samalla kertoimella. Näi-

den kahden ehdon toteutuessa sanotaan, että diffuusioyhtälö on lineaarinen. On

huomattava, että lineaarisuus toteutuu ainoastaan, jos µ ja σ ovat lineaarisia eli

niiden arvo ei riipu SM-kenttien voimakkuudesta. Integroimalla tai derivoimalla

lähdetermi ajan suhteen nähdään edelleen, että näin saadun uuden lähdetermin

tuottama vaste saadaan integroimalla tai derivoimalla alkuperäinen vaste.

Yllä olevan perusteella on intuitiivisesti selvää, että mielivaltaisen primaaripulssin



Liite 1. (2/2)

vaste voidaan esittää impulssi- tai porrasvasteiden superpositiona. Oletetaan Kauf-

man & Kellerin (1985) mukaisesti, että a∗(t−τ) on ajanhetkellä t = τ tapahtuneen

yksikön suuruisen porrasmaisen primaarikentän päällekytkennän aiheuttama vaste

tietylle b-kentän komponentille tietyssä pisteessä. Tällöin yllä olevan perusteella

samassa pisteessä tapahtuva, ∆b0(τ):n suuruinen porrasmainen primaarikentän

muuttuminen aiheuttaa vasteen ∆b0(τ)a∗(t− τ). Useiden eri ajanhetkillä tapahtu-

vien porrasmaisten primaarikentän muutosten yhteisvaikutus saadaan summana

b(t) =
k=N∑

k=1

∆b0(τk)a
∗(t− τk), (A.4)

missä porrasmaiset muutokset primaarikentässä tapahtuvat peräkkäisillä ajan-

hetkillä τk, k = 1, 2, . . . , N , siten, että τ1 = 0 ja τN = t. Jos b0(τk) edustaa

tunnetun jatkuvan primaarikentän b0(τ) arvoja ajan hetkillä τk, approksimaatio

∆b0(τk) ≈ ∂b0(τk)
∂τ

∆τ , missä ∆τ = τk+1 − τk, tulee tarkemmaksi ∆τ :n lähestyessä

nollaa (kts. kuva A.1). Tällöin

b(t) ≈
k=N∑

k=1

∂b0(τk)

∂τ
a∗(t− τk)∆τ, (A.5)

joka voidaan välin ∆τ lähestyessä nollaa kirjoittaa integraalina, joka vastaa pri-

maarikentän b0(τ) aiheuttamaa vastetta

b(t) =

∫ τ=t

τ=0

∂b0(τ)

∂τ
a∗(t− τ)dτ. (A.6)

Kuva A.1. Jatkuva primaarikenttä.












