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Capítol 2. Anàlisi de l’energia i l’estat de polarització del 

senyal magnetotel·lúric mitjançant la transformada 

wavelet. 

El mètode proposat en aquesta tesi per detectar i caracteritzar les fonts del senyal MT, ja 
siguin les seves fonts naturals o bé fonts de soroll cultural que el contaminen, consisteix en 
l’anàlisi de l’energia i l’estat de polarització del senyal MT mitjançant la transformada wavelet. 
En aquest capítol, en primer lloc s’introdueix la teoria bàsica d’aquesta eina matemàtica. A 
continuació es mostra el mètode proposat per obtenir els atributs de polarització del senyal 
MT en el domini (t-f). Es descriu la seva implementació en un codi en llenguatge Matlab, així 
com els resultats de la seva aplicació a l’anàlisi de senyals sintètics. 
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2.1. Introducció 

Com s’ha indicat al capítol 1, el senyal MT en general no presenta un estat de polarització 
concret. Només en alguns casos particulars com les pulsacions Pc3 o les SR, ambdós 
fenòmens fonts naturals del senyal MT, sí que té un estat de polarització característic. Així 
mateix, el soroll cultural que contamina les dades MT també sol estar polaritzat linealment en 
una direcció determinada.  

Tenint en compte que l’estat de polarització del senyal MT està estretament lligat a les seves 
fonts, es proposa l’anàlisi dels seus atributs de polarització com a eina per identificar i 
caracteritzar algunes de les seves fonts naturals i les fonts de soroll cultural que el 
contaminen. Atès que tant el senyal MT com el soroll cultural que el pot afectar són senyals  
variables amb el temps i presenten múltiples freqüències, s’ha considerat adient analitzar el 
seu estat polarització en funció no tan sols del temps sinó també de la freqüència. S’ha 
desenvolupat el codi MTWAVELETS que permet calcular l’energia i els atributs de 
polarització del senyal MT en el domini (t-f) mitjançant la seva transformada wavelet. 

2.2. Transformada wavelet  

2.2.1. Introducció  

La transformada wavelet (TW) és una eina matemàtica que permet analitzar un senyal en 
funció del temps i la freqüència de manera simultània. És molt adequada per analitzar senyals 
no-estacionaris, és a dir, aquells que les seves propietats estadístiques (mitjana, variança, etc.) 
canvien amb el temps. És útil per l’anàlisi de senyals que tenen components transitoris de 
curta durada, que presenten singularitats o bé senyals que presenten característiques diferents 
segons la freqüència. Una descripció acurada sobre la teoria general de la TW es pot trobar a 
Daubechies (1990), Farge (1992), Mallat (1998), Addison (2002) i Kaiser (2002). 

La TW es fonamenta en l’ús d’unes determinades funcions, anomenades ondetes (d’ara 
endavant wavelets, en anglès) que estan ben localitzades en el temps i la freqüència. S’obté una 
família de wavelets a partir de canvis d’escala (dilatacions i contraccions) i translacions en el 
temps d’una funció de partida anomenada wavelet mare. La TW d’un senyal no és més que la 
convolució d’aquest amb una família de wavelets.  

A diferència de la transformada de Fourier (TF), que permet conèixer el contingut 
freqüencial d’un senyal però no dóna informació sobre el temps en què intervé cada 
freqüència,  la TW proporciona el contingut freqüencial del senyal analitzat en funció del 
temps. Per tant, en el cas de senyals no-estacionaris resulta molt més útil la TW que la TF. 

Amb la intenció de solucionar les mancances de la TF en l’anàlisi de senyals no-estacionaris, 
es va desenvolupar la transformada de Fourier segmentada (Windowed Fourier Transform 
(WFT), en anglès). Consisteix a dividir el senyal a analitzar en diferents segments (finestres), 
els quals se suposen estacionaris, i calcular la TF de cada un d’aquests. Així s’obté l’espectre 
de Fourier al llarg del temps. El principal inconvenient de la WFT és la seva resolució, que es 
veu limitada per la longitud de la finestra ja que és la mateixa per a totes les freqüències. Si la 



Capítol 2. Anàlisi del senyal MT mitjançant la TW 

41 
 

longitud de la finestra és petita millora la resolució temporal però es perd resolució en 
freqüència, ja que per localitzar un esdeveniment de baixa freqüència cal analitzar un segment 
més llarg que per localitzar-ne un d’alta freqüència. Si la longitud de la finestra és gran 
succeeix el contrari. Per tant, la WFT no és adequada si es pretén analitzar un senyal no-
estacionari amb contingut freqüencial molt variable. En canvi, la TW presenta resolució 
variable tant en la freqüència com en el temps gràcies al canvi d’escala de les wavelets i la 
seva translació al llarg del temps. Aquest és el seu principal avantatge respecte la WFT. 

El concepte de TW es va introduir als inicis de la dècada dels anys 80 en les publicacions de 
Morlet et al. (1982-a,b), Goupillaud et al. (1984), i Grossmann i Morlet (1984) en el 
tractament de senyals sísmics. Des d’aleshores i fins a l’actualitat s’ha aplicat en nombrosos 
camps per l’estudi de fenòmens complexes a diferents escales. És habitual el seu ús en les 
ciències de la Terra, per exemple per analitzar de fenòmens climatològics (Wang i Wang, 
1996), meteorològics (Farge, 1992), oceanogràfics (Meyers et al., 1993) i en la geofísica 
(Foufoula-Georgiou i Kumar, 1994 constitueix una referència de les primeres aplicacions en 
aquest camp). També hi ha nombroses aplicacions de la TW en el tractament de senyals 
mèdics, en l’anàlisi de fenòmens financers, en el tractament d’imatges, etc. En l’aplicació del 
mètode MT també s’ha utilitzat la TW per millorar la qualitat de les respostes MT (seccions 
1.1.4,  1.1.5).  

En aquesta tesi s’aplica la TW al senyal MT, no per obtenir les respostes característiques 
d’aquest mètode, sinó per caracteritzar el contingut energètic i l’estat de polarització del 
senyal en el domini (t-f). No hi ha antecedents d’aquest tipus d’anàlisi amb dades MT.  

2.2.2. Definició matemàtica de la TW 

La TW s’ha definit de diverses maneres utilitzant diferents factors de normalització. Kaiser 
(2002) va realitzar una revisió de la literatura publicada, explicant els avantatges i 
inconvenients dels diferents factors de normalització, i va concloure que aquests són 
completament irrellevants respecte la teoria fonamental i per tant es pot escollir el més adient 
en cada cas. Així, pel present estudi, s’ha definit la TW contínua del senyal ���� de la següent 
manera: 

on   

és la família de wavelets obtinguda a partir de canvis d’escala i translacions al llarg del temps 

de la wavelet mare ��, i �∗ és el complexe conjugat de �. El paràmetre escala,  	 , permet la 
dilatació i contracció de la wavelet i és inversament proporcional a la freqüència                �	 ∈ ℝ, 	 ≠ 0, �	� = 1/freqüència�. El paràmetre de translació, � , �� ∈ ℝ, ��� = �� !"� 
determina la translació de �� al llarg del senyal ����. La relació concreta entre l’escala i la 

 #$���	, ��� = %2'  ( ���� · �∗*+
,+ �	, �, �� -� , ( 2.1. ) 

 

 ��	, �, �� = 1	 · �� .� − �	 0   
( 2.2. ) 
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freqüència depèn de la wavelet mare i s’obté a partir de l’escala de màxima correlació, és a 
dir, l’escala a la qual l’amplitud de la TW assoleix el seu màxim (Meyers et al., 1993): 

En aquesta definició de la TW (( 2.1. ) i ( 2.2. )) els factors de normalització són 1 	⁄  i 22 '⁄   . S’han escollit aquests concretament pels següents avantatges: el factor 1 	⁄  fa que  
l’amplitud de la TW sigui proporcional a l’amplitud del senyal ���� quan aquest conté una 

sola freqüència, i la constant 22 '⁄   s’imposa en conseqüència per tal que un senyal 
d’amplitud unitat tingui una transformada també d’amplitud igual a la unitat (Shyu i Sun, 
2002). 

L’amplitud de la TW ve donada pel quadrat del seu mòdul, 3#$���	, ���34
, i és l’energia del 

senyal ���� a l’entorn local de l’escala 	 en l’instant de temps � . També s’anomena espectre 
de potència wavelet (Wavelet Power Spectrum” (WPS), en anglès). L’amplitud de la TW es 
representa en un gràfic temps - escala (o freqüència) - amplitud anomenat escalograma. En 
aquesta memòria els escalogrames es representen sempre en funció de la freqüència en 
comptes de l’escala per facilitar-ne la seva interpretació. 

La resolució de la TW és variable tant en la freqüència com en el temps gràcies a que la 
wavelet mare va canviant d’escala segons quina sigui la freqüència que s’analitza. A mesura 
que disminueix la freqüència millora la resolució freqüencial i empitjora la resolució 
temporal. I viceversa: en augmentar la freqüència,  millora la resolució temporal mentre que 
empitjora la resolució freqüencial. Aquest fet fa que la TW sigui tan útil per a l’anàlisi de 
senyals no-estacionaris que tenen un contingut de freqüències molt variable amb el temps.  

Com a exemple de TW a la Figura 2.1 es mostra l’anàlisi del senyal S(t). Es tracta d’un senyal 
de tipus sinusoïdal, d’amplitud unitària i constant i de freqüència variable al llarg del temps �10 56, 256, 856, 456� definit per l’expressió següent: 

 

 

 

L’escalograma (Figura 2.1-c) indica quina és la freqüència i l’amplitud de la TW del senyal en 
cada instant de temps. En canvi la TF, representada mitjançant la densitat de potència 
espectral (DPE) a la Figura 2.1-b, proporciona alhora totes les freqüències i la corresponent 
amplitud de l’espectre, però sense donar cap informació sobre el temps en què contribueix 
cada freqüència al senyal total. Amb aquest senzill exemple es posa de manifest l’avantatge 
principal de la TW comparada amb la TF: inclou informació temporal. 

 93#$���	, ���349	 = 0. ( 2.3. ) 
 

 ���� = ; 1 · sin�2' · 10 · ��   si  0 " < � ≤ 1 " ,1 · sin�2' · 2 · ��     si  1 " < � ≤ 4  ",1 · sin�2' · 8 · ��    si  4 " < � ≤ 5 " , 1 ·  sin�2' · 4 · ��    si  5 " < � ≤ 8 ".
@ ( 2.4. ) 
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Figura 2.1. (a) Senyal S(t), d’amplitud constant i freqüència variable amb el temps, i els seus 

corresponents (b) DPE calculada mitjançant la TF i (c) escalograma (representació de la TW). 
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Per mostrar l’efecte dels factors de normalització utilitzats en la definició de la TW s’han 
analitzat els senyals A���, B��� i C���, d’amplituds diferents: 

 

 

La Figura 2.2 mostra l’escalograma dels tres senyals. El mòdul de la TW és igual al quadrat 
de l’amplitud del senyal en cada cas: és igual a 1 pel senyal A��� que té amplitud unitària, i és 
igual a 4 pel senyal B��� d’amplitud 2. Pel senyal C��� el mòdul de la TW és igual a 4 en el 
primer interval de temps i és igual a 9 en el segon interval, ja que l’amplitud del senyal passa 
de 2 a 3. Per tant, es posa de manifest que amb els factors de normalització utilitzats en la 
definició de la TW, (( 2.1. ) i ( 2.2. ), el seu mòdul és igual al quadrat de l’amplitud del senyal.  

Si es calcula la TW d’un senyal sense utilitzar el factor de normalització 22 '⁄  el mòdul de la 
TW no és igual al quadrat de l’amplitud del senyal. Aquest fet es pot veure a la Figura 2.3 on 
s’ha representat l’escalograma del senyal D��� = 1 · sin �2' · 2 · �� en dos casos: utilitzant el 

factor 22 '⁄   (Figura 2.3-b) i sense utilitzar-lo (Figura 2.3-c). 

 

 

 

Figura 2.2. Senyals d’amplitud diferent i els seus escalogrames corresponents per comprovar els 
factors de normalització de la TW: (a) senyal a, (b) senyal b, (c), senyal c. 

 

 

 A��� = E 1 · sin�2' · 4 · ��    si  0 " < � ≤ 3  ",         1 · sin�2' · 2 · ��    si  3 " < � ≤ 8 " . @  ( 2.5. ) 
 

 B��� = E 2 · sin�2' · 4 · ��    si  0 " < � ≤ 3 " , 2 · sin�2' · 2 · ��    si  3 " < � ≤ 8  ".@ ( 2.6. ) 
 

 C��� = E 2 · sin�2' · 4 · ��    si  0 " < � ≤ 3 " , 3 · sin�2' · 2 · ��    si  3 " < � ≤ 8 " .@  ( 2.7. ) 
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Figura 2.3. (a) Senyal N(t), (b) escalograma calculat amb el factor 22 '⁄  a la definició de la TW, (c) 
escalograma calculat sense el factor 22 '⁄  a la definició de la TW. 

2.2.3. TW amb la wavelet de Morlet com a wavelet mare 

La wavelet mare que s’utilitza per calcular la TW depèn de les característiques del senyal que 
es vulgui analitzar (Zhang i Paulson, 1997). Per tal que una funció ����� pugui ser 
considerada una wavelet ha de verificar les següents propietats: 

i. suport compacte: la funció ha d’estar ben localitzada en el domini del temps, i.e., cal 
que  ����� → 0  quan  ∆� → 0. 

ii. condició d’admissibilitat: la funció ha d’estar ben localitzada en el domini 

freqüencial. Sigui �H��I� la transformada de Fourier (TF) de �����, on I = 2'J és la 
freqüència angular i J la freqüència. La funció ha de verificar la condició:  

on K$  és la constant d’admissibilitat. Aquesta condició implica que la wavelet no té 

component de freqüència zero, és a dir, té mitjana nul·la: �H��0� = L �����-� = 0.*∞,∞
 

En la present tesi s’ha utilitzat la wavelet de Morlet complexa (Goupillaud et al., 1984; 
Kronland-Martinet et al., 1987) que consisteix en una ona plana modulada per una funció 
gaussiana: 

El paràmetre M = 2'J� és la freqüència angular característica de la wavelet de Morlet i J� és la 
freqüència adimensional central de la wavelet. Cal que M > 5 que per tal que es verifiqui la 
condició d’admissibilitat ( 2.8. ) (Goupillaud et al., 1984). Si a la definició de la família de 

 K$ = ( 3�H��I�34I*∞

�  -I <  ∞ , ( 2.8. ) 
 

 ��O��� = �PQR�,RS 4⁄  ( 2.9. ) 
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wavelets s’utilitza el factor 1 	⁄  ( 2.2. ) la relació entre l’escala i la freqüència per a la wavelet 
de Morlet és: 

El fet que la wavelet de Morlet sigui una funció complexa permet obtenir tant el mòdul com 
la fase de la seva TW, i ambdós paràmetres proporcionen informació del senyal analitzat 
(Farge, 1992).  

La wavelet de Morlet és adequada per l’anàlisi del senyal MT per la semblança entre ells, ja 
que aquest també varia suaument amb la freqüència. S’ha utilitzat prèviament pel processat 
de dades MT en els treballs de Zhang i Paulson (1997), Arango (2005), Garcia i Jones, (2008) 
i  Arango et al., (2009) que s’han descrit a la secció 1.1.5. La seva TF a escala 	 és: 

A la Figura 2.4 es mostren les parts real i imaginària de la wavelet de Morlet així com la seva 
TF per a diferents valors dels paràmetres M i 	. Per un mateix valor de M quan l’escala 
augmenta la wavelet s’eixampla (Figura 2.4-a,b). El paràmetre M determina el nombre 
d’oscil·lacions del senyal dins de l’envolvent gaussiana; aquest fet es pot observar comparant 
dues wavelets de la mateixa escala però distint paràmetre M (Figura 2.4-a,c). 

 

Figura 2.4. (Esquerra) Wavelet de Morlet per a diferents valors dels paràmetres M i 	, (Dreta): els 
espectres de Fourier corresponents (modificada d’Escalas et al. (2013)). 

 

El paràmetre M determina la resolució (t-f) de la TW, el seu valor depèn del rang de 
freqüències a analitzar. Augmentar el valor de  M implica una millora en la resolució en 

 	 = J� J⁄ . ( 2.10. ) 
 

 �H�O�	I� = √2' �,�UV,Q�S/4 
 

( 2.11. ) 
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freqüència però empitjora la resolució temporal. En canvi, disminuir el valor de M fa que 
millori la resolució temporal i empitjori la resolució en freqüència (Lin i Qu, 2000). Per 
seleccionar el valor més adient d’aquest paràmetre en cada cas, s’ha calculat l’escalograma de 
nombrosos senyals sintètics de distintes freqüències utilitzant diferents valors de M. A mode 
d’exemple a la Figura 2.5 s’han representat els escalogrames de dos senyals amb diferent 
freqüència, W��� = sin�2' · 20 · �� i J��� = sin�2' · 0.2 · ��, calculats utilitzant tres valors pel 
paràmetre M. Pel senyal W���, de freqüència 20 56, la millor resolució (t-f) s’obté amb el 
paràmetre M = 15. Utilitzant valors de M més petits, la resolució freqüencial empitjora. En 
canvi, pel senyal J���, de freqüència 0.2 56, el millor compromís entre la resolució temporal i 
la freqüencial s’assoleix amb el paràmetre M = 8. Per a valors menors d’aquest paràmetre, la 
resolució de la TW en freqüència és més dolenta, mentre que per a valors més grans es perd 
resolució temporal.  

 

Figura 2.5. (a) Escalogrames del senyal F(t), de 20 Hz, obtinguts utilitzant diferents valors del 
paràmetre M de la wavelet de Morlet, (b) ídem, pel senyal f(t) de 0.2 Hz. 

 

En vista dels resultats obtinguts en l’anàlisi de nombrosos senyals sintètics s’ha determinat el 
valor del paràmetre M més adient segons el rang de freqüències a analitzar. Si el rang inclou 

freqüències de l’ordre de 10,4 56 i 10X 56, la Taula 2.1 resumeix els valors suggerits a partir 
de l’anàlisi empíric. No obstant, si la freqüència màxima analitzada és al voltant d’1 56 es pot 
utilitzar únicament el valor M = 8 per a tot el rang, ja que la resolució que proporcionen els 
valors M = 8 i M = 15 és molt semblant per aquestes freqüències. Tenint en compte que el 
paràmetre M és la freqüència angular característica de la wavelet de Morlet, té sentit que sigui 
només pels senyals amb freqüències més elevades quan es fa necessari augmentar el valor de M. En l’anàlisi de senyals experimentals (capítols 3-6) s’ha indicat en cada cas quin és el valor 
del paràmetre M utilitzat. 



Capítol 2. Anàlisi del senyal MT mitjançant la TW 

48 
 

Taula 2.1. Valors proposats pel paràmetre M de la wavelet de Morlet segons la freqüència del senyal 
analitzat  

Freqüència del senyal Y J ≤ 0.20 56 8 J > 0.20 56 15 

2.2.4. Càlcul computacional de la TW 

La TW es pot calcular de manera computacional en el domini del temps discretitzant 
l’expressió ( 2.1. ). No obstant, el temps de càlcul es redueix de manera considerable si es 
calcula en el domini freqüencial. A partir de la definició ( 2.1. ) i mitjançant la identitat de 
Parseval s’obté la TW en termes de les TF del senyal que es vol analitzar, �Z�I�, i de la 
wavelet mare a escala 	,  �H��	I�  (a l’annex A es detalla el desenvolupament matemàtic): 

És a dir, la TW del senyal ���� esdevé la TF inversa del producte �Z�I� · �H��	I�.  L’expressió 
analítica de la TF de la wavelet mare sol ser coneguda; en aquest cas la TF de la wavelet de 
Morlet ve donada per l’expressió ( 2.11. ). D’altra banda, la TF del senyal a analitzar es pot 
calcular de manera computacional mitjançant algoritmes per a la transformada de Fourier 
ràpida, coneguts com “Fast Fourier Transform” (FFT) en anglès. Finalment, la TF inversa del 
producte d’aquests dos termes per a les escales desitjades també es pot calcular amb 
algoritmes de FFT i així obtenir de manera computacional la TW del senyal ����. 

2.2.5. TW inversa 

2.2.5.1. Definició de la TW inversa 

Un senyal ���� es pot reconstruir a partir de la seva TW realitzant la transformada wavelet 
inversa (TWI) segons l’expressió següent (Addison , 2002): 

on K$ ve donada per la condició d’admissibilitat ( 2.8. ).  

2.2.5.2. Expressió pel càlcul de la TW inversa 

Donat un senyal real discret �[ de N punts �\ = 1, . . , D�, d’acord amb Torrence i Compo 
(1998) es pot calcular la seva TWI i recuperar el senyal original sumant la part real de la seva 

TW al llarg de totes les escales 	] (^ = 0,1, … , ^`ab; l’índex  ^`ab correspon a l’escala màxima 

( 2.24. )): 

 #$���	, ��� = % 12 'c ( �Z�I� · �H��	I��PVd-I*+
,+ , ( 2.12. ) 

 

 ���� = 1K$ ( ( #$���	, ��� ·  1	 · �� .� − �	 0 *+
,+

*+
�e

-	 -�	4 , ( 2.13. ) 
 

 �[fg = K · h ℜj#[k	]lm]`ab
]n� , ( 2.14. ) 
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on K és una constant que depèn de la wavelet mare, dels factors de normalització de la TW i 
de la discretització de les escales.  
 
Els factors de normalització que s’han escollit en aquesta tesi per la TW (secció 2.2.2) no són 
els mateixos que els utilitzats per Torrence i Compo (1998). A més, s’ha proposat un valor 
pel paràmetre M de la wavelet de Morlet que depèn del rang de freqüències analitzat (secció 
2.2.3). Per aquest motiu, en el càlcul de la TWI per recuperar un senyal discret no s’ha 
utilitzat el valor de la constant K que proposen aquests autors, sinó que s’ha buscat el valor 
més adient d’acord amb els paràmetres utilitzats.  
 
S’ha calculat la TWI de nombrosos senyals sintètics amb l’expressió ( 2.14. ) donant diferents 
valors a la constant K per analitzar la influència de diversos paràmetres. S’han comparat el 
senyal invertit ��P[o� amb el senyal original ��� a partir del quocient �/�P[o  i el paràmetre 
∆�, definit segons l’expressió següent: 

 
D’aquesta manera, mitjançant el mètode d’assaig i error s’han considerat diverses expressions 
pel càlcul de la TWI.  Finalment, donat un senyal discret �[ complex, per calcular la seva 
TWI i per tant per recuperar el senyal original a partir de la seva TW es proposen les 
següents expressions: 

on p^ = 	^ − 	^−1 és la discretització de les escales, i q és una constant que depèn del tipus 

de discretització de les escales i del valor del paràmetre M de la wavelet de Morlet, el seu valor 
es descriurà a continuació. Així s’obtenen les parts real i imaginària del senyal a partir de les 
parts real i imaginària de la TW, respectivament.  
 
Per recuperar satisfactòriament l’amplitud del senyal �[ al fer la TWI, s’ha comprovat 
mitjançant l’anàlisi de nombrosos senyals sintètics la importància de considerar totes les 
escales possibles, és a dir, tot el rang de freqüències disponibles.  Si la freqüència de mostreig 
del senyal discret és J̀ , el rang de freqüències en què es pot analitzar el senyal és el mateix 
que s’utilitza habitualment per a la TF. La freqüència màxima �J`ab� i la freqüència mínima �J`P[� venen determinades per les següents expressions: 

 
∆� = r∑ t�[ − �[P[ou4v[nX2∑ ��[�4v[nX  , ( 2.15. ) 

 

 ℜew�[x = p^ · q · h ℜej#[k	]lm]`ab
]n�  , ( 2.16. ) 

 

 ℑmw�[x = p^ · q · h ℑmj#[k	]lm]`ab
]n�  . ( 2.17. ) 

 

  J`ab = Jv{|}P~R = J̀ /2 , ( 2.18. ) 
 

 J`P[ = J̀ /D  , ( 2.19. ) 
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 on Jv{|}P~R és la freqüència de Nyquist i D és el nombre total de punts del senyal discret. La 
relació entre l’escala i la freqüència en el cas de la wavelet de Morlet ve donada per 
l’expressió ( 2.10. ), que es pot reescriure en funció del paràmetre M de la següent manera: 

Aleshores l’escala màxima i l’escala mínima que determinen el rang d’escales en què es pot 
analitzar el senyal són les següents: 

Finalment, les escales poden discretitzar de manera logarítmica en base B mitjançant la 
següent expressió: 

on ^ = 0,1, … , ^`ab, i l’índex  ^`ab que correspon a l’escala màxima ve determinat per: 

La discretització de les escales, p^, és un paràmetre a determinar de manera empírica segons 
quina sigui la resolució en freqüència que es vulgui obtenir i la potència de càlcul de 
l’ordinador amb què s’obté la TW. Com més petit sigui el paràmetre p^ major nombre 
d’escales hi haurà dins de l’interval �	`P[, 	`ab� i per tant es podran analitzar amb més detall 
un major nombre de freqüències; serà necessària, però, una major potència de càlcul. Pel que 
fa a la constant q de l’expressió de la TWI (( 2.16. ), ( 2.17. )), el seu valor s’ha determinat a 
partir dels nombrosos assajos i es mostra a la Taula 2.2 per a una discretització de les escales 
logarítmica en base 2 �� = 2� i en base 10 �� = 10�.  

Taula 2.2. Valor de la constant K utilitzada en el càlcul de la TWI , per als diferents valors de M i 
segons la base logarítmica B de la discretització de les escales. 

 

Y K (B=2) K (B=10) 
8 1.089 3.615 
15 2.060 6.840 

 

S’ha observat que el valor de la constant q canvia segons quina sigui la base logarítmica � 
d’acord amb la següent expressió:  

És a dir, en el cas més general, donades les bases logarítmiques �X i �4: 

 	 = M2'J  , ( 2.20. ) 
 

 	`ab = M2'J`P[ , ( 2.21. ) 
 

 	`P[ = M2'J`ab   . ( 2.22. ) 
 

 	] =  	`P[ · �]·�] , ( 2.23. ) 
 

 ^`ab =  1p^ ·  ���� �	`ab	`P[ �. ( 2.24. ) 
 

 q�� = 10�  =  q�� = 2� · ���2�10�. ( 2.25. ) 
 

 q��X�  =  q��4� · ����S��X�, ( 2.26. ) 
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2.2.5.3. Exemple de càlcul de la TW inversa 

Sigui el senyal -[��� = 4 sin�2' 0.01��, amb D = 8192 punts, de freqüència J = 0.01 56 
(Figura 2.6-a). S’ha calculat la seva TW (Figura 2.6-b) en el rang de freqüències determinat 
per les expressions ( 2.18. ) i ( 2.19. ) amb els paràmetres  p^ = 0.01, M = 8, � = 10. A partir 
d’aquesta, calculant la TWI  mitjançant l’expressió ( 2.16. ) s’ha obtingut el senyal invertit -[P[o���.  La TWI s’ha calculat en el mateix rang de freqüències que la TW i utilitzant els 
mateixos paràmetres. Per mostrar la importància que té utilitzar el valor correcte de la 
constant q que intervé en el càlcul de la TWI, a la Figura 2.6 s’han representat els resultats 
obtinguts utilitzant dos valors diferents per aquesta constant. Quan s’utilitza el valor           q = 3.615 (Figura 2.6-c) l’amplitud del senyal original és igual a la del senyal invertit i per 
tant el quocient entre ambdós senyals és igual a la unitat. És el resultat esperat, ja que per una 
discretització de les escales logarítmica en base � = 10 el valor q = 3.615  és  l’adequat per 
recuperar l’amplitud del senyal correctament (Taula 2.2). En canvi quan s’utilitza el valor q = 1 per calcular la TWI (Figura 2.6-d) l’amplitud del senyal invertit és inferior a la del 
senyal original, i el seu quocient és precisament  � / �P[o  = 3.615 = q.   

 

Figura 2.6. (a) Senyal -[���, (b) TW. Superposició del senyal original i el senyal invertit i el quocient 
entre ambdós en els casos c) TWI amb q = 3.615, i d) TWI inversa amb q = 1. 



Capítol 2. Anàlisi del senyal MT mitjançant la TW 

52 
 

2.3. Mètode per calcular els atributs de polarització del senyal MT en el  

domini (t-f) mitjançant la seva TW 

2.3.1. Expressions dels atributs de polarització d’un senyal en funció de la seva TW 

Donat un senyal ���� de components ortogonals ��v����, ������� , Diallo et al. (2006) 
proposaren un mètode per calcular els seus atributs de polarització en el domini (t-f) 
mitjançant la TW. Inicialment va ser dissenyat per analitzar senyals sísmics, però també s’ha 
aplicat a l’anàlisi de senyals geomagnètics (Kulesh et al., 2007). El mètode es basa en la 
construcció del senyal complex �g��� = ������ + � �v���� i el càlcul de la seva TW, #$ �g�	, ��. Aquesta es pot separar en una part progressiva, #$*�g�	, ��, i una part 

regressiva, #$,�g�	, ��: 

que es defineixen de la següent manera: 

 

Els atributs de polarització (secció 1.3.1) del senyal ���� s’obtenen en el domini (t-f) a partir 
de les diferents parts de la TW del senyal �g��� mitjançant les expressions següents: 

• ∆∅,  el desfasament,  ∆∅ ∈ �−180°, 180°� :  

• � , l’ el·lipticitat,  � ∈ �−1,1�: 

• �, l’angle de polarització,  � ∈ �0°, 180°�: 
 

 

 #$ �g�	, �� = #$*�g�	, �� +  #$,�g�	, �� 
  ( 2.27. ) 
 

 #$*�g�	, �� = �#$ �g�	, ��    si  J ≥ 0,0                         si  J < 0,@          
( 2.28. ) 

 
 

 #$,�g�	, �� = �0                          si  J ≥ 0,#$ �g�	, ��     si  J < 0,@          
( 2.29. ) 

 
 

 ∆∅�	, �� = A�� �#$*�g�	, �� + �#$,�g�	, ���∗
#$*�g�	, �� − �#$,�g�	, ���∗� +  90, ( 2.30. ) 

 

 ��	, �� = ��	, ����	, �� = AB" � 3#$*�g�	, ��3 + 3#$,�g�	, ��3�3#$*�g�	, ��3 − 3#$,�g�	, ��3�  · "��\ �∆∅ �, ( 2.31. ) 
 

 ��	, �� = 12 · A��k#$*�g�	, �� · #$,�g�	, ��l. ( 2.32. ) 
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En la present tesi s’ha adaptat aquest mètode per analitzar l’estat de polarització del senyal  
MT, introduint les següents modificacions que s’han considerat adients: 

• la definició de la TW ve donada per les expressions ( 2.1. ) i ( 2.2. ), que inclouen 
els factors de normalització escollits per aquest estudi (secció 2.2.2); 

• la wavelet mare és la wavelet de Morlet ( 2.9. ), i el seu paràmetre M és variable 
segons el rang de freqüències analitzat (secció 2.2.3.); 

• l’expressió de l’el·lipticitat ( 2.31. ) inclou el signe del desfasament. Segons el 
conveni utilitzat (secció 1.3.1) quan el desfasament és positiu l’el·lipticitat és 
positiva i el sentit de gir de l’el·lipse de polarització és dextrogir (horari). En cas 
contrari, quan el desfasament és negatiu, l’el·lipticitat esdevé negativa i el sentit de 
gir és levogir (antihorari).  

• el desfasament i l’angle de polarització que proporcionen les expressions ( 2.30. ) 
i ( 2.32. ) estan dins l’interval �−360°, 360°�. Així es produeixen duplicitats en el 
seu significat, per exemple � = −90° representa el mateix estat de polarització 
que � = 90°, el senyal està polaritzat en la direcció NS. Per evitar-ho s’ha dut a 
terme la correcció dels atributs restringint el seu valor a un interval més petit. 
Siguin    ∆∅P[P  i   �P[P  els valors inicials obtinguts amb les expressions  ( 2.30. ) i 
( 2.32. ) i  ∆∅¡¢££ i �¡¢££ el seu valor corregit, que estarà dins els intervals ∆∅¡¢££ ∈ �−180°, 180°�   i  �¡¢££  ∈ �0°, 180°�, respectivament. La correcció s’ha 
dut a terme de la següent manera: 

� si ∆∅P[P >  180°  ⇒   ∆∅¡¢££ = ∆∅P[P − 360°  , 
� si ∆∅P[P < − 180°  ⇒   ∆∅¡¢££ = ∆∅P[P + 360° , 
� si �P[P >  180°  ⇒   �¡¢££ = �P[P − 180° ,  
� si �P[P < 0°  ⇒   �¡¢££ = �P[P + 180°. 

• el càlcul dels atributs de polarització només té sentit a la regió significativa de 
l’escalograma. A la secció 2.3.2 es defineix aquesta regió i es proposa un nou 
mètode per obtenir-la; 

• un cop calculats els atributs de polarització dels camps E i B del senyal MT en el 
domini t-f,  es comparen mitjançant els dos nous atributs definits a la secció 1.3.1: 
la diferència d’el·lipticitat entre els camps (1.50) i la desviació de l’angle que 
formen entre ells respecte a l’ortogonalitat (1.51). 

2.3.2. Regió significativa de l’escalograma 

2.3.2.1. Definició de la regió significativa 

L’energia d’un senyal obtinguda en funció del temps i de la freqüència mitjançant la TW es 
representa en un escalograma (secció 2.2.2). Concretament, s’hi representa el mòdul al 
quadrat de la seva TW. Si hi ha una regió (t-f) de l’escalograma on el mòdul de la TW és molt 
proper a zero, significa que el senyal gairebé no té energia a les freqüències i a l’interval de 
temps determinat per aquella regió. Per tant, el senyal no conté les freqüències corresponents 
a aquesta regió en aquest interval de temps.  
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En l’anàlisi de la polarització d’un senyal ���� de components ortogonals �v���� i  ������ es 
treballa amb la TW del senyal complex �g��� = ������ + ��v����, com s’ha descrit a la secció 
2.3.1 S’ha de tenir en compte que quan el mòdul d’aquesta és molt proper a zero, 3#$ �g�	, ��3 → 0, no conté informació sobre la polarització del senyal (Kulesh et al., 2007). 

D’ara endavant, s’anomenarà “regió significativa (RS) d’un escalograma” el conjunt de zones 
del domini (t-f) on el mòdul de la TW d’un senyal és suficientment diferent de zero. En 
aquesta regió és on es concentra l’energia del senyal, i per tant sí que conté informació sobre 
el seu estat de polarització. La resta de l’escalograma s’anomenarà “regió no-significativa”, en 
la qual no té sentit el càlcul dels atributs de polarització ja que el senyal no hi té energia. 

Determinar quina és la RS d’un escalograma no és trivial. Kulesh et al. (2007) en l’anàlisi d’un 
senyal sintètic amb el mètode proposat per Diallo et al. (2006), no assignen un nom a aquesta 
regió, però suggereixen fixar un paràmetre llindar, ¥ , lligat al mòdul màxim de la TW de 
manera que l’energia es concentri en els escalogrames al voltant de la freqüència del senyal: 

És a dir, consideren com a significativa aquella regió de l’escalograma on el valor absolut de 

la TW del senyal complex és una certa proporció �¥ ≤ 1� del seu valor màxim. En canvi, en 
l’anàlisi dels senyals experimentals no mencionen l’ús d’aquesta condició. 

Mitjançant l’anàlisi de nombrosos senyals sintètics s’ha comprovat la importància del càlcul 
de la RS de l’escalograma. Com es mostra a la secció 2.5, amb el mètode utilitzat pel càlcul 
dels atributs (secció 2.3.1) aquests prenen valors arbitraris fora de la RS que no tenen sentit, 
ja que no hi ha senyal fora d’aquesta regió. Per tant, cal determinar un criteri per definir-la 
adequadament. 

Si s’utilitza la condició ( 2.33. ) l’elecció del paràmetre llindar s’ha de fer d’una manera adient 
per a no perdre en cap moment contingut freqüencial del senyal. Poden sorgir diversos 
inconvenients: 

• si se selecciona un paràmetre llindar massa gran hi haurà zones de l’escalograma que 
quedaran fora de la RS quan en realitat haurien de formar-ne part, i per tant es 
perdran freqüències i els corresponents atributs del senyal en determinats intervals de 
temps,  

• si el senyal analitzat presenta un pic de gran amplitud respecte a la resta del senyal,  
en aplicar la condició ( 2.33. ) que va lligada al màxim de la TW la RS pot ser que 
esdevingui molt petita (centrada en l’instant i el rang de freqüències del pic) i per tant 
es perdrà la resta del senyal. 

Si, en canvi, es lliga el paràmetre llindar amb un valor mínim de la TW, s’obté la següent 
condició:  

 3#$*�g�	, ��3 + 3#$,�g�	, ��3 >  ¥ · maxt3#$*�g�	, ��3 + 3#$,�g�	, ��3u .  
( 2.33. ) 

 

 3#$*�g�	, ��3 + 3#$,�g�	, ��3 >  ¥ · mint3#$*�g�	, ��3 + 3#$,�g�	, ��3u .  
( 2.34. ) 
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Aquesta, però, implica l’inconvenient de determinar quin és el valor de la TW mínim per 
considerar que hi ha suficient energia en una regió de l’escalograma. En l’anàlisi del senyal 
MT es podria tenir en compte l’amplitud mínima del senyal mesurable amb els equips. Però 
aquesta condició tampoc garanteix que hi hagi senyal MT d’aquesta amplitud per a totes les 
freqüències i en qualsevol instant de temps. 

2.3.2.2. Mètode per calcular la regió significativa d’un escalograma 

Per recuperar un senyal a partir de la seva TWI s’ha de sumar la seva energia a totes les 
escales (freqüències) en cada instant de temps (secció 2.2.5). Si un senyal no conté unes 
certes freqüències en un determinat interval de temps aleshores el valor de la seva TW en la 
regió del domini (t-f) corresponent serà nul. Per tant en calcular la TWI es pot prescindir 
d’aquesta regió, ja que sumar la seva energia és sumar zeros. Tenint en compte aquest fet, es 
proposa obtenir la RS d’un escalograma mitjançant el càlcul de la TWI del senyal analitzat i 
utilitzant la condició ( 2.33. ). 

S’ha dissenyat un mètode pel càlcul de la RS de l’escalograma d’un senyal �[ que consisteix 
en els següents passos: 

i. Calcular la TWI del senyal �[ a tot el domini (t-f) mitjançant les expressions ( 2.16. ) i 
( 2.17. ). És molt important que es consideri tot el rang de freqüències possibles, el 
seu límit ve determinat per les expressions ( 2.18. ) i ( 2.19. ). S’obté el senyal invertit �[P[o. 

ii. Calcular l’ajust de la inversió amb el paràmetre ∆� ( 2.15. ) per determinar la 
semblança entre el senyal original �[, i el senyal invertit �[P[o. 

iii. Seleccionar el paràmetre llindar ¥. 
iv. Calcular la RS de l’escalograma corresponent al paràmetre llindar ¥, amb la condició  

( 2.33. ). 
v. Calcular la TWI del senyal  �[ només a la RS de l’escalograma mitjançant les 

expressions ( 2.16. ) i ( 2.17. ). S’obté el senyal �[P[o,~P§. 
vi. Calcular l’ajust de la inversió, s’obté el paràmetre ∆�~P§ per determinar la semblança 

entre el senyal original  �[, i el senyal invertit a la RS, �[P[o,~P§. 
vii. Determinar la bondat de l’ajust: 

a. Comparar els paràmetres ∆� i ∆�~P§. Es pot considerar un bon ajust si ∆�~P§ 
és fins a 1 ordre de magnitud més gran que ∆�.  Si és així, la regió significativa 
obtinguda és correcte. En cas contrari, si ∆�~P§ és molt més gran ∆�,  es torna 
al pas (iii). Es canvia el paràmetre llindar ¥ i s’obté una nova RS fins que 
aquesta és correcte segons l’ajust del senyal invertit i el senyal original. 

b. De manera addicional, s’aconsella representar gràficament el senyal original, �[,  i el senyal invertit, �[P[o superposats, així com el seu quocient �[/�[P[o, per 
comprovar la bondat de l’ajust.   

Així, s’ha establert que la RS d’un escalograma s’obté amb la condició ( 2.33. ), i el valor del 
paràmetre llindar ¥ es determina mitjançant el càlcul de la TWI del senyal analitzat.   



Capítol 2. Anàlisi del senyal MT mitjançant la TW 

56 
 

Sempre s’ha de buscar el valor de ¥ més gran possible que permeti un bon ajust, de manera 
que la RS serà mínima i inclourà només les freqüències corresponents al senyal en els instants 
de temps que calgui. Valors de ¥ més petits que el valor corresponent a la RS també 
proporcionaran un bon ajust del senyal, però inclouran zones (t-f) on el senyal no té energia, 
i on el càlcul dels atributs de polarització no té sentit. De fet, és el que succeeix quan es 
calcula el senyal invertit en tot el domini (t-f) (pas i.), és el mateix que utilitzar un paràmetre 
llindar ¥  gairebé menyspreable de manera que la RS sigui tot el domini (t-f).  

Un cop obtinguda la RS els atributs de polarització es calculen en aquesta regió mitjançant les 
expressions ( 2.30. )-( 2.32. ), i es consideren nuls a la resta del domini t-f, la regió no-
significativa. En tots els gràfics d’aquesta memòria on s’han representat els atributs de 
polarització en el domini (t-f) s’ha indicat amb color blanc la regió no-significativa. En 
l’anàlisi de l’estat de polarització del senyal MT caldrà determinar la RS de cada un dels 
camps E i B per separat, construint un senyal complex per cada un d’ells a partir de les sèries 
temporals dels seus components ortogonals en les direccions NS i EW.  

A partir del valor de l’el·lipticitat i l’angle de polarització de cada un dels camps a la secció 
1.3.1 s’han definit dos nous atributs: la diferència d’el·lipticitat entre els camps i la desviació 
de l’angle que formen entre ells respecte a l’ortogonalitat. Aquests atributs només tenen 
sentit a la RS comuna entre ambdós camps, és a dir, les regions del domini (t-f) on el senyal 
té energia tant en el camp E com en el camp B. Per tant, per calcular-los cal obtenir 
prèviament la RS comuna d’ambdós camps. Pel que respecta al desfasament, en el mètode 
MT la comparació dels desfasaments dels camps ∅� = ∅�¨© − ∅�ª«  i ∅� = ∅�¨© − ∅�ª«  no 
aporta informació rellevant. El que sí té sentit és comparar el desfasament entre els 
components creuats dels camps, ∅�¨© − ∅�ª«  i ∅�¨© − ∅�ª« , que en MT no és més que la 
fase del tensor MT (secció 1.1.4). Per obtenir aquests desfasaments creuats en el domini (t-f) 
amb el mètode proposat a la secció 2.3.1 caldria construir dos senyals. D’una banda, el senyal 
complex �g��� = ������ + �¬v���� per calcular el desfasament ∅�¨© − ∅�ª«  , i de l’altra,  el 

senyal  �g��� = ¬����� + ��v���� per calcular ∅�¨© − ∅�ª« . Amb aquest mètode els atributs 
de polarització s’obtenen en definitiva a partir de les amplituds dels camps a través de la seva 
TW ( 2.30. )-( 2.32. ). Però tenint en compte que els camps E i B són magnituds diferents, no 
és possible realitzar el càlcul del desfasament creuat d’aquesta manera. Per tant es descarta la 
creació d’un nou atribut de comparació dels desfasaments creuats dels camps. 

2.3.2.3. Exemple de càlcul de la regió significativa 

A continuació es mostra un exemple del càlcul de la RS. Sigui el senyal �[���, amb D = 8192 

punts, de freqüència J = 0.01 56 i durada  0 " ≤ � ≤ 2600 ". Els seus components 
ortogonals són: 

La Figura 2.7 mostra els components del senyal �[��� (Figura 2.7-a) i l’escalograma del 
corresponent senyal complex �g��� = ������ + ��v���� (Figura 2.7-b). Aquest últim s’ha 
calculat en el rang de freqüències �3.8 · 10, 56, − 1.57 56� tenint en compte que la 

  �v���� = 2 sin�2' 0.01��, ( 2.35. ) 
 

  ������ = 4 sin�2' 0.01��. 
( 2.36. ) 
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freqüència de mostreig és J̀ = 3.15 56 i les expressions que determinen la freqüència 
mínima i la màxima possibles són ( 2.18. ) i ( 2.19. ). La RS correcta en aquest cas s’ha 
obtingut amb el paràmetre llindar ¥ = 0.06, es representa a la Figura 2.7-c juntament amb 
els components del senyal originals i els invertits en aquesta regió. Es pot observar que la 
regió està centrada en la freqüència del senyal �J = 0.01 56� i que l’amplitud dels 
components invertits és la mateixa que la dels originals. 

D’altra banda, a la Figura 2.7-d es mostra la RS que s’obté amb un valor del paràmetre 
llindar 10 vegades més gran, ¥ = 0.6, i l’ajust dels components. En aquest cas el paràmetre 
llindar és massa gran i per tant la RS és massa petita, l’amplitud dels components invertits és 
molt menor que l’amplitud dels components originals. Amb aquest senzill exemple es mostra 
la importància del paràmetre llindar ¥ per determinar la RS. 

A l’escalograma del senyal complex �g��� (Figura 2.7-b), on s’ha representat l’amplitud de la 
seva TW de manera logarítmica, es pot observar com l’energia del senyal és màxima entorn 

de la freqüència del senyal, J = 0.01 56, però també assoleix valors elevats als extrems per 
freqüències diferents d’aquesta. En concret, a les freqüències més baixes l’energia és màxima 
durant un segment de temps major que per a les freqüències més altes. Aquest és l’anomenat 
“con d’influència”, típic del processat amb la TW (Addison, 2002). És la zona afectada per la 
longitud finita del senyal, més gran per a les freqüències més baixes ja que l’escala de la 
wavelet associada és major. És un efecte molt fàcil d’identificar visualment a causa de la seva 
forma geomètrica del tipus con, i es pot minimitzar per exemple treballant amb senyals que 
tinguin un nombre de punts potència de 2 (Addison, 2002), com és el cas de tots els senyals 
d’aquesta memòria.  

 

 

Figura 2.7. (a) Components �v���� i ������ del senyal �[���, (b) escalograma del senyal complex �g��� = �¬#��� + ��D����, (c) RS correcta i components del senyal original i invertit, amb el 
paràmetre llindar ¥ = 0.06, (d) RS i components del senyal original i invertit, amb el paràmetre llindar ¥ = 0.6, massa petit ja que no permet recuperar l’amplitud dels components originals. 
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2.3.3. Filtratge d’un senyal segons els seus atributs 

Un cop s’han calculat els atributs de polarització d’un senyal en el domini (t-f) a la RS de 
l’escalograma (seccions 2.3.1 i 2.3.2) pot ser útil dur a terme el filtratge del senyal segons el 
valor dels seus atributs. Per exemple, si es busca dins una sèrie temporal MT un senyal amb 
un estat de polarització concret. Amb aquesta intenció s’ha dissenyat un mètode de filtratge 
d’un senyal segons el valor d’un dels seus atributs, tenint en compte també els mètodes 
proposats per obtenir la TWI (secció 2.2.5) i la RS de l’escalograma (secció 2.3.2).  

El mètode de filtratge dissenyat, si per exemple es vol filtrar un senyal a partir de la seva 
el·lipticitat en valor absolut, consta dels següents passos:  

i. Seleccionar l’interval d’el·lipticitat que es vol mantenir un cop filtrat el senyal a partir 
dels seus valors mínim, |�`P[|, i màxim |�`ab|. Per exemple, si es vol que el senyal 

filtrat tingui l’el·lipticitat dins de l’interval �0.3 ≤ |�| ≤ 0.6�, se seleccionen els valors |�`P[| = 0.3, |�`ab| = 0.6.  
ii. A partir de l’el·lipticitat calculada a la RS de l’escalograma, determinar la regió (t-f) on 

l’el·lipticitat assoleix valors dins l’interval seleccionat. S’anomenarà regió filtrada 
(RFILT) a aquesta nova regió. 

iii. Seleccionar la TW del senyal a la RFILT. 
iv. Calcular  la  TWI del senyal només a la RFILT,   a partir de  les expressions ( 2.16. ) i 

( 2.17. ). S’obté el senyal filtrat �[P[o,°±²f.  

Aquest mètode es podria aplicar a qualsevol dels altres atributs de polarització, inclús filtrar 
un senyal segons el valor de diversos atributs alhora. A la secció 2.5.6. es mostra un exemple 
de la seva aplicació.  

2.4. Codi MTWAVELETS 

El mètode proposat a la secció 2.3 per analitzar l’estat de polarització del senyal MT en el 
domini (t-f) s’ha implementat en un nou codi anomenat MTWAVELETS, en llenguatge 
Matlab. La Figura 2.8 mostra el seu diagrama de flux. Consta de quatre mòduls:  

• mtwav_TW.m: proporciona la TW de les sèries temporals dels camps ³ i ´; 

• mtwav_POL.m: caracteritza l’estat de polarització dels camps ³ i ´ en el domini (t-
f) mitjançant tres atributs de polarització: el·lipticitat, angle de polarització i 
desfasament entre els components NS i EW d’un mateix camp, 

• mtwav_DIF_POL.m: compara l’el·lipticitat dels camps ³ i ´ i la desviació de 
l’angle de polarització entre ells respecte a l’ortogonalitat. 

• mtwav_POL_FILT.m: filtra el senyal MT en funció del valor d’un dels seus atributs 
de polarització 

Les dades d’entrada del codi són les sèries temporals dels components ortogonals dels camps ³ i ´ en les direccions NS i EW �¬v����, ¬�����, �v����, �������. Han d’estar 
deconvolucionades amb la resposta instrumental i s’ha d’haver eliminat la seva tendència, és a 
dir, han d’estar centrades al zero. La longitud de les sèries temporals ha de ser potència de 2 
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per minimitzar els efectes del con d’influència (Addison, 2002). El temps de càlcul depèn de 
la longitud de les sèries temporals, de l’interval de freqüències a analitzar, de la seva 
discretització i de la potència de càlcul de l’ordinador que s’utilitzi. Per exemple, amb una 

workstation de 32 GB de memòria RAM l’aplicació del codi a sèries temporals dels camps ³ 

i ´ de 2Xµ dades analitzant un rang de 61 freqüències implica un temps de càlcul al voltant de 
12 minuts. Si es vol analitzar una sèrie temporal molt llarga i la potència de càlcul no és 
suficient, el codi està preparat per realitzar els càlculs de manera iterativa dividint la sèrie en 

segments de 2O punts.  A continuació es descriuen amb més detall cada un dels seus mòduls.   

 

 

Figura 2.8. Diagrama de flux del codi MTWAVELETS. 
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2.4.1. Mòdul mtwav_TW.m 

Donades les sèries temporals dels components ortogonals dels camps ³ i ´,  el mòdul 
mtwav_TW.m calcula la seva TW mitjançant la funció espectre_wavelets.m. Finalment, es 
representa gràficament el logaritme en base 10 del quadrat del mòdul de la TW en un 
escalograma. La funció espectre_wavelets.m està basada en el codi ambfont.m (Arango, 
2005), en el qual s’hi han introduït nombroses modificacions i s’ha optimitzat el temps de 
càlcul evitant els processos en forma de bucle. En concret, a la funció espectre_wavelets.m 
s’ha implementat la definició de la TW descrita a les expressions ( 2.1. ) i ( 2.2. ).  La TW es 
calcula en el rang de freqüències determinat per les expressions ( 2.18. ) i ( 2.19. ), i la 
discretització de les escales �p^� és un paràmetre a seleccionar. Com a wavelet mare s’utilitza 

la wavelet de Morlet, el paràmetre M de la qual es pot seleccionar segons el rang de 
freqüències a analitzar d’acord amb els valors de la Taula 2.1. Si l’interval de freqüències a 

analitzar és suficientment gran es poden utilitzar dos valors de M diferents (secció 2.2.3). El 
càlcul computacional de la TW es duu a terme a partir de la TF del senyal ���� i de la wavelet 
de Morlet a les diferents escales corresponents, segons l’expressió ( 2.12. ). Per calcular la TF 
s’utilitza l’algoritme “fft” del Matlab. Per calcular la TW d’un senyal s’ha optat per crear el 
nou codi mtwav_TW.m en comptes d’utilitzar la Wavelet Toolbox del Matlab per poder 
modificar els paràmetres que s’han considerat més adients. 

2.4.2. Mòdul mtwav_POL.m 

A partir de les sèries temporals �v���� i ������ dels camps ³ i ´ el mòdul mtwav_POL.m 
calcula els atributs de polarització de cada un d’ells en el domini (t-f) seguint el mètode 
descrit a la secció 2.3. Es treballa amb dos senyals complexes del tipus �g��� = ������ +��v����, un per a cada un dels camps. La TW d’aquests senyals es calcula mitjançant la funció 
espectre_wavelets.m.  La RS i el seu paràmetre llindar associat �¥� és diferent per a cada un 
dels camps i s’obté calculant la TWI del senyal complex corresponent seguint l’esquema 

indicat a la secció 2.3.2. Els components �v���� i ������ dels camps es recuperen a partir de 
les parts imaginària i real, respectivament, de la TWI del senyal complex �g��� mitjançant les 
expressions ( 2.16. ) i ( 2.17. ). Els atributs de polarització es calculen a tota la RS o bé en un 
determinat rang de freqüències d’aquesta (el codi permet seleccionar la freqüència mínima i la 
màxima) i es representen en gràfics (t-f). Fora de la RS els atributs es consideren nuls, 
s’indica en color blanc als gràfics. Per facilitar la interpretació d’aquests també es calculen i 
representen els histogrames dels atributs de polarització. Els histogrames indiquen, en 
percentatge, el nombre de vegades que s’ha obtingut un cert valor d’un atribut respecte el 
nombre total de valors calculats per aquell atribut, és a dir, respecte el nombre de cel·les en 
què s’ ha discretitzat la regió significativa.  

Kulesh et al. (2008) van crear la “Geophysical wavelet library” per implementar el mètode de 
Diallo et al. (2006). Cal remarcar que en aquesta tesi no s’ha fet servir aquesta llibreria sinó 
que s’ha desenvolupat un codi totalment nou per poder incloure totes les modificacions que 
s’han fet del mètode (secció 2.3.1). 
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2.4.3. Mòdul mtwav_DIF_POL.m 

Un cop calculats els atributs de polarització dels camps ³ i ´ amb el mòdul mtwav_POL.m, 
mitjançant el mòdul mtwav_DIF_POL.m es comparen l’el·lipticitat i l’angle de polarització  
d’aquests a la regió significativa comuna d’ambdós camps. En concret, es calcula la diferència 

entre les el·lipticitats �� i �� amb l’expressió (1.50) i la desviació de l’angle entre els camps 
respecte a l’ortogonalitat amb l’expressió (1.51). Es representen gràficament aquests resultats 
en gràfics (t-f) i es calculen i representen els histogrames corresponents. 

2.4.4. Mòdul mtwav_POL_FILT.m 

A partir dels atributs de polarització i la TW del senyal complex �g��� calculats amb el mòdul 
mtwav_POL.m, el mòdul mtwav_POL_FILT.m permet filtrar el senyal MT en funció del 
valor d’un dels seus atributs de polarització. El filtratge es realitza seguint l’esquema descrit a 
la secció 2.3.3. 

2.5. Anàlisi de senyals sintètics 

Per avaluar la qualitat dels resultats obtinguts amb el codi MTWAVELETS s’han analitzat 
nombrosos senyals sintètics, d’aquesta manera se’n coneixen a priori l’amplitud, la durada, la 
freqüència i l’estat de polarització.  

En primer lloc, analitzant la TW de diversos senyals s’han seleccionat els factors de 
normalització d’aquesta que s’han considerat més oportuns (secció 2.2.2). Així mateix, s’ha 

triat el valor més adient per a la constant M de la wavelet de Morlet ( 2.9. ) segons quin sigui 
el rang de freqüències a analitzar, per obtenir la millor resolució en el domini (t-f) (secció 
2.2.3).  En segon lloc, s’han analitzat un gran nombre de senyals amb estats de polarització 
molt diferents. Els resultats obtinguts en els casos més il·lustratius es resumeixen a 
continuació en els senyals A, B, C i D i E. Són senyals amb dos components ortogonals 
orientats en les direccions NS i EW, i de tipus sinusoïdal: 

on �¶v� , ¶��� són les amplituds,  �Jv� , J�� � les freqüències i �∅v� , ∅��� les fases de cada 
component. Per determinar si els valors dels atributs de polarització obtinguts amb el codi 
són els correctes en cada instant de temps i per a cada freqüència s’han comparat amb els 
resultats de les expressions (1.47) – (1.49), que permeten calcular els atributs per un senyal 
monofreqüencial en un instant determinat a partir de l’amplitud, la freqüència i la fase de 
cada component.  

Els senyals estan ordenats de menor a major complexitat per facilitar la interpretació dels 
resultats. El senyal A és el més senzill i permet analitzar clarament les respostes del codi, 
mentre que el senyal E és el que presenta les característiques més complexes i semblants a les 
del senyal MT. Finalment, el senyal E s’ha filtrat segons el valor de la seva el·lipticitat.  Per a 

 �v���� = ¶v�  · sin�2'Jv� � + ∅v��,     ( 2.37. ) 
 

 ������ = ¶��  · sin�2'J�� � + ∅��� , ( 2.38. ) 
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cada un d’aquests s’han representat les sèries temporals, les hodògrafes (representació del 
component NS en funció del component EW), l’escalograma del senyal complex �g���, la 
RS, els atributs de polarització a la RS i els seus histogrames. En els gràfics dels atributs de 
polarització s’ha indicat amb color blanc la regió no-significativa (secció 2.3.2).  

A l’annex B es detallen les característiques de cada senyal: nombre de punts, freqüència de 
mostreig i durada. També s’hi indiquen els paràmetres utilitzats amb el codi MTWAVELETS 

en el seu anàlisi: la discretització de les escales p^, la base logarítmica, el rang de freqüències 

en què es mostren els resultats i el nombre total d’aquestes, el valor del paràmetre M de la 

wavelet de Morlet i els paràmetres del càlcul de la RS (ajust Δ�, llindar λ, ajust Δ�~P§). 

2.5.1. Senyal A, de freqüència i amplitud variables amb el temps 

Els components ortogonals del senyal A sempre estan en fase però la seva freqüència i 
amplitud són variables amb el temps al llarg de quatre intervals (Taula 2.3, Figura 2.9–a).  

Taula 2.3. Senyal A. Components ortogonals del senyal a cada interval de temps. 

Senyal A 
Interval de temps (s) 

[0-500] [500-1000] [1000-1800] [1800-2600] 

SNS 2·sin(2π·0.05·t) 4·sin(2π·0.05·t) 2·sin(2π·0.01·t) 4·sin(2π·0.01·t) 

SEW 4·sin(2π·0.05·t) 2·sin(2π·0.05·t) 4·sin(2π·0.01·t) 2·sin(2π·0.01·t) 

 

Les hodògrafes (Figura 2.9–b) indiquen que el senyal A està polaritzat linealment amb un 
angle de polarització diferent a cada interval de temps. En aquest cas com que el senyal 
només té una única freqüència en cada instant de temps i les hodògrafes s’han representat 
per a cada interval de temps per separat, aquestes indiquen clarament l’estat de polarització. 
Si s’hagués representat una única hodògrafa per a tot el senyal no s’hagués pogut caracteritzar 
bé el seu estat de polarització, ja que és variable amb el temps i la freqüència.  

Segons l’escalograma (Figura 2.9–c) el valor de la freqüència del senyal és J = 0.05 56 a 

l’interval �0 " − 1000 "� i J = 0.01 56 a l’interval �1000 " − 2600 "�. Comparant aquests 
valors amb les expressions dels components del senyal (Taula 2.3), s’observa que la 
freqüència i la durada del senyal s’han detectat correctament amb el codi MTWAVELETS. 
La RS de l’escalograma (Figura 2.9–d) indica correctament el domini (t-f) del senyal A. A 
l’inici del senyal tant l’escalograma com la RS inclouen una petita part d’energia a la 

freqüència J = 0.01 56, i al final del senyal a la freqüència J = 0.05 56. Aquest és un efecte 
de vores causat per la longitud finita del senyal (Addison, 2002). 

Pel que fa als atributs de polarització obtinguts amb el codi MTWAVELETS en el domini (t-
f) (Figura 2.9-e)els seus valors predominants s’observen clarament en els histogrames 
(Figura 2.9-f) i s’han indicat a la Taula 2.4. 
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Figura 2.9. Senyal A. (a) components �v� i ��� , (b) hodògrafes, (c) escalograma del senyal �g���, (d) 
RS de l’escalograma, (e) atributs de polarització en el domini (t-f), (f) histogrames dels atributs. 

 
Taula 2.4. Senyal A. Atributs i estat de polarització obtinguts amb el codi MTWAVELETS. 

Senyal A 

Interval de temps (s) 

[0-500] [500-1000] [1000-1800] [1800-2600] 

El·lipticitat �(0.05Hz)=0 �(0.05Hz)=0 �(0.01Hz)=0 �(0.01Hz)=0 

Angle de 
polarització �(0.05Hz)=26° �(0.05Hz)=63° �(0.01Hz)=26° �(0.01Hz)=63° 

Desfasament ∆∅(0.05Hz)=0° ∆∅(0.05Hz)=0° ∆∅(0.01Hz)=0° ∆∅(0.01Hz)=0° 

Estat de polarització 0.05Hz : lineal 0.05Hz : lineal 0.01Hz : lineal 0.01Hz : lineal 
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A la freqüència del senyal els components NS i EW estan en fase en qualsevol instant de 
temps, per aquest motiu el desfasament i l’el·lipticitat són nuls en tots els intervals. Per tant, 
el senyal A sempre té un estat de polarització lineal (secció 1.3.1). L’angle de polarització 
canvia a cada interval segons quina és l’amplitud dels components NS i EW.  

Els valors dels atributs de polarització obtinguts amb el codi MTWAVELETS per a cada 
interval de temps i freqüència coincideixen amb els valors teòrics calculats pel senyal A amb 
les expressions (1.47) – (1.49) per a un senyal monofreqüencial en un instant de temps 
determinat. En el límit entre els intervals de temps els atributs de polarització presenten 
valors lleugerament variables a freqüències properes a la del senyal, a causa del canvi brusc 
d’aquesta. No obstant, a la freqüència concreta del senyal els atributs assoleixen els valors 
correctes.  

A la Figura 2.10 es mostra la RS de l’escalograma obtinguda amb dos valors diferents del 
paràmetre llindar ¥ i els atributs de polarització en aquesta regió. Pel valor  ¥ = 0.02 la RS és 
la correcta, està centrada en el domini (t-f) del senyal A i el valors dels atributs de polarització 
són els correctes segons la teoria. En canvi, utilitzant el paràmetre ¥ = 1 · 10,4� la regió 
inclou tot el domini (t-f) i no tan sols el que correspon al senyal A, per tant és un valor massa 
petit. En aquest cas s’observa que els atributs de polarització fora de la RS correcta prenen 
valors molt diferents als del senyal A. Amb aquesta comparació es posa de manifest la 
importància de calcular la RS de l’escalograma i representar els atributs de polarització només 
en aquesta, ja que fora, on la TW és gairebé nul·la, els atributs de polarització prenen valors 
que no tenen sentit. 
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Figura 2.10. Senyal A. a) RS i b) atributs de polarització per dos valors del paràmetre llindar.  ¥ = 0.2 
és el valor que determina la RS correcta, mentre que ¥ = 1 · 10,4� és massa petit, inclou tot el domini 

(t-f) dins la RS. 
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2.5.2. Senyal B, d’amplitud i desfasament variables amb el temps 

El senyal B té una única freqüència,  i tant l’amplitud dels seus components ortogonals com 
el desfasament entre ells canvien al llarg de quatre intervals de temps (Taula 2.5, Figura 

2.11-a). 

Taula 2.5 Senyal B. Components ortogonals del senyal a cada interval de temps. 

Senyal B 
Interval de temps (s) 

[0-500] [500-1000] [1000-1800] [1800-2600] 

SNS 4·sin(2π·0.01·t) 4·sin(2π·0.01·t+90) 2·sin(2π·0.01·t+90) 4·sin(2π·0.01·t+90) 

SEW 2·sin(2π·0.01·t) 3·sin(2π·0.01·t) 4·sin(2π·0.01·t) 4·sin(2π·0.01·t) 

 

Les hodògrafes (Figura 2.11–b) mostren que el senyal B està polaritzat linealment en el 
primer interval, polaritzat de manera el·líptica i dextrogira en el segon i tercer intervals, i 
polaritzat circularment en sentit dextrogir en el quart interval de temps.  L’escalograma 

(Figura 2.11-c) indica que el valor de la freqüència del senyal és constant, J = 0.01 56. A 
l’últim interval de temps, �1800 " − 2600 "�, el mòdul de la TW del senyal complex �g������ = �¬#��� + � · �D���� és molt menor que a la resta d’intervals.   

El comportament dels atributs de polarització en el domini (t-f) es mostra a la Figura 2.11-e, 
els histogrames corresponents a la Figura 2.11-f i els valors predominants a la Taula 2.6. En 
el primer interval de temps, �0 " − 500 "�, el senyal B presenta les mateixes característiques 
que el senyal A (secció 2.5.1) en el quart interval, �1800 " − 2600 "�: el desfasament entre el 
components és nul i per tant el senyal està polaritzat linealment. Però en el cas del senyal B 
els atributs presenten més efectes de vores que en el senyal A. L’el·lipticitat i el desfasament 
no són completament nuls durant tot l’interval sinó que oscil·len al voltant del zero, i l’angle 
de polarització no és tan constant com pel senyal A. Aquesta diferència entre els senyals A i 
B és causada per la menor longitud de l’interval de temps en el cas B, que fa que els efectes 
de vores siguin més marcats.  

En el segon interval de temps, �500 " − 1000 "�, el senyal B té el component NS avançat 90° 
respecte el component EW. Aquest desfasament, detectat correctament pel codi, fa que el 
senyal esdevingui polaritzat el·lípticament. L’el·lipticitat és positiva i per tant el sentit de gir 

de l’el·lipse de polarització és dextrogir. L’angle de polarització predominant és �=90°, 
l’el·lipse està orientada en la direcció NS. En el tercer interval de temps, �1000 " − 1800 "�, 
el desfasament entre els components torna a ser ∆∅=90 ° però l’angle de polarització en 

aquest cas és �=0° , ja que la relació entre les amplituds és diferent. El valor de l’angle 

obtingut amb el codi és �=0° i �=180°, que en definitiva representa el mateix cas: el semieix 
major de l’el·lipse està orientat en la direcció EW. A l’últim interval, �1800 " − 2600 "�, els 

components estan desfasats 90° i a més presenten amplituds iguals. En aquest cas 
l’el·lipticitat és igual a la unitat, el senyal està polaritzat circularment i en sentit dextrogir. 
L’angle de polarització obtingut amb el codi no està definit en aquest interval, presenta tots 
els valors possibles pel fet de ser polarització circular.  
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Figura 2.11. Senyal B. (a) components �v� i ��� , (b) hodògrafes, (c) escalograma del senyal �g���, 
(d) RS de l’escalograma, (e) atributs de polarització en el domini (t-f), (f) histogrames dels atributs. 

 

Taula 2.6. Senyal B. Atributs i estat de polarització obtinguts amb el codi MTWAVELETS. 

Senyal B 

Interval de temps (s) 

[0-500] [500-1000] [1000-1800] [1800-2600] 

El·lipticitat �(0.01Hz)=0 �(0.01Hz)=0.5 �(0.01Hz)=0.5 �(0.01Hz)=1 

Angle de 
polarització �(0.01Hz)≈63° �(0.01Hz)=90° �(0.01Hz)= 0°, 180° �(0.01Hz): indefinit 

Desfasament ∆∅(0.01Hz) ≈0° ∆∅(0.01Hz)=90° ∆∅(0.01Hz)=90° ∆∅(0.01Hz)=90° 

Estat de 
polarització 

0.01Hz : lineal 
0.01Hz : el·líptic 

dextrogir 
0.01Hz : el·líptic 

dextrogir 
0.01Hz : circular 

dextrogir 
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És a dir, quan existeix un cert desfasament entre els components NS i EW del senyal,  aquest 

esdevé polaritzat el·lípticament. Si el desfasament entre els components és ∆∅=90° els 
semieixos de l’el·lipse coincideixen amb els eixos NS i EW. Si, a més, l’amplitud dels 
components és la mateixa, aleshores el senyal esdevé polaritzat circularment. Aquest és el 
comportament esperat segons la teoria de l’estat de polarització d’un senyal (secció 1.3.1.).  

2.5.3. Senyal C, de desfasament variable amb el temps 

El components ortogonals del senyal C presenten una freqüència i amplitud constant, però el 
desfasament entre ells és variable al llarg de quatre intervals de temps (Taula 2.7, Figura 

2.12-a).  

Taula 2.7. Senyal C. Components ortogonals del senyal a cada interval, i atributs i estat de 
polarització obtinguts amb el codi MTWAVELETS. 

Senyal C 
Interval de temps (s) 

[0-500] [500-1000] [1000-1800] [1800-2600] 

SNS 4·sin(2π·0.01·t) 4·sin(2π·0.01·t+180) 4·sin(2π·0.01·t+45) 4·sin(2π·0.01·t) 

SEW 2·sin(2π·0.01·t) 2·sin(2π·0.01·t) 2·sin(2π·0.01·t) 2·sin(2π·0.01·t+30) 

 

Les hodògrafes (Figura 2.12-b) indiquen que el senyal C està polaritzat linealment en els dos 
primers intervals de temps i amb diferents angles de polarització en cada un d’ells. En els dos 
últims intervals està polaritzat el·lípticament, en sentit dextrogir en el tercer i en sentit levogir 

en el quart interval. La freqüència del senyal és constant i de valor J = 0.01 56, tal i com 
mostra l’escalograma (Figura 2.12-c). Per tant, la RS (Figura 2.12-d) està centrada en 
aquesta freqüència. Pel que fa als atributs de polarització obtinguts amb el codi (Figura 2.12-
e, f, Taula 2.8), en el primer i segon intervals de temps, �0 " − 1000 "�, els components del 
senyal estan en fase o bé en oposició de fase. Per tant, l’el·lipticitat és nul·la i el senyal està 
polaritzat linealment. L’angle de polarització és diferent en cada cas. En el tercer interval, �1000 " − 1800 "�, el desfasament entre els components és diferent de zero i positiu, el 
senyal esdevé polaritzat el·lípticament i en sentit dextrogir. A l’últim interval, �1800 " −2600 "�, el desfasament és diferent de zero i negatiu, l’el·lipticitat és negativa i el senyal està 
polaritzat el·lípticament en sentit levogir. El valor dels atributs del senyal C proporcionat pel  
codi MTWAVELETS és el mateix que s’obtindria aplicant les expressions (1.47) – (1.49) 
amb la definició del senyal C (Taula 2.7). 

Amb l’anàlisi del senyal C s’ha vist que l’angle de polarització d’un senyal no depèn tal sols de 
la relació d’amplituds entre els seus components ortogonals, sinó que també depèn del 
desfasament entre ells, tal i com indica l’expressió (1.49). D’altra banda, quan el desfasament 
és nul o bé de ±180°  el senyal està polaritzat linealment. Si el desfasament està dins l’interval 0° < ∆∅ < 180° l’el·lipticitat és positiva, el senyal està polaritzat el·lípticament i en sentit 
dextrogir. En canvi, si el desfasament està dins l’interval −180° < ∆∅ < 0°, l’el·lipticitat és 
negativa i el senyal està polaritzat el·lípticament en sentit levogir, com s’ha indicat 
anteriorment a la secció 1.3.1. 
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Figura 2.12. Senyal C. (a) components �v� i ��� , (b) hodògrafes, (c) escalograma del senyal �g���, 
(d) RS de l’escalograma, (e) atributs de polarització en el domini (t-f), (f) histogrames dels atributs. 

 

Taula 2.8. Senyal C. Atributs i estat de polarització obtinguts amb el codi MTWAVELETS. 

Senyal C 

Interval de temps (s) 

[0-500] [500-1000] [1000-1800] [1800-2600] 

El·lipticitat �(0.01Hz)=0 �(0.01Hz)=0 �(0.01Hz)=0.31 �(0.01Hz)= - 0.21 

Angle de 
polarització �(0.01Hz)=63° �(0.01Hz)=116° �(0.01Hz)= 68° �(0.01Hz): 65° 

Desfasament ∆∅(0.01Hz)=0° ∆∅(0.01Hz)= ±180° ∆∅(0.01Hz)=45° ∆∅(0.01Hz)= -30° 

Estat de 
polarització 

0.01Hz : lineal 0.01Hz : lineal 
0.01Hz : el·líptic  

dextrogir 
0.01Hz : el·líptic  

levogir 
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2.5.4. Senyal D, d’amplitud i desfasament variables amb la freqüència 

Els components ortogonals del senyal D tenen diverses freqüències que són constants al llarg 
del temps. En canvi, tant la relació entre les seves amplituds com el desfasament entre ells 
són diferents per a cada freqüència (Taula 2.9, Figura 2.13-a). 

Taula 2.9. Senyal D. Components ortogonals del senyal a cada interval, i atributs i estat de 
polarització obtinguts amb el codi MTWAVELETS. 

Senyal D 
Interval de temps (s) 

[0-2600] 

SNS 2·sin(2π·0.01·t)+ 4·sin(2π·0.1·t+90) 

SEW 4·sin(2π·0.01·t)+ 2·sin(2π·0.1·t)+ 2·sin(2π·0.005·t) 

 

En aquest cas, com que el senyal té diverses freqüències, l’hodògrafa (Figura 2.13-b) no 
permet analitzar el seu estat de polarització. Caldria filtrar el senyal a cada una de les seves 
freqüències i representar l’hodògrafa corresponent per poder determinar l’estat de 
polarització a cada una d’elles. L’escalograma (Figura 2.13-c) i la RS (Figura 2.13-d) 

indiquen correctament les tres freqüències del senyal, J = 0.005 56, J = 0.01 56, J = 0.1 56, 
constants en el temps. Els atributs de polarització són diferents per a cada freqüència 
(Figura 2.13-d). Els histogrames mostren els seus valors predominants (Figura 2.13-e), 
mentre que a la Taula 2.10 s’indica el valor concret dels atributs obtingut per a cada 
freqüència.  

Taula 2.10. Senyal D. Atributs i estat de polarització obtinguts amb el codi MTWAVELETS. 

Senyal D 

Interval de temps (s) 

[0-2600] 

El·lipticitat 
�(0.1Hz)=0.5 �(0.01Hz)=0  �(0.005Hz)=0 

Angle de 
polarització 

�(0.1Hz)=90° �(0.01Hz)=26° �(0.005Hz)=0° 

Desfasament 
∆∅(0.1Hz)=90° ∆∅(0.01Hz)=0° ∆∅(0.005Hz)=indefinit 

Estat de polarització 
0.1Hz : el·líptic dextrogir 

0.01Hz : lineal 
0.005Hz : lineal 
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Figura 2.13. Senyal D. (a) components �v� i ��� , (b) hodògrafes, (c) escalograma del senyal �g���, 
(d) RS de l’escalograma, (e) atributs de polarització en el domini t-f, (f) histogrames dels atributs. 

 
A la freqüència més alta, J = 0.1 56, el senyal està polaritzat el·lípticament en sentit dextrogir 
i orientat en la direcció NS.  

A la freqüència J = 0.01 56 els components estan en fase, l’el·lipticitat és nul·la i per tant el 
senyal està polaritzat linealment. L’angle de polarització obtingut amb el codi és el mateix que 
proporciona l’expressió (1.49) amb la definició del senyal D (Taula 2.9).  

A la freqüència més baixa,  J = 0.005 56 el senyal està polaritzat linealment i orientat en la 
direcció EW, i el desfasament entre els components no està definit, pren tots els valors 
possibles. Aquest és el comportament esperat ja que per aquesta freqüència només el 
component EW és diferent de zero, el component NS és nul. 
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2.5.5. Senyal E, d’amplitud i desfasament variables amb el temps i la freqüència 

Els components ortogonals del senyal E presenten amplituds i desfasaments variables al llarg 
de quatre intervals de temps en funció de la freqüència (Taula 2.11, Figura 2.14-a). 

Taula 2.11. Senyal E. Components ortogonals del senyal a cada interval, i atributs i estat de 
polarització obtinguts amb el codi MTWAVELETS. 

Senyal E 
Interval de temps (s) 

[0-500] [500-1000] [1000-1500] [1500-2000] 

SNS 
2·sin(2π·0.01·t+45) +  

4·sin(2π·0.1·t) 
4·sin(2π·0.01·t) 2·sin(2π·0.1·t+30) 

4·sin(2π·0.01·t)+ 
 2·sin(2π·0.1·t+90) 

SEW 
2·sin(2π·0.01·t)+ 

2·sin(2π·0.1·t) 
2·sin(2π·0.01·t) 4·sin(2π·0.1·t) 4·sin(2π·0.1·t) 

 

En el primer i en l’últim intervals de temps el senyal E conté diverses freqüències, per aquest 
motiu les hodògrafes (Figura 2.14-b) no permeten analitzar el seu estat de polarització. En 
canvi, en el segon i el tercer intervals el senyal conté una única freqüència i les hodògrafes 
indiquen que el senyal E està polaritzat de manera lineal i el·líptica en sentit dextrogir, 
respectivament. 

L’escalograma (Figura 2.14-c) indica correctament les diferents freqüències del senyal al llarg 
del temps. En els intervals �0 " − 500 "� i �1500 " − 2000 "� el senyal conté les freqüències J = 0.01 56 i J = 0.1 56. En  l’interval �500 " − 1000 "� la freqüència és J = 0.01 56, 

mentre que en l’interval �1000 " − 1500 "� és J = 0.1 56. La RS (Figura 2.14-d) està 
centrada en aquests dominis t-f.  

Els atributs de polarització del senyal E són molt variables amb el temps i la freqüència 
(Figura 2.14-e,f, Taula 2.12). A continuació es descriu l’estat de polarització del senyal fent 
especial èmfasi en el valor de l’el·lipticitat, ja que a la secció 2.5.6 es mostra el filtratge del 
senyal segons aquest atribut. 

Taula 2.12. Senyal E. Atributs i estat de polarització obtinguts amb el codi MTWAVELETS. 

Senyal E 

Interval de temps (s) 

[0-500] [500-1000] [1000-1500] [1500-2000] 

El·lipticitat 
�(0.1Hz)=0 �(0.01Hz)=0.37 

 �(0.01Hz)=0 
�(0.1Hz)=0.21 

 
�(0.1Hz)=0.5 �(0.01Hz)=0 

Angle de 
polarització 

�(0.1Hz)=63° �(0.01Hz)=45° 
 �(0.01Hz)=63° 

�(0.1Hz)=24° 
 

�(0.1Hz):±180° �(0.01Hz):63° 

Desfasament 
∆∅(0.1Hz)=0° ∆∅(0.01Hz)=45° 

 ∆∅(0.01Hz)=0° 
∆∅(0.1Hz)=30° 

 
∆∅(0.1Hz)=90° ∆∅(0.01Hz)=0° 

Estat de 
polarització 

0.1Hz : lineal 
0.01Hz : el·líptic 

dextrogir 
0.01Hz : lineal 

0.1Hz : el·líptic 
dextrogir 

 

0.1Hz : el·líptic 
dextrogir 

0.01Hz : lineal 
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Figura 2.14. Senyal E. (a) components �v� i ��� , (b) hodògrafes, (c) escalograma del senyal �g���, 
(d) RS de l’escalograma, (e) atributs de polarització en el domini t-f, (f) histogrames dels atributs. 

 
En el primer interval, �0 " − 500 "�, a la freqüència J = 0.1 56 el senyal E està polaritzat 

linealment �� = 0�, en canvi a la freqüència J = 0.01 56 està polaritzat el·lípticament en 

sentit dextrogir �� = 0.37�. En el segon interval de temps, �500 " − 1000 "�, el senyal consta 

d’una sola freqüència �J = 0.01 56� i està polaritzat linealment �� = 0�.  En el tercer interval, �1000 " − 1500 "�, també té una única freqüència �J = 0.1 56� i està polaritzat el·lípticament 

en sentit dextrogir �� = 0.21�.  En l’últim interval de temps, �1500 " − 2000 "�, a la 

freqüència J = 0.1 56 el senyal està polaritzat el·lípticament en sentit dextrogir �� = 0.5� i 
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orientat en la direcció EW, mentre que a la freqüència J = 0.01 56 està polaritzat linealment �� = 0�. 

El senyal E, per tant, presenta un estat de polarització diferent a cada freqüència i que és 
variable amb el temps. L’anàlisi d’aquest senyal mostra la utilitat del càlcul dels atributs de 
polarització en el domini (t-f) en senyals amb diverses freqüències i estat de polarització 
variable, com és el cas del senyal MT (secció 1.3.2).  

2.5.6. Senyal E, filtrat segons l’el·lipticitat 

Com a exemple del filtratge d’un senyal segons el valor dels seus atributs de polarització s’ha 
filtrat el senyal E segons el valor de l’el·lipticitat amb el codi mtwav_POL_FILT.m seguint 
l’esquema de la secció 2.3.3. Concretament, s’ha filtrat de manera que l’ el·lipticitat del senyal 

resultant està dins l’interval �0.3 < |�| < 0.6�.  
Les sèries temporals originals del senyal E, la seva el·lipticitat i l’histograma corresponent 
s’han descrit a la secció 2.5.5 i es mostren novament a la Figura 2.15-a,b,c. Mitjançant el 
procés de filtratge s’han seleccionat les regions del domini (t-f) que tenen un valor de 

l’el·lipticitat dins l’interval �0.3 < |�| < 0.6� (Figura 2.15-d). A l’histograma de l’el·lipticitat 
filtrada (Figura 2.15-e) es pot observar com no hi ha cap valor fora d’aquest interval.  

L’escalograma del senyal filtrat, obtingut a partir de la RFILT (Figura 2.15-f), es mostra a la 
Figura 2.15-g. Indica que el senyal filtrat té energia en el primer interval, �0 " − 500 "�, a la 

freqüència J = 0.01 56, i en el quart interval, �1500 " − 2000 "� a la freqüència J = 0.1 56.  

Les sèries temporals del senyal filtrat es mostren a la Figura 2.15-h. Comparant-les amb les 
sèries originals (Figura 2.15-a) s’observa que després del procés de filtratge tan sols queda el 
senyal de més baixa freqüència en el primer interval, i el senyal de més alta freqüència a 
l’últim interval.  

En vista dels resultats obtinguts el procés de filtratge és correcte, ja que el senyal filtrat és la 

part del senyal original que presenta una el·lipticitat dins de l’interval �0.3 < |�| < 0.6�.  
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Figura 2.15. Senyal E. (a) sèries temporals, (b) el·lipticitat , (c) histograma de l’el·lipticitat, (d) 
el·lipticitat filtrada a l’interval 0.3 < |�| < 0.6, (e) histograma de l’el·lipticitat filtrada, (f) RF, (g) 

escalograma del senyal filtrat, (h) sèries temporals del senyal filtrat. 
 



Capítol 2. Anàlisi del senyal MT mitjançant la TW 

76 
 

2.6. Conclusions 

La TW és l’eina matemàtica utilitzada en aquesta tesi per analitzar el senyal MT en el domini 
(t-f). En la seva definició s’han escollit els factors de normalització més adients per tal que la 
seva amplitud sigui proporcional a l’amplitud del senyal analitzat a cada freqüència. S’ha 
utilitzat la wavelet de Morlet com a wavelet mare, i s’han proposat diversos valors pel seu 

paràmetre característic M per obtenir la millor resolució (t-f) en cada cas. 

Es proposa un nou mètode per calcular l’estat de polarització del senyal MT en funció del 
temps i la freqüència mitjançant la TW. Els fonaments són els del mètode proposat per 
Diallo et al. (2006) per analitzar senyals sísmics, en el qual s’hi han introduït nombroses 
modificacions. Per exemple, per adaptar-lo a l’anàlisi del senyal MT s’han definit nous 
atributs que permeten comparar l’estat de polarització dels camps E i B. La modificació més 
rellevant fa referència a la RS de l’escalograma,  la regió del domini (t-f) on es calculen els 
atributs. S’ha suggerit un  procediment per obtenir aquesta regió basat en el càlcul de la TWI 
del senyal analitzat. Així mateix, s’ha proposat una expressió empírica per obtenir la TWI 

d’acord amb la definició utilitzada de la TW i la wavelet de Morlet amb paràmetre M variable. 
Finalment, també s’ha creat un mètode per filtrar un senyal segons el valor dels seus atributs 
de polarització en el domini (t-f), tenint en compte la RS i el càlcul de la TWI. 

El mètode dissenyat per analitzar el senyal MT s’ha implementat en un nou codi en 
llenguatge Matlab anomenat MTWAVELETS. Per avaluar la seva resposta s’han analitzat 
nombrosos senyals sintètics de característiques molt diferents variables amb el temps i la 
freqüència. Donat un senyal no-estacionari s’ha posat de manifest, per una banda, l’avantatge 
que representa analitzar el seu contingut energètic amb la TW en comptes de fer-ho amb la 
TF o la WFT. Amb la TW s’obté informació no solament de la freqüència del senyal sinó 
també del temps en què intervé, i amb resolució (t-f) variable. Per una altra banda, l’anàlisi de 
l’estat de polarització d’un senyal en el domini (t-f) mitjançant la TW s’ha mostrat 
indispensable, ja que la representació de les hodògrafes només permet caracteritzar 
correctament l’estat de polarització d’un senyal monofreqüencial i estacionari. 

Les respostes proporcionades pel codi MTWAVELETS en l’anàlisi de senyals sintètics han 
estat molt satisfactòries, en tots els casos coincideixen amb els resultats esperats segons les 
expressions teòriques. El codi permet determinar el contingut freqüencial d’un senyal en 
funció del temps, així com caracteritzar correctament el seu estat de polarització en el domini 
(t-f). En vista dels resultats favorables obtinguts amb el codi MTWAVELETS en l’anàlisi de 
senyals sintètics, es considera que és idoni per analitzar senyals MT reals.  



 
 

Capítol 3. Experiment “Hontomín-font”: descripció de 

l’experiment i anàlisi dels resultats. 

En aquesta tesi es proposa l’anàlisi (t-f) de l’energia i dels atributs de polarització del senyal 
MT com a eina per detectar i caracteritzar el soroll cultural que el contamina. Amb l’objectiu 
d’avaluar la capacitat d’aquesta eina, i com a pas previ a l’anàlisi de dades MT contaminades 
per qualsevol font de soroll cultural, s’ha realitzat un experiment amb una font coneguda. En 
aquest capítol es descriu l’experiment que s’ha dut a terme i els resultats de l’anàlisi de les 
dades obtingudes. 
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3.1. Introducció 

S’ha dissenyat i s’ha dut a terme l’experiment “Hontomín-font”, que ha consistit en la 
contaminació de sèries temporals MT amb un senyal artificial de propietats conegudes 
(freqüència, durada, estat de polarització). L’objectiu final és l’estudi de les sèries 
contaminades amb el codi MTWAVELETS, per determinar si l’anàlisi (t-f) de l’energia i dels 

atributs de polarització dels camps  � i � permet identificar i caracteritzar la font del senyal 
artificial. 

La major part de les fonts de soroll cultural causen un efecte sobre les respostes MT que es 
pot assimilar al que crea un dipol elèctric horitzontal (secció 1.4.2.). Per aquest motiu, a 
l’experiment s’ha utilitzat un dipol elèctric horitzontal alimentat per una font de corrent com 
a font de soroll controlada.  

L’experiment es va realitzar a Hontomín (Burgos), durant una campanya d’adquisició de 
dades MT que va tenir lloc del 17 al 29 de maig de 2010. Hontomín és una de les zones 
d’estudi del projecte PIER-CO2 en el qual s’emmarca la present tesi. Concretament, amb 
aquesta tesi es pretén assolir un dels objectius de la part metodològica del projecte: la creació 
de nous codis per tal de reduir el soroll antropogènic present a les dades EM i així millorar la 
qualitat de les respostes. La finalitat bàsica del projecte és el progrés dels mètodes EM  per a 
la caracterització, la modelització i el monitoratge de reservoris geològics de CO2. 
Actualment, la captura i l’emmagatzematge del CO2 generat per la indústria en formacions 
geològiques del subsòl es considera una de les estratègies més viables per a la mitigació del 
que és un dels gasos responsables de l’efecte hivernacle (IPCC, 2005).  Els mètodes EM són 
adequats per a la caracterització dels reservoris de CO2  i pel seu monitoratge, ja que mostren 
el contrast de resistivitat elèctrica entre el gas i la formació on s’emmagatzema (Bourgeois i 
Girard, 2010; Nakatsuka et al., 2010; Ogaya et al., 2013, 2014). 

A Hontomín s’hi troba una estructura geològica que actuarà com a reservori de CO2, un 
aqüífer salí profund. A més de l’experiment que es descriu en aquesta tesi allà s’hi han 
realitzat diverses campanyes d’adquisició de dades MT per caracteritzar el reservori 
mitjançant un model MT  (Ogaya et al., 2013, 2014). Un cop s’injecti el CO2 en el reservori 
un dels mètodes que s’utilitzaran pel seu monitoratge és el CSEM. Per aquest motiu, ja s’han 
realitzat estudis sobre la viabilitat del mètode (Vilamajó et al., 2013) i s’han realitzat 
campanyes d’adquisició de dades de CSEM que han permès obtenir la resposta del medi 
prèvia a la injecció (Vilamajó et al., 2015).  

3.2. Descripció de l’experiment 

3.2.1. Geometria de l’experiment i equips utilitzats 

Durant l’experiment d’Hontomín es va emetre senyal amb dos dipols elèctrics horitzontals 
orientats en dues direccions perpendiculars, NS i EW, d’aquesta manera es varen contaminar 
sèries temporals MT amb senyals artificials de diferents polaritzacions. Els dipols elèctrics 
que constituïen la font de soroll controlada tenien una longitud de 780 � i 960 � 

respectivament, i estaven alimentats per una font de corrent T3 Current Source (Phoenix 
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Geophysics). Les sèries temporals MT es van enregistrar amb estacions ADU-06 i ADU-07 
(Metronix) a sis sites al llarg d’un perfil MT de 2.8 �� orientat en la direcció NS. A cada site 

les variacions dels camps � i � es van mesurar en les direccions NS i EW. En el cas del camp 

�, amb dos dipols elèctrics de 70 � de longitud utilitzant elèctrodes impolaritzables. En el 

cas del camp �, es van mesurar amb bobines d’inducció.  

La geometria de l’experiment es va dissenyar tenint en compte les millors zones per a 
l’adquisició de dades MT en les configuracions collinear i broadside d’un dipol elèctric 
horitzontal (secció 1.2.2). Per aprofitar les zones de màxima amplitud dels camps en cada una 
d’aquestes configuracions la idea inicial era instal·lar el centre de cada un dels dipols de la 
font al sud del perfil, com es mostra la Figura 3.1.  Finalment, per raons logístiques aquests 
es van situar al sud del perfil però desplaçats 500 � a l’est respecte aquest. La Figura 3.2 
mostra la localització dels dipols de la font i dels sites on es varen adquirir les dades. En 
aquests sites, durant la campanya de maig de 2010 també es van adquirir dades MT per 
obtenir un primer model 2D del futur reservori de CO2  (Ogaya et al., 2013), és per aquest 
motiu que la seva numeració no és correlativa. 

 

 

Figura 3.1. Experiment “Hontomín-font”. Esquema inicial de situació de la font controlada respecte 
el perfil MT. Els triangles indiquen els sites MT, els rectangles simbolitzen els dipols de la font. 

 

3.2.2. Detalls de la font de soroll controlada 

Els valors màxims d’intensitat, voltatge de sortida i potència que proporciona la font de 
corrent T3 són � ���

 ��� = 9�, � ���
 ��� = 1100 � i  � ���

 ��� = 2.2 �� · �, respectivament. Per 
aplicacions de poc voltatge, aquesta font de corrent s’alimenta amb bateries de 12 �, mentre 
que per aplicacions de gran voltage com és el cas de l’experiment, s’alimenta amb un motor 
que proporciona entre 200 � i 240 � a l’entrada de la font.  
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Figura 3.2. Experiment “Hontomín-font”. Mapa de localització dels sites (triangles vermells) i dels 
dipols de la font controlada (rectangles grocs). També s’indica la posició del pou d’exploració H2. 

 

 

Figura 3.3. Experiment “Hontomín-font”. a)Font de corrent T3 alimentada per un motor, b) detall 
dels controls manuals de la font de corrent, c) detall d’alguns dels elèctrodes dels dipols de la font. 
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La font T3 pot emetre un senyal en forma d’ona quadrada en  el rang de freqüències 
[ 0.125 �� − 16384 ��], seguint una escala logarítmica en base 2. La freqüència del senyal 
emès es pot controlar manualment o bé programar l’emissió perquè es faci de manera 
automàtica.  A la Figura 3.3-a,b es mostra la font de corrent alimentada pel motor i un detall 
dels seus controls manuals. Tenint en compte el voltatge i la intensitat que circula pels dipols 
de la font, és un muntatge que presenta risc d’electrocució tant per a persones com animals si 
aquests entren en contacte amb els dipols durant l’emissió de senyal. Per evitar accidents, es 
varen protegir i senyalitzar les zones on estaven instal·lats els elèctrodes dels dipols (Figura 
3.3-c), que eren d’acer i de 50 #� de longitud. Mentre es duia a terme l’emissió de senyal tant 
els elèctrodes com els fils conductors que els unien estaven vigilats constantment. 

Durant l’experiment  la resistència de contacte en els dipols de la font va oscil·lar entre els 
30 Ω i els 70 Ω, segons les condicions climatològiques (disminuïa en dies de pluja), de 
manera que la intensitat màxima que es podia fer circular pels dipols en aquest cas era de 7�. 
Així i tot, per raons de seguretat la intensitat durant la campanya es va mantenir mitjançant 

control manual  entre els 2 � i 4 �, i el voltatge entre 100 � i 200 �.  Per tant, el moment 
dipolar pel dipol NS era aproximadament de  2730 � · � , i  pel dipol EW de 3360 � · �.  

L’experiment d’Hontomín va ser el primer que vam dur a terme els membres del grup EXES 
amb la font de corrent T3. Aconseguir que el senyal emès amb aquesta es detectés a les sèries 
temporals enregistrades en els sites del perfil MT no va ser una tasca senzilla. Inicialment els 
dipols de la font es varen situar en una zona que va resultar ser massa allunyada del perfil MT 
i amb una resistivitat excessivament elevada, el senyal EM creat pels dipols tenia una 
amplitud excessivament baixa en els sites del perfil a causa de l’atenuació. Per aquest motiu es 
va haver de canviar la localització dels dipols de la font, una tasca complicada tenint en 
compte la seva longitud. Finalment, aquests es van instal·lar a Cobos, 5.5 �� al sud del 
centre del perfil MT (Figura 3.2), de manera que el senyal que generaven es podia detectar 
en tots els sites del perfil.  

Amb cada un dels dipols de la font es va emetre un senyal EM del tipus ona quadrada a 18 
freqüències diferents, distribuïdes de manera logarítmica en base 2 en el rang entre 0.083 �� i 
32 ��. La Taula 3.2 mostra les successives freqüències del senyal transmès i la seva durada, 
que prèviament s’havia calculat de manera que almenys hi hagués 10 cicles de senyal per a 
cada freqüència. En primer lloc s’emetia senyal amb el dipol NS començant per la freqüència 
més alta, 32 ��,  i s’anava disminuint successivament la freqüència fins arribar a la més baixa. 
En segon lloc, es repetia el mateix procés emetent senyal amb el dipol EW. L’emissió de 
senyal amb cada dipol va suposar un temps total al voltant d’una hora, tenint en compte que 
el control de la font era manual.  
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Taula 3.1. Experiment “Hontomín-font”. Freqüències consecutives i durada del senyal transmès amb 
la font controlada.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freqüència  (Hz) Durada (min) 

32.000 1 

21.333 1 

16.000 1 

10.667 1 

8.000 1 

5.333 1 

4.000 1 

2.667 1 

2.000 1 

1.333 1 

1.000 1 

0.667 2 

0.500 2 

0.333 3 

0.250 4 

0.167 6 

0.125 9 

0.083 12 
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3.3. Anàlisi de les dades experimentals 

A la Taula 3.2 es llisten els sites on es van enregistrar les sèries temporals MT contaminades 
per les emissions de la font controlada, indicant la freqüència de mostreig, l’equip utilitzat i la 
data de la mesura. S’han analitzat per separat els segments de sèrie temporal contaminada per 
cada un dels dipols de la font. D’ara endavant s’anomenarà “configuració NS de la font” a 
l’emissió de senyal amb el dipol NS de la font, i “configuració EW de la font” a la 
corresponent emissió amb el dipol EW. La Taula 3.3 indica els segments de sèrie temporal 
que s’han analitzat a cada site. Tenint en compte que a tots els sites s’han mesurat les 

variacions temporals dels components NS i EW dels camps � i �, en total s’han analitzat 
vuit segments de sèrie temporal per cada site.  

A continuació es mostren amb detall els resultats de l’anàlisi de les dades del site D24 amb el 
codi MTWAVELETS. Les característiques concretes de cada sèrie temporal així com els 
paràmetres utilitzats en el seu processat es detallen a l’annex B. Finalment, s’analitzen les 
respostes MT en aquest site per avaluar l’efecte de la font controlada sobre la resistivitat 
aparent, la fase i les coherències entre els camps. 

Els resultats corresponents als sites D7, D10, D13, D17 i D22 s’adjunten a l’annex digital D. 
Al capítol 4 es duu a terme un anàlisi global dels resultats obtinguts a tots els sites per a 
quatre freqüències concretes, i es comparen amb els resultats de la modelització de 
l’experiment. 

 

Taula 3.2. Experiment “Hontomín-font”. Detall dels sites, l’equip de mesura, la freqüència de 
mostreig i la data del registre. 

Site Equip 
Freqüència 

de mostreig (Hz) 
Data del 
registre 

D7 ADU-07 128 23/05/2010 
D10 ADU-07 128 25/05/2010 
D13 ADU-07 256 26/05/2010 
D17 ADU-07 256 28/05/2010 
D22 ADU-06 128 28/05/2010 
D24 ADU-06 128 24/05/2010 

 

 

 

Taula 3.3. Experiment “Hontomín-font”. Segments de sèrie temporal analitzats a partir dels registres 
MT durant cada configuració de la font. Els superíndexs fan referència a la configuració de la font, els 

subíndexs indiquen el component del camp mesurat. 

Configuració font Segments de sèrie analitzats 
NS $%&

%&'(), $*+
%& '(), ,%&

%&'(), ,*+
%& '() 

EW $%&
*+'(), $*+

*+'(), ,%&
*+'(), ,*+

*+'() 
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3.3.1. Site D24  

El site D24 era el més proper a la font controlada, i per tant el més influenciat pels seus 
efectes. Concretament estava situat a 3.3 �� i 4 �� del centre dels dipols NS i EW de la 
font, respectivament (Figura 3.2). S’han analitzat les sèries temporals MT enregistrades en 
aquest site durant l’emissió de senyal artificial amb la font controlada el 24/05/2010 (Taula 
3.2). A més, també s’ha analitzat un segment de sèrie temporal mesurada el 22/05/2010, amb 
la mateixa freqüència de mostreig '-�  = 128 ��), quan la font estava inactiva. Així s’han 
pogut comparar els resultats obtinguts en presència i en absència de font controlada.  

3.3.1.1. Anàlisi preliminar de les sèries temporals  

a. Morfologia de les sèries temporals 
Els segments de sèrie temporal analitzats tenen una durada aproximada d’una hora, el temps 
dedicat a l’emissió de senyal amb cada un dels dipols de la font (secció 3.2.2). Per analitzar la 
seva morfologia amb detall a la Figura 3.4-a s’ha representat un fragment de 40 . d’aquests 
segments. L’amplitud mitjana dels camps és gairebé la mateixa quan la font controlada està 
inactiva i quan està emetent senyal '$%& ≈ ± 3 ��/ ��, $*+ ≈ ± 5 ��/ ��,  ,%& ≈

± 0.1 23, ,*+ ≈ ± 0.05 23). Ara bé, quan la font està operativa les sèries temporals 
esdevenen modulades per un senyal del tipus ona quadrada, és el senyal artificial emès amb la 
font. Durant la configuració NS aquest senyal és visible sobretot en els components $%& i 
,*+, mentre que durant la configuració EW es detecta en ambdós components dels camps. 
En aquest cas el senyal artificial és identificable fàcilment a partir de la morfologia de les 
sèries temporals gràcies a la seva forma quadrada i la seva freqüència única i constant en el 
temps. Si fos un senyal de tipus sinusoïdal i de diverses freqüències, per tant semblant al 
senyal MT,  seria més difícil identificar-lo a partir d’aquest anàlisi.  D’altra banda, el senyal 
quadrat emès per la font a les freqüències més baixes (Taula 3.1) no és distingible 
directament a les sèries temporals. Cal que la freqüència del senyal artificial sigui 
suficientment gran per a poder identificar-lo en un curt interval de temps a partir de la 
morfologia de les sèries temporals. 
 

b. Hodògrafes 

Les hodògrafes dels fragments de 40 . dels camps � i � es mostren a la Figura 3.4-b. El 
camp � en absència de font  i durant la configuració EW presenta un comportament el·líptic, 
en canvi esdevé més lineal durant la configuració NS. En els tres casos mostra un cert angle 
de polarització predominant. En canvi el camp � té un comportament més difós en els tres 
segments, el seu estat de polarització no és constant i identificable fàcilment. En general, la 
representació de les hodògrafes no permet detectar la presència de la font controlada a les 
sèries temporals enregistrades. És una eina útil per analitzar l’estat de polarització d’un senyal 
si aquest només té una sola freqüència. Com s’ha vist a la secció 2.5, si el senyal té diverses 
freqüències com és el cas del senyal MT contaminat per la font controlada, cal filtrar-lo a una 
freqüència concreta per poder caracteritzar correctament l’estat de polarització. 



 
 

 

Figura 3.4. Hontomín. Site D24. Fragment de 40 s dels registres dels camps E i B  en absència de font i durant cada una de les configuracions NS i EW d’aquesta. 
(a) Sèries temporals dels components NS i EW dels camps i (b) hodògrafes. 
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c. Transformada de Fourier 

La TF dels segments analitzats es mostra a la Figura 3.5 mitjançant la corresponent DPE. 
En absència de font, els resultats són els típics del senyal MT natural (Chave i Jones, 2012). 
La DPE d’ambdós camps presenta un augment considerable a les freqüències de les SR 
'- ≈ 7.8 ��, 14 ��, 21  ��) (secció 1.1.2.2). El pic que més destaca, però, està situat als 
50 ��, i el seu origen no és natural: és el senyal artificial generat per les línies elèctriques 
presents a Hontomín.   

Durant les configuracions NS i EW, a més del senyal MT natural i del senyal de les línies 
elèctriques, també s’observa el senyal generat amb la font controlada. Cal tenir en compte 
que en el site D24 les tres últimes freqüències del senyal artificial emès amb la font varen ser 
- = 0.217 ��, - = 0.125 �� i - = 0.108 ��, diferents de les tres últimes llistades a la Taula 
3.1.  A la Figura 3.5-a s’ha indicat el valor de les freqüències d’alguns dels pics per facilitar la 
seva interpretació. L’alçada dels pics, i per tant l’energia dels camps, depèn del component 
mesurat i de la configuració de la font.  Per exemple, durant la configuració EW  els pics a les 

freqüències de la font són més intensos a l’espectre dels camps $*+ i ,%& que no als 

espectres dels camps $%& i ,*+ . Aquest fet s’explica per la situació de la font respecte el 
perfil,  el senyal generat és més intens en unes determinades direccions (secció 1.2.2). 

 

3.3.1.2. Anàlisi temps-freqüència de l’energia i els atributs de polarització dels camps 

a. Escalogrames 

La Figura 3.6 mostra els escalogrames dels components NS i EW del camps � i � 
enregistrats en absència de font i durant cada una de les configuracions d’aquesta. Es 
mostren en el rang de freqüències [0.06 �� − 41.50 ��], d’aquesta manera s’inclou el senyal 
emès amb la font controlada (secció 3.2.2).  Hi ha una gran diferència entre els escalogrames 
dels camps quan la font artificial està inactiva o quan està emetent senyal.  En absència de 
font, la major part de l’energia es concentra entorn de les freqüències de les SR 
(concretament al voltant de - ≈ 8 ��, 14 ��, 21 ��, 27�� (secció 1.1.2.2)) i també per 

freqüències inferiors a  0.25 ��. El senyal detectat en absència de font és senyal natural o bé 
soroll cultural present a la zona. Quan la font controlada està activa, a més d’aquests dos 
senyals també s’observa el senyal artificial generat amb la font controlada. És fàcilment 
identificable perquè la seva freqüència fonamental disminueix amb el temps i la seva durada 
va augmentant.  Per exemple, el primer senyal emès amb la font té una freqüència de 32 ��  i 
1 �42 de durada i el segon té una freqüència de 21.33 �� i també 1 �42 de durada. 
Concretament, les freqüències successives del senyal artificial i el seu interval de durada que 
apareixen als escalogrames coincideixen amb els indicats a la Taula 3.1 fins la freqüència 
- = 0.25 ��, mentre que les tres últimes freqüències d’aquest senyal segons els escalogrames 
són - = 0.217 ��, - = 0.125 �� i - = 0.108 ��, les que es van emetre en aquest cas. Per 
tant, el codi MTWAVELETS ha permès identificar satisfactòriament la freqüència del senyal 
generat amb la font i l’interval de temps en què es va produir l’emissió. 
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Figura 3.5. Hontomín. Site D24. Densitat de potència espectral (TF) dels segments de sèrie temporal 
analitzats: font inactiva, configuració NS i configuració EW.  (a) camp E , (b) camp B. 
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Figura 3.6. Hontomín. Site D24. Escalogrames dels segments de sèrie temporal analitzats: font 
inactiva, configuració NS i configuració EW. (a) camp E, (b) camp B. 
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En els escalogrames també s’observen els múltiples senars del senyal artificial, amb intensitat 
decreixent a mesura que augmenta l’ordre del múltiple. S’arriben a observar clarament fins a 
quatre múltiples senars,  per exemple en el cas de la freqüència 0.025 �� s’observen els 
múltiples d’ordre 3, 5, 7 i 9 a les freqüències 0.75 ��, 1.25 ��, 1.75 �� i 2.25 ��, 
respectivament. La presència d’aquests múltiples permet identificar la forma quadrada del 
senyal artificial a partir dels escalogrames. 

El senyal artificial és el més energètic en els escalogrames del camp � mesurat amb la font 
activa. El seu WPS és fins i tot 2 ordres de magnitud major que la de la resta del senyal en tot 
el rang de freqüències. En canvi, en els escalogrames del camp � el senyal artificial no és 

sempre el més energètic, sinó que el senyal detectat per a freqüències inferiors a - = 0.25 �� 
té major WPS.  

En concret, el senyal artificial té energia diferent segons quin sigui el component del camp 
mesurat durant cada configuració de la font. Els escalogrames indiquen que quan s’emet 
senyal amb el dipol NS de la font l’energia del camp � enregistrat en el site D24 és molt més 
gran en la direcció NS, paral·lela al dipol. En canvi, quan s’emet senyal artificial amb el dipol 
EW, l’energia detectada és lleugerament major en la direcció EW. Pel camp magnètic 
succeeix el contrari, el WPS del camp � del senyal artificial és major en el component ,*+ 
durant la configuració NS i és major en el component ,%& durant la configuració EW.  

Tenint en compte el patró de radiació d’un dipol elèctric en un medi homogeni (secció 1.2.2) 
com a primera aproximació del camp radiat per la font controlada, a partir del WPS dels 
components dels camps en els escalogrames es pot deduir quina és, malgrat que sense una 
gran precisió, la posició del site D24 respecte els dipols de la font. Segons aquest anàlisi el 
site sembla estar gairebé inline amb el dipol de la font durant la configuració NS, i broadside 
durant la configuració EW. I efectivament, com mostra la Figura 3.2 aquesta és la posició 
del site D24 respecte la font. 

b. Atributs de polarització  

Per calcular els atributs de polarització dels camps amb el codi MTWAVELETS s’ha seguit el 
mètode descrit a la secció 2.3. A partir de les sèries temporals enregistrades durant cada una 
de les configuracions de la font i en absència d’aquesta s’han construït els sis senyals 
complexes llistats a la Taula 3.4. A partir de la TW d’aquests senyals s’ha obtingut la 
corresponent RS del domini (t-f), els paràmetres concrets de l’ajust es detallen a l’Annex B.  
És en aquesta regió, diferent en cada un dels sis casos, on s’han calculat els atributs de 

polarització dels camps � i �. Els resultats s’han representat en gràfics (t-f) deixant en blanc 
les zones que no formen part de la regió significativa, ja que en aquestes no s’hi han calculat 
els atributs. Addicionalment s’han representat els histogrames normalitzats dels atributs, 
obtinguts a partir dels valors d’aquests a la RS. 

Els atributs de polarització dels camps es mostren a la Figura 3.7 (camp �) i la Figura 3.8 
(camp �), pels segments enregistrats en absència de font i durant cada una de les 
configuracions d’aquesta. 
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Taula 3.4. Senyals complexes construïts per calcular els atributs de polarització en absència de font 
(nf) i durant les configuracions NS i EW d’aquesta.  

Configuració font Senyals complexes 

nf 
5$

67
'() = $*+

67
'() + 4 · $%&

*67
'() 

5,
67

'() = ,*+
67

'() + 4 · ,%&
67

'() 

NS 
5$%&'() = $*+

%& '() + 4 · $%&
%&'() 

5,%&'() = ,*+
%& '() + 4 · ,%&

%&'() 

EW 
5$*+'() = $*+

*+'() + 4 · $%&
*+'() 

5,*+'() = ,*+
*+'() + 4 · ,%&

*+'() 
 

El primer que destaca és el comportament gairebé constant en el temps i lleugerament 
variable en la freqüència dels atributs del senyal artificial, en contrast amb els atributs molt 
més variables que presenta la resta del senyal. Per facilitar la interpretació d’aquestes figures, 
a la Taula 3.5 i la Taula 3.6 s’indica el valor mitjà en el temps dels atributs de polarització 

del senyal artificial a les freqüències 0.25 ��, 1 ��, 4 �� i 16 ��. Per a l’el·lipticitat i el 
desfasament s’indica el valor absolut, ja que en ser la font un dipol oscil·lant canvia la 
polaritat del seu senyal amb el temps (Figura 1.5). L’anàlisi detallat dels atributs del senyal 
artificial segons la freqüència es duu a terme en el capítol 4. En el present capítol l’objectiu és 
comparar els atributs dels senyals enregistrats en absència de font i quan la font estava activa. 

Els camps � i � del senyal generat amb la font es detecten en el site D24 amb un estat de 
polarització lineal, ja que la seva el·lipticitat és gairebé nul·la i els components ortogonals dels 
camps estan en fase o bé en oposició de fase. El seu angle de polarització depèn del camp i 
de la configuració de la font. Durant la configuració NS el camp � presenta una direcció 
gairebé NS mentre que durant la configuració EW la seva direcció és més propera a la EW. I 
pel camp � és justament al contrari: té una direcció gairebé EW durant la configuració NS i 
passa a ser més propera a la direcció NS durant la configuració EW. Tenint en compte que el 
valor de l’angle de polarització depèn de l’amplitud relativa dels components NS i EW dels 
camps (seccions 1.3.1, 2.3.1), aquest comportament era d’esperar, segons els resultats 
obtinguts  prèviament en els escalogrames.  

 

Taula 3.5. Hontomín. Site D24. Atributs de polarització del camp E (el·lipticitat, angle de 
polarització i desfasament) a les quatre freqüències seleccionades, durant cada una de les 

configuracions de la font controlada. 

SITE  D24 
 

CAMP E 

CONFIGURACIÓ NS CONFIGURACIÓ EW 

Freqüència 
(Hz) |:�| ;� '° ) |∆∅�| '° ) |:�| ;� '° ) |∆∅�| '° ) 

0.25 0.04 101 170 0.03 35 4 

1 0.07 103 165 0.10 33 15  

4 0.11 107 160 0.13 23 20 

16 0.15 117 135 0.05 18 10 
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Figura 3.7. Hontomín. Site D24. Atributs del camp E i els seus corresponents histogrames pels 
segments de sèrie temporal analitzats: font inactiva, configuració NS i configuració EW.                    

(a) El·lipticitat, (b) angle de polarització, (c)desfasament.             
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La resta de senyal, no generat amb la font controlada, es pot observar de manera més clara 

en els atributs del segment en absència de font. Al voltant de primera SR  '- ≈ 8 ��) i per 

freqüències inferiors a 0.5 �� sí que presenta uns atributs de polarització més o menys 
constants en el temps i la freqüència. Les SR són una de les fonts del senyal MT que tenen 
un estat de polarització concret (secció 1.3.2), s’analitzen amb detall en el capítol 6. En canvi, 

el senyal de freqüències inferiors a 0.5 �� apareix polaritzat perquè està contaminat per soroll 
cultural; s’estudia el seu origen en el capítol 5. Exceptuant aquests dos casos, el senyal MT no 
mostra un estat de polarització concret, sinó que els seus atributs varien constantment amb el 
temps i la freqüència. Aquest comportament dels atributs és  l’esperat tenint en compte que 
el senyal MT està generat per una gran varietat de fonts naturals (secció 1.3.2). 

L’anàlisi dels histogrames dels atributs del camp � permet detectar la presència de la font 
controlada. Els atributs del senyal artificial són els més freqüents en tot el domini (t-f) durant 
les configuracions NS i EW, i per tant els pics observats en els histogrames corresponen als 
atributs d’aquest senyal. En concret, quan la font està activa els histogrames presenten la 
major part dels valors entorn de l’el·lipticitat nul·la, un angle de polarització determinat i 
desfasament nul o en oposició de fase.  

En canvi, en absència de font els histogrames del camp � no presenten pics gaire abruptes, 
no hi ha cap valor dels atributs que predomini excessivament sobre els altres. Els valors més 
freqüents dels atributs corresponen al primer mode de les SR o bé al senyal de freqüències 

inferiors a 0.5 ��, ambdós senyals polaritzats. No obstant, si s’exclouen els valors 
corresponents a aquests senyals, els histogrames dels atributs en absència de font tenen una 
forma gairebé plana. Això indica el comportament aleatori dels atributs del senyal MT en el 
temps i la freqüència, i per tant que aquest senyal no té un estat de polarització determinat.   

En el cas del camp �, com que està més contaminat pel soroll cultural a freqüències baixes 
(capítol 5) la RS del domini (t-f) inclou bàsicament el senyal artificial, les SR i el soroll 
cultural. Per tant en els histogrames normalitzats apareixen màxims tant en els atributs del 
senyal artificial generat amb la font controlada com en els del soroll cultural que afecta les 
baixes freqüències.   

 

Taula 3.6. Hontomín. Site D24. Atributs de polarització del camp B (el·lipticitat, angle de 
polarització i desfasament) a les quatre freqüències seleccionades, durant cada una de les 

configuracions de la font controlada 

SITE  D24 
 

CAMP B 

CONFIGURACIÓ NS CONFIGURACIÓ EW 

Freqüència  
(Hz) :� ;� '° ) |∆∅�| '° ) :� ;� '° ) |∆∅�| '° ) 

0.25 0.15 25 8 0.00 120 170 

1 0.10 30 12 0.05 117 170 

4 0.01 34 5 0.02 117 175 

16 0.04 30 10 0.03 115 173 
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Figura 3.8.Hontomín. Site D24. Atributs del camp B i els seus corresponents histogrames pels 
segments de sèrie temporal analitzats: font inactiva, configuració NS i configuració EW.                             

(a) El·lipticitat, (b) angle de polarització, (c)desfasament. 
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A més de calcular els atributs de polarització dels camps � i � per separat, amb el codi 
MTWAVELETS també s’ha comparat l’el·lipticitat de cada un d’ells i la desviació respecte a 
l’ortogonalitat de l’angle que formen entre ells, segons les expressions (1.50) i (1.51). S’ha 
calculat a la RS comuna dels camps en el domini (t-f), tal i com es descriu a la secció 2.3. Els 
resultats obtinguts es mostren a la Figura 3.9. La diferència d’el·lipticitat dels camps � i � és 
en general molt petita, inferior a 0.2, tant en el senyal artificial generat amb la font controlada 
com en el senyal MT. Per tant, els camps � i � tenen gairebé la mateixa el·lipticitat.  

Els camps � i � són gairebé ortogonals en el senyal MT, la desviació respecte a 
l’ortogonalitat és inferior a 10°. I en el senyal artificial, durant la configuració EW la 
desviació també és molt petita, semblant a la del senyal natural. En canvi, durant la 
configuració NS l’angle entre els camps es desvia respecte a l’ortogonalitat fins a 20°.  

Els histogrames d’aquests atributs no permeten diferenciar el segment en absència de font 
dels segments en què la font està activa. El motiu és la semblança que presenten la 
comparació dels atributs dels camps � i � del senyal MT i del senyal artificial, i el fet que en 
els histogrames també s’inclouen els valors corresponents al soroll de freqüències baixes. 

 

Taula 3.7. Hontomín. Site D24. Comparació dels atributs de polarització dels camps E i B 
(diferència d’el·lipticitat i desviació respecte l’ortogonalitat) a les quatre freqüències seleccionades, 

durant cada una de les configuracions de la font controlada. 

SITE  D24 
 

CAMPS E, B 

CONFIGURACIÓ NS CONFIGURACIÓ EW 

Freqüència  
(Hz) |∆:��|     |>? − ;��| '° )  |∆:��|     |>? − ;��| '° )  

0.25 0.11 14 
 

0.03 5 
 

1 0.03 17 
 

0.05 6 
 

4 0.10 17 
 

0.11 4 
 

16 0.11 3 
 

0.02 7 
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Figura 3.9.Hontomín. Site D24. Comparació dels atributs dels camps E i B i els seus corresponents 
histogrames pels segments de sèrie temporal analitzats: font inactiva, configuració NS i configuració 

EW.  (a) diferència d’el·lipticitat, (b) desviació respecte a l’ortogonalitat. 
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3.3.1.3. Respostes magnetotel·lúriques  

Per conèixer l’efecte de la font controlada sobre les respostes MT del site D24 s’han calculat 
la resistivitat aparent, la fase i les coherències múltiples dels segments de sèrie temporal 
enregistrats en absència de font i durant cada una de les configuracions d’aquesta (Figura 
3.10).  

En els tres casos, a les freqüències inferiors a 0.1 �� la resistivitat aparent creix amb un 
pendent de 45° a mesura que decreix la freqüència en un gràfic logarítmic, les fases decauen a 
zero i les coherències múltiples tendeixen a la unitat. És a dir, presenten l’efecte de camp 
proper, característic de les respostes MT en el camp proper d’un dipol elèctric horitzontal 
que actua com a font de soroll coherent (secció 1.4.2). La font de soroll cultural que 
contamina les dades MT en aquest rang de freqüències s’analitza amb detall en el capítol 5.  

Les respostes MT obtingudes a freqüències superiors a 0.1 �� són de bona qualitat quan la 
font controlada està inactiva (Figura 3.10-a). La resistivitat aparent i la fase varien suaument 
amb la freqüència i les coherències són elevades, al voltant de 0.85. En canvi quan s’està 
emetent senyal amb el dipol NS de la font  (Figura 3.10-b) les respostes MT en la direcció 

NS presenten l’efecte de camp proper en el rang de freqüències [0.1 �� − 0.5 ��] i la 

distorsió típica de la zona de transició en el rang [0.5 �� − 5 ��] (secció 1.4.2). Quan 
s’emet senyal amb el dipol EW de la font (Figura 3.10-c) les respostes MT presenten l’efecte 

de camp proper en la direcció EW, en el rang [0.1 �� − 0.5 ��]. Per tant, la direcció en què 
estan afectades les respostes MT és la mateixa en què està orientat el dipol de la font 
controlada.  

Les freqüències màxima i mínima perquè el site D24 estigui en condicions de camp proper i 
camp llunyà respecte cada un dels dipols de la font s’indiquen a la Taula 3.8. S’han calculat 
mitjançant les expressions (1.42) i (1.43),  considerant  la distància entre el site D24 i el centre 

de cada un dels dipols de la font, i que la resistivitat aparent del medi és A = 100 Ω · � 
(capítol 4). Tenint en compte aquestes freqüències, juntament amb el fet  que el senyal 

artificial emès amb la font tenia una freqüència variable entre 32 �� i 0.108 ��, és evident 

que la distorsió de les respostes MT en el rang de freqüències  [0.5 �� − 5 ��] està causada 
per la font de soroll controlada.  

Les coherències múltiples en aquest rang no són excessivament properes a la unitat, com 
caldria esperar tenint en compte que la font controlada genera un senyal coherent entre els 
camps E i B. Aquest fet es produeix pel tipus de processat que s’ha dut a terme per obtenir 
les respostes MT. S’ha analitzat el segment sencer de sèrie temporal enregistrada durant la 
configuració EW, que té una durada aproximada d’1 ℎDEF, mentre que el senyal emès amb la 
font per a cada freqüència té una durada entre 1 �42 i 12 �42. Per tant, els efectes de la font 
estan suavitzats a les respostes de la Figura 3.10.  En canvi, realitzant el processat per separat 
dels segments de sèrie temporal que corresponen a cada una de les freqüències emeses per la 
font, les coherències múltiples són iguals a la unitat per les freqüències que estan en camp 
proper. 

Les respostes MT a tots els sites del perfil MT s’inclouen a l’annex digital D, juntament amb 
les freqüències màxima i mínima en cada cas per estar en condicions de camp proper i camp 
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llunyà respecte cada un dels dipols de la font controlada. Es pot observar com aquestes 
freqüències disminueixen a mesura que augmenta la distància entre els sites i la font, d’acord 
amb les expressions (1.42) i (1.43). A més, els efectes de la font sobre les respostes MT són 
menors pels sites més allunyats, com era d’esperar tenint en compte l’atenuació del senyal 
artificial amb la distància.   

 

 

 

Figura 3.10.Hontomín. Site D24. Respostes MT (resistivitat aparent, fase i coherències múltiples) 
calculades amb el software Mapros (Metronix) pels segments de sèrie temporal enregistrats (a) en 

absència de font, (b) durant la configuració NS de la font, (c) durant la configuració EW. 

 

Taula 3.8. Hontomín. Site D24. Freqüències màxima '-GHI ) i mínima '-GJK )  per estar en 
condicions de camp proper i camp llunyà, respectivament,  en aquest site respecte cada un dels dipols 

de la font. 

f max camp proper (Hz) f min camp llunyà (Hz) 
Dipol NS Dipol EW Dipol NS Dipol EW 

0.6 0.4 37.1 26.3 
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3.4. Conclusions  

L’experiment que s’ha dissenyat i dut a terme a Hontomín, utilitzant dos dipols elèctrics 
horitzontals situats de manera perpendicular i alimentats per una font de corrent com a font 
de soroll controlada, ha permès obtenir sèries temporals MT contaminades per un senyal 
artificial de propietats conegudes. En aquest capítol s’ha mostrat amb detall el resultat de 
l’anàlisi de les dades del site D24, el més proper a la font. S’han analitzat amb el codi 
MTWAVELETS per tres casos diferents: en absència de font i durant l’emissió de senyal 
artificial amb els dipols NS i EW de la font. Les respostes MT calculades pels tres segments 
analitzats han confirmat que la font controlada utilitzada durant l’experiment constitueix una 
font de soroll coherent que causa l’efecte de camp proper sobre la resistivitat aparent i la fase 
en aquest site en el rang de freqüències del senyal emès amb la font. 

A partir de la TW de les sèries temporals enregistrades s’ha pogut detectar no tan sols la 
freqüència del senyal artificial sinó també l’interval exacte de temps en què s’emetia amb la 
font. S’ha posat de manifest l’avantatge que presenta la TW en front de la TF per l’anàlisi de 
soroll no estacionari que puguin presentar les dades MT. La TF proporciona el contingut 
freqüencial del soroll però sense donar cap informació sobre el temps en què actua, en canvi 

la TW indica el seu domini (t-f) concret. L’anàlisi dels atributs de polarització dels camps � i 

� en el domini (t-f) ha permès distingir el senyal MT del senyal artificial. D’altra banda, s’ha 
posat de manifest novament que les hodògrafes no són una eina útil per detectar soroll a les 
sèries temporals MT, ja que tant el senyal MT com el soroll que pugui presentar tenen 
diverses freqüències i són no estacionaris. 

S’ha comprovat que el senyal MT, a causa de la seva gran varietat de fonts naturals, en 
general no presenta un estat de polarització determinat sinó que canvia de manera gairebé 
aleatòria amb el temps i la freqüència. En canvi, el senyal artificial generat amb la font s’ha 
detectat en el site D24 amb un estat de polarització constant en el temps i lleugerament 
variable amb la freqüència. En concret, el senyal artificial s’ha detectat polaritzat linealment 
(presenta una el·lipticitat gairebé nul·la i desfasament nul o en oposició de fase), amb un 
angle de polarització que depèn del camp i de l’orientació del dipol de la font respecte al site.  

Mitjançant l’anàlisi de les dades del site D24, a més del senyal artificial generat amb la font 
controlada, també s’han detectat soroll cultural que contamina les mesures MT i els primers 
modes de les SR. Aquests dos últims senyals s’analitzen amb detall en els capítols 5 i 6, 
respectivament.  

En definitiva, l’anàlisi de les dades de l’experiment “Hontomín-font” amb el codi 
MTWAVELETS ha permès caracteritzar en el domini (t-f) tant l’energia com l’estat de 
polarització del senyal MT i del senyal artificial generat amb la font de soroll controlada i, el 
que és més important, distingir un senyal de l’altre. Per tant, amb la realització de 
l’experiment i l’estudi de les dades obtingudes es confirma la utilitat de l’anàlisi (t-f) de 
l’energia i dels atributs de polarització dels camps � i � com a eina per a la detecció de soroll 
a les dades MT. L’anàlisi de les dades enregistrades a la resta de sites de l’experiment es 
mostra a continuació en el capítol 4, juntament amb el resultats de la modelització d’aquest. 

 



 
 

Capítol 4. Experiment “Hontomín-font”: modelització de 

l’experiment i comparació amb els resultats 

experimentals.   

S’ha modelitzat  l’experiment “Hontomín-font” descrit al capítol 3 amb l’objectiu de conèixer 
la resposta teòrica de l’amplitud i els atributs de polarització del senyal artificial generat amb 
la font controlada. En aquest capítol es mostren els resultats obtinguts amb la modelització 
dels camps � i � a petites i grans distàncies de la font en diferents medis i a diferents 
freqüències. Finalment, es comparen els resultats experimentals obtinguts amb el codi 
MTWAVELETS amb els resultats de la modelització en els sites del perfil MT. 
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4.1. Introducció. Codi DIPOLE1D. 

Amb l’objectiu de conèixer el comportament teòric de l’amplitud i dels atributs de 
polarització dels camps � i � del senyal artificial generat amb la font controlada a 
l’experiment “Hontomín-font” (capítol 3), s’ha modelitzat l’experiment amb el codi 
DIPOLE1D1 (Key, 2009). Aquest codi proporciona el camp EM creat per una font 
consistent en un dipol elèctric puntual2 d’1 � · � situat en un medi estratificat, a les 
freqüències i posicions desitjades. Els paràmetres d’entrada del codi són la posició de la font, 
la freqüència, el medi  (nombre de capes, gruix i resistivitat de cada una d’elles) i la posició 
dels punts on es calcula el camp EM. Els paràmetres de sortida són les parts real i imaginària 
dels components dels camps � i �,  ℝe 
��, �m 
�� , ℝe 
��, �m 
�� (on � = �, �, � ), a les 
posicions i freqüències indicades.  

En primer lloc s’ha calculat el camp EM creat en tots els punts d’una xarxa regular centrada 
en la font i que s’estén diversos kilòmetres més enllà dels sites del perfil MT.  D’aquesta 
manera s’ha analitzat el comportament general del mòdul i dels atributs de polarització dels 
camps en funció de la freqüència, del medi i de la posició respecte el dipol de la font.  A 
continuació, per comparar els valors teòrics de la modelització amb els resultats 
experimentals del codi MTWAVELETS s’ha calculat el camp EM creat pel dipol en els sites 
del perfil MT (Taula 3.2.). S’ha modelitzat per a quatre valors de la freqüència, considerant 
diversos medis i les dues configuracions de la font (NS i EW).   

S’han fet nombroses modelitzacions amb diverses freqüències i medis. Concretament s’ha 
utilitzat un medi homogeni variant el valor de la seva resistivitat, i el model estratificat 1D-
Hontomín (Ogaya et al. (2013) (Figura 4.1). Aquest model és la simplificació d’onze capes 
d’un sondeig de resistivitat en el pou H2 d’Hontomín, molt proper al perfil MT (Figura 3.2). 
A la Taula 4.1 es llisten els casos modelitzats que es mostren en aquest capítol, per ser els 
més representatius de tots els que s’han realitzat. 

L’amplitud i la fase de cada un dels components horitzontals dels camps s’han calculat per a 
cada freqüència i posició, a partir dels paràmetres de sortida del codi  segons les expressions 
següents (on � = �, �: 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1Codi disponible a http://marineemlab.ucsd.edu/Projects/Occam/1DCSEM/index.html 
2La versió més actual del programa permet modelitzar un dipol de longitud finita. 

 �� = ��ℝe ���� ! + ��m ���� ! , ( 4.1. ) 
 

  ∅$% = &'()* +�m ��,�
ℝe ����- , ( 4.2. ) 

 

 �� = ��ℝe ���� ! + ��m ���� ! , ( 4.3. ) 
 

 ∅.% = &'()* +�m ����
ℝe ����- . ( 4.4. ) 
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Taula 4.1. Casos modelitzats amb el codi DIPOLE1D que es mostren en aquesta memòria.  

Posició dels punts  Medi (resistivitat aparent) 
Freqüència 

(Hz) 
Orientació dipol 

font 

Xarxa regular centrada 
 en el dipol 

Homogeni 

100 Ω · � 1, 16  

NS 
50 Ω · � 16  

500 Ω · � 16  

1D-Hontomín 1, 16 
Sites del perfil MT 
 de l’experiment  

“Hontomín-font” 

Homogeni 100 Ω · � 0.25, 1, 4, 16 
NS, EW 

1D-Hontomín 0.25, 1, 4, 16 

 

Els atributs de polarització dels camps � i � a la superfície terrestre per a cada freqüència i 
posició s’han obtingut mitjançant les expressions (1.47)-(1.49). S’han creat nous codis en 
llenguatge Matlab per realitzar aquests càlculs i representar els resultats gràficament. 

 

Figura 4.1. Sondeig de resistivitat al pou H2 d’Hontomín (en color negre), i el model estratificat 
d’onze capes 1D-Hontomín (en color vermell). (Modificada d’Ogaya et al., 2013). 
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4.2. Resultats en els punts de la xarxa regular 

S’ha modelitzat la resposta d’un dipol elèctric situat a la superfície horitzontal d’un medi i 
orientat en la direcció NS, en un conjunt de punts distribuïts a la mateixa superfície de 

manera regular, amb una separació de 100 � entre ells i de manera que el dipol queda al 
centre de la xarxa regular (Figura 4.2). 

 

Figura 4.2. Esquema de la posició del dipol elèctric (rectangle) i dels punts d’una xarxa regular 
(creus) on s’ha calculat el camp EM amb el codi DIPOLE1D. 

La dimensió de la xarxa s’ha elegit en cada cas en funció de la freqüència i de la resistivitat del 
medi,  tenint en compte que per a freqüències més baixes la condició de camp llunyà 
s’assoleix a distàncies majors (secció 1.2.2). A la freqüència 1 = 1 2� la dimensió de la xarxa 
utilitzada és de 40x40 5�, mentre que a la freqüència 1 = 16 2� és de 20x20 5�.  

A continuació es mostren els resultats obtinguts per a l’amplitud dels components dels 
camps i els atributs de polarització segons el tipus de medi, la resistivitat i la freqüència.  A 
totes les figures s’ha indicat amb quadrats negres la posició dels sites del perfil MT de 
l’experiment “Hontomín-font” respecte el dipol font (situat al centre de la xarxa). A més, 
s’han representat les el·lipses de polarització del camp corresponent, cada 2 5� a la xarxa 
més gran, i cada 1 5� a la xarxa més petita. L’orientació de les el·lipses indica l’angle de 
polarització del camp, 8, mentre que la seva excentricitat mostra el valor absolut de 
l’el·lipticitat |:|.  Per tal de poder comparar visualment aquests dos paràmetres en tots els 
punts de la xarxa la longitud dels semieixos de les el·lipses s’ha fixat en un valor constant, no 
representa l’amplitud real dels camps. En els punts més propers a la font el mòdul dels 
camps és molt més gran que en els punts més allunyats, per tant representar el valor real dels 
semieixos faria que les imatges fossin inintel·ligibles. 

En cada cas s’indica a les figures el valor del paràmetre skin depth, ;,   
1.25. La distància 
màxima a la qual es verifica la condició de camp proper és '=>?@A = 0.5 ;  i la distància mínima 
per estar en condicions de camp llunyà és '=�B@CC = 3 ;, 4 ; o  5 ;, segons quin sigui el 
component del camp que es té en compte i la configuració (collinear o broadside) del punt on es 
calcula el camp respecte el dipol font, d’acord amb les condicions descrites a la secció 1.2.2. 
La Taula 4.2 mostra explícitament aquests valors segons la resistivitat del medi i la 
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freqüència pels casos analitzats. A una determinada freqüència l’skin depth augmenta amb la 
resistivitat i per tant les condicions de camp proper i camp llunyà es verifiquen per a 
distàncies majors en medis més resistius. En un medi d’una certa resistivitat l’skin depth 
disminueix en augmentar la freqüència, per tant per a freqüències més grans les distàncies de 
camp proper i camp llunyà seran menors. 

Taula 4.2. Skin depth 
;, distància màxima que verifica la condició de camp proper 
'EFG @A  i 
distància mínima per assolir el camp llunyà 
'=�B@CC segons la resistivitat aparent del medi i la 

freqüència. 

Resistivitat aparent  
del medi 
 (H · I) 

Freqüència (Hz) δ (km) JIKLMN = O. P Q 
RI 
JI�SMTT  
RI 

U Q V Q P Q 

100 
1 5.0 2.5 15.0 20.0 25.0 
16 1.2 0.6 3.6 4.8 6.0 

50 16 0.9 0.5 2.7 3.6 4.5 
500 16 2.8 1.4 8.4 11.2 14.0 

 

La taula  Taula 4.3 indica les expressions analítiques dels components dels camps E  i B en 
les direccions totalment collinear i broadside respecte el dipol font en les condicions de camp 
proper i camp llunyà, obtingudes a partir de les expressions generals (1.34)-(1.41). Permetran 
discutir els resultats de la modelització. 

Taula 4.3. Expressions analítiques dels components NS i EW dels camps E i B en les direccions 
totalment collinear i broadside respecte al dipol font (orientat en la direcció NS) en les condicions de 

camp proper i camp llunyà, segons (1.34)-(1.41). 

Direcció respecte el dipol (NS) Camp proper Camp llunyà 

Totalment collinear  

(direcció NS, W = 0°) 

�YZ = �[ ≈  ] ^_ `
a'b  

�$c = �d = 0 

�YZ = �[ ≈  ] ^_ `
2a'b  

�$c = �d = 0 

�YZ = �[ = 0 

�$c = �d ≈ −]^_
4a'! 

�YZ = �[ = 0 

�$c = �d ≈ − ]^_
2a · 'b  �fg`

h ij�k/m 

Totalment broadside  

(direcció EW, W = 90° ) 

�YZ = −�d ≈  −] ^_ `
2a'b  

�$c = �[ = 0 

�YZ = −�d ≈  −] ^_ `
a'b  

�$c = �[ = 0 

�YZ = �d = 0 

�$c = �[ ≈ ]^_
4a'! 

�YZ = �d = 0 

�$c = �[ ≈ ]^_
a ·  'b �fg`

h  ij�k/m 
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4.2.1. Amplitud dels camps 

La Figura 4.3 mostra l’amplitud dels components NS i EW dels camps � i � creats pel dipol 
elèctric NS situat al centre de la xarxa, segons la freqüència i el tipus de medi. En tots els 
casos hi ha simetria respecte a les direccions NS i EW.  

L’amplitud dels camps decau amb la distància a la font, i ho fa de manera diferent segons 
quin sigui el camp, el component i la posició respecte a la font. Però l’amplitud de cada 
component dels camps decau de manera similar per a tots els medis i freqüències, la 
diferència depèn del paràmetre skin depth (Taula 4.2). La dependència de l’amplitud dels 
camps amb la resistivitat per a una mateixa freqüència és visible fàcilment a les respostes de 

1 = 16 2� . Per exemple, a la posició del site del perfil MT més proper a la font, l’amplitud 

del component E-NS és molt major pel medi homogeni de ` = 500 Ω · � que pel medi de 

` = 50 Ω · �. I comparant les respostes del medi homogeni de ` = 100 Ω · � per les 

freqüències 1 = 1 2� i 1 = 16 2�, es pot observar que l’amplitud del camp en el site més 

proper a la font és menor per la freqüència  1 = 16 2�. Es comprova, per tant, que el 
paràmetre skin depth va lligat a l’amplitud dels camps en cada cas. 

En els punts de la xarxa que es troben en situació de camp proper respecte a la font, 
l’amplitud del component E-NS, decau de manera més ràpida en la direcció EW (totalment 

broadside)  que en la direcció NS (totalment collinear). Per aquest motiu la distància mínima per 
estar en zona de camp llunyà és '=�B@CC = 4 ;  en la direcció broadside, i en canvi és major,  
'=�B@CC = 5 ; , en la direcció collinear (secció 1.2.2) per aquest component.  

En canvi, en els punts que estan en la zona de camp llunyà, l’amplitud del component E-NS 
decau més ràpid en la direcció NS que en la direcció EW.  Aquest comportament es pot 

deduir a partir dels valors de la Taula 4.3:  �YZp[q>rs�rt = �YZuqvv�Bt>[/2 a la zona de camp 

proper, mentre que a la zona de camp llunyà  �YZp[q>rs�rt = 2 · �YZuqvv�Bt>[ . 
En camp proper, l’amplitud del camp B (que només té component B-EW) depèn de la 
geometria i del moment dipolar de la font, però no de la resistivitat del medi ni de la 
freqüència. En concret, decau de la mateixa manera en les direccions NS i EW. En canvi, a la 
zona de camp llunyà sí que depèn de la resistivitat del medi, i decau més ràpid en la direcció 

NS  
�$cuqvv�Bt>[ = �$cp[q>rs�rt en camp proper, �$cuqvv�Bt>[ = �$cp[q>rs�rt/2  en camp llunyà,  
Taula 4.3).   

En les direccions NS i EW (totalment collinear i broadside respecte la font) l’amplitud dels 
components E-EW i B-NS és nul·la sempre, com es pot comprovar a partir de les 
expressions (1.30)-(1.33). 

A les posicions dels sites del perfil MT l’amplitud dels components dels camps a les dues 

freqüències modelitzades és gairebé la mateixa en el medi homogeni de ` = 100 Ω · �  
(Figura 4.3-a,c) i en el medi estratificat 1D-Hontomín (Figura 4.3-b,d).  



 
 

 

 

Figura 4.3. Dipol elèctric horitzontal actuant com a font, situat en el punt (0,0) i orientat en la direcció NS.  Amplitud dels components NS i EW dels camps E i B  que crea la font 
per  les freqüències f= 1 Hz i f=16 Hz, i pels diferents tipus de medi. Superposats en color negre, les el·lipses de polarització dels camps i els sites del perfil MT de l’experiment 

“Hontomín-font” (quadrats negres). 
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4.2.2. Atributs de polarització dels camps 

4.2.2.1. Angle de polarització 

L’angle de polarització dels camps � i � es pot observar a la Figura 4.3, és l’orientació de les 
el·lipses que s’han superposat sobre el mòdul dels camps. El patró general de l’angle de 
polarització de cada un dels camps és el mateix per a tots els casos analitzats, però varia a 
cada punt segons el paràmetre skin depth (Taula 4.2). 

Per facilitar l’anàlisi d’aquest atribut s’han representat de manera ampliada alguns casos 
concrets. La Figura 4.4 mostra les el·lipses de polarització dels camps a la freqüència 

1 = 16 2� per medis homogenis de resistivitats ` = 50 Ω · �, 100  Ω · �, 500 Ω · �  
Tenint en compte que l’angle de polarització presenta simetria respecte les direccions NS i 
EW (Figura 4.3) només s’han representat les el·lipses en els punts del primer quadrant de la 
xarxa. 

En els tres medis, en els punts situats a les direccions NS i EW (totalment collinear i broadside 

respecte la font) els angles de polarització són 8$ = 90° i  8. = 0°. Aquest resultat era 
d’esperar ja que l’amplitud dels components E-EW i B-NS és nul·la en aquestes direccions 
(secció 4.2.1), i per tant els camps tan sols tenen components E-EW i B-NS. 

L’angle de polarització dels camps a la resta de punts depèn de la posició d’aquests respecte a 
la font, i en els punts que estan a la zona de transició, l’angle també depèn de la resistivitat del 
medi. Això és el que succeeix entre els 2 5� i els 4 5�, on les el·lipses dels tres medis tenen 
un angle més diferent ja que tots els punts, en els tres casos, estan a la zona de transició. En 

canvi a partir dels 6 5� l’angle és el mateix en els medis de resistivitats ` = 50 Ω · � i 

` = 100 Ω · �, perquè per ambdós medis a aquesta distància els punts ja estan en camp 

llunyà, però és diferent pel medi de ` = 500 Ω · � que està a la zona de transició.  

En condicions de camp proper i camp llunyà els components dels camps tenen la mateixa 
dependència respecte la resistivitat del medi (1.34-1.41). Tenint en compte aquest fet i 
reescrivint l’expressió de l’angle de polarització (1.49) de la següent manera:  

s’observa fàcilment que en aquestes regions l’angle de polarització és independent de la 
resistivitat del medi i només és funció de la geometria.  

En aquest cas s’ha comparat la resposta de tres medis homogenis de resistivitats diferents per 
un valor concret de la freqüència. Si es fixa la resistivitat del medi i es comparen les el·lipses 
de polarització per a diverses freqüències, el comportament de l’angle és anàleg: depèn de la 
geometria en tots els casos, i només depèn de la freqüència a la zona de transició. 

 8 = 1
2 · &'()*

wx
xy 2 �YZ�$c
1 − � �YZ�$c ! (z{
∆∅

}~
~�. 

  ( 4.5. ) 
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Les el·lipses de polarització dels camps obtingudes amb la modelització del medi 1D-
Hontomín (Figura 4.3-b,d)  són gairebé idèntiques a les obtingudes en el medi homogeni de 

` = 100 Ω · � (Figura 4.3-a,c) a les posicions dels sites del perfil MT. 

 

 

Figura 4.4. Dipol elèctric horitzontal actuant com a font, situat en el punt (0,0) i orientat en la 
direcció NS.  El·lipses de polarització dels camps (a) E i (b) B per tres medis homogenis de 

resistivitats ` = 50 Ω · � (en color verd), ` = 100 Ω · � (blau) i ` = 500 Ω · � (vermell),  a la 
freqüència  1 = 16 2�. 
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4.2.2.2. El·lipticitat i  desfasament 

L’el·lipticitat i el desfasament dels camps s’han representat a la Figura 4.5. Com que la font 
és un dipol elèctric oscil·lant i la seva polaritat canvia amb el temps, aquests dos atributs 
presenten valors alternadament positius i negatius, per tant es mostra el seu valor absolut. El 
patró d’ambdós atributs és simètric respecte els eixos NS i EW i és el mateix per a cada camp 
en tots els casos analitzats, però les distàncies a les quals s’assoleixen els valors concrets 
depenen del skin depth en cada cas (Taula 4.2), de la mateixa manera que succeeix amb 
l’amplitud dels camps i l’angle de polarització. 

L’el·lipticitat d’ambdós camps és nul·la en els punts que estan situats de manera totalment 
collinear i broadside respecte a la font, perquè els camps tenen un sol component (secció 4.2.1,  
(1.48)). És a dir, en les direccions NS i EW el camps estan polaritzats linealment. 

En camp proper i en camp llunyà els components de cada un dels camps estan en fase 

∆∅ = 0° o bé en oposició de fase 
|∆∅| = 180°, (1.34)-(1.41), i per tant l’el·lipticitat és 
nul·la també en aquestes regions (1.48). 

A la zona de transició l’el·lipticitat presenta valors diferents de zero excepte en els punts que 
es troben en les direccions NS i EW (collinear i broadside respecte la font,) que tenen 
el·lipticitat nul·la. Concretament, els valors màxims que s’assoleixen són |:$| = 0.36 i 
|:.| = 0.13.  

El desfasament a la zona de transició presenta valors dins l’interval 0° < |∆∅| < 180° , 
excepte a les direccions  collinear i broadside respecte la font, on s’aproxima als valors     
|∆∅$| ≈ 20°, 160°  i   |∆∅.| ≈ 0°, 180°. En aquestes direccions (NS i EW)  el desfasament 
dels camps correspon a la fase dels components E-NS i B-EW, ja que els altres components 
són nuls.   

L’el·lipticitat i el desfasament dels camps en els sites del perfil MT són pràcticament els 
mateixos amb la modelització del medi 1D-Hontomín (Figura 4.3-b,d) i el medi homogeni 

de ` = 100 Ω · � (Figura 4.3-a, c). 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Figura 4.5. Dipol elèctric horitzontal actuant com a font, situat en el punt (0,0) i orientat en la direcció NS.  El·lipticitat i desfasament dels camps E i B  que crea la font a les 
freqüències f=1 Hz i f=16 Hz, i en els diferents medis. En color negre, les el·lipses de polarització dels camps i els sites del perfil MT de l’experiment “Hontomín-font” .
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4.2.2.3. Angle entre E i B 

La Figura 4.6 mostra la desviació de l’angle entre els camps � i � respecte a l’ortogonalitat, 
per a tots els casos analitzats. Novament, els resultats són simètrics respecte a les direccions 
NS i EW i el seu patró és el mateix per a tots els casos, la diferència ve determinada segons el 
paràmetre skin depth (Taula 4.2). Per analitzar-los amb més detall, a la Figura 4.7-a s’ha 

representat el cas del medi homogeni de ` = 100 Ω · � i la freqüència  1 = 16 2� amb una 
escala de color que arriba fins el valor màxim de la desviació. A la Figura 4.7-b es mostren 
les el·lipses de polarització dels camps en el primer quadrant d’aquest medi.  

En tots els casos, en les direccions NS i EW (totalment collinear i broadside respecte la font) la 

desviació de l’angle entre els camps és nul·la, els camps � i � són completament ortogonals 
ja que només tenen els components E-NS i B-EW (Taula 4.3).  

A la regió de camp llunyà la desviació també és nul·la o menyspreable 
1°. En canvi, a la 
zona de transició i la zona de camp proper els camps només són ortogonals en les direccions 
collinear i broadside respecte la font. A la resta de punts, la desviació de l’angle entre els camps 
respecte a l’ortogonalitat assoleix valors dins l’interval  
0° − 19°] a la zona de transició, i 
dins l’interval 
0° − 20°] a la regió de camp proper. Per tant, la desviació màxima respecte a 

l’ortogonalitat és de 20° i té lloc a la regió de camp proper.  

L’ortogonalitat dels camps � i � creats pel dipol font es pot analitzar a partir del seu 
producte escalar. En un medi homogeni, en camp llunyà (1.38-1.41) el producte escalar és 

nul, per tant els camps � i � són ortogonals en aquesta regió. En canvi, a la regió de camp 
proper (1.34-1.37) el producte escalar tan sols és nul a les direccions NS i EW. S’obtenen 
resultats anàlegs en un medi estratificat (Boerner, 1993a). 

A les posicions dels sites del perfil MT l’angle de polarització entre els camps � i � que 
s’obté amb la modelització del medi 1D-Hontomín (Figura 4.3-b,d) és gairebé el mateix que 

s’obté amb el medi homogeni de ` = 100 Ω · � (Figura 4.3-a,c). 



 

 
 

 

 

Figura 4.6. Dipol elèctric horitzontal actuant com a font, situat en el punt (0,0) i orientat en la direcció NS.  Desviació respecte a l’ortogonalitat de l’angle entre els camps E i B  que 
crea la font a les freqüències f=1 Hz i f=16 Hz, i en els diferents medis. Superposades, hi ha les el·lipses de polarització dels camps E (verd) i B (groc), i els sites del perfil MT de 

l’experiment “Hontomín-font” (quadrats blancs). 

 

Figura 4.7. Dipol elèctric horitzontal actuant com a font, situat en el punt (0,0) i orientat en la direcció NS. Medi homogeni de ` = 100 Ω · � , freqüència 1 = 16 2�. a) Desviació 
respecte a l’ortogonalitat de l’angle entre els camps E i B  creats per la font; superposades hi ha les el·lipses de polarització dels camps E (verd) i B  (vermell) i els sites del perfil MT 

de l’experiment “Hontomín-font” (quadrats negres), b) detall de les el·lipses de polarització dels camps en el primer quadrant de la xarxa.
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4.2.2.4. Comparació dels atributs a les regions de camp proper, transició i camp 
llunyà 

A la Taula 4.4 es comparen els atributs de polarització dels camps � i � creats per un dipol 
elèctric horitzontal a la superfície d’un medi homogeni o estratificat, diferenciant les regions 
de camp proper, camp llunyà i zona de transició respecte a la font, i les direccions 
completament collinear i broadside respecte el dipol.  

L’objectiu de la comparació és avaluar si a partir dels atributs de polarització dels camps � i 

� creats pel dipol elèctric i mesurats en un cert punt de la mateixa superfície es pot 
determinar en quina zona està el punt respecte el dipol. 

L’angle de polarització dels camps a les direccions collinear i broadside respecte al dipol font és 
sempre el mateix: 8$ paral·lel a l’eix del dipol i  8. perpendicular al mateix. En canvi, a la 
resta de punts l’angle oscil·la dins l’interval 0° < 8 < 180°, excloent el valor 8 = 90°. L’angle 
en un cert punt depèn de la posició respecte a la font en camp proper i en camp llunyà, 
mentre que a la zona de transició també depèn de la freqüència i la resistivitat del medi.  

En camp proper i en camp llunyà els camps estan polaritzats linealment; la seva el·lipticitat és 
nul·la i els seus components estan en fase o bé en oposició de fase. En camp llunyà els 

camps � i � són ortogonals entre ells, mentre que en camp proper només ho són a les 
direccions collinear i broadside.  

A la zona de transició, i exceptuant a les direccions collinear i broadside, els camps estan 
polaritzats el·lípticament. L’el·lipticitat pren valors diferents de zero i els components dels 
camps no estan ni en fase ni en oposició de fase. En les direccions collinear i broadside, a la 
zona de transició el desfasament entre els components del camp elèctric pren valors propers 
a |∆∅$| ≈ 20°, 160°, mentre que el del camp magnètic s’apropa als valors |∆∅.| ≈ 0°, 180°. 

En definitiva, les zones de camp proper, camp llunyà i la regió de transició són distingibles 

en un determinat punt a partir dels atributs de polarització dels camps � i � , excepte si el 
punt està a les direccions collinear i broadside amb el dipol, on només es pot identificar la regió 

de transició a partir del desfasament dels components del camp �. Caldria analitzar els camps 
a diferents punts, encara que tots es trobessin a les direccions collinear i broadside, per 
determinar si es troben en camp proper o camp llunyà a partir de l’amplitud dels camps i de 
l’angle de polarització, ja que en aquestes regions l’angle depèn només de la geometria.  

 



 

 
 

  

 

 

Taula 4.4. Atributs de polarització dels camps E i B creats a la superfície d’un medi homogeni  o estratificat per un dipol elèctric horitzontal situat a sobre d’aquest, en funció de la 
zona i la direcció respecte el dipol.  Tots els atributs presenten simetria respecte l’eix del dipol i la seva direcció perpendicular. 

Atribut de polarització 
Zona  Direccions  

collinear  i broadside Camp proper Transició Camp llunyà 

8$ , 8. 0° < 8 < 180°  (excepte  90° ) 
8$: paral·lel,  8.: perpendicular  

a l’eix del dipol 

|:$| , |:.| 0 
0 < |:$| ≤ 0.36 
0 < |:.| ≤ 0.13 

(excepte a les direccions collinear i broadside) 
0 0 

|∆∅$|, |∆∅.| 0°, 180° 
0° < |∆∅| < 180°   

(excepte a les direccions collinear i broadside) 
0°, 180° 

Camp proper i camp llunyà:  
0° 

Zona de transició:  
|∆∅$| ≈ 20°, 160° 
|∆∅.| ≈ 0°, 180°.  

�90 − |8$ − 8.|� 0° < �90 − |8$ − 8.|� ≤ 20° 
(excepte a les direccions collinear i broadside) 

0° < �90 − |8$ − 8.|� ≤ 19° 
(excepte a les direccions collinear i broadside) 

0° 

 

0° 
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4.2.3. Conclusions de la modelització en els punts de la xarxa 

Els resultats obtinguts per a l’amplitud i els atributs de polarització dels camps � i � creats 
pel dipol elèctric en els punts de la xarxa han posat de manifest la simetria de la radiació del 
dipol i la dependència dels camps amb el paràmetre skin depth. En tots els casos els resultats 
són justificables a partir de les expressions analítiques dels camps (secció 1.2.2, Taula 4.3). 

En aquesta secció s’ha mostrat la modelització d’un dipol orientat en la direcció NS; si el 
dipol està orientat en la direcció EW s’obtenen els mateixos resultats, rotats 90°. D’altra 
banda, les respostes obtingudes corresponen a un dipol puntual. Si el dipol fos de longitud 
finita els valors dels atributs serien els mateixos, però el seu patró estaria desplaçat una certa 
distància allunyant-se del dipol. Aquest fet s’ha comprovat modelitzant amb un dipol puntual 
el cas que presenta Boerner (1993-b) amb un dipol de longitud finita. 

S’ha comprovat que les respostes del medi estratificat 1D-Hontomín són molt semblants a 

les del medi homogeni de ` = 100 Ω · �. Per tant, a efectes de càlcul de les zones de camp 
proper, transició i camp llunyà, d’ara endavant es considerarà que la resistivitat aparent del 

medi 1D-Hontomín és  ` = 100 Ω · �. 

Coneguts els camps � i � generats per un dipol elèctric en un cert punt de la superfície d’un 
medi homogeni o estratificat, l’anàlisi dels seus atributs de polarització permet identificar les 
regions de camp proper, zona de transició i camp llunyà, excepte a les direccions collinear i 
broadside amb el dipol. En aquestes direccions les zones de camp proper i camp llunyà no són 
distingibles a partir dels atributs, tan sols es pot identificar la regió de transició a partir del 

desfasament dels components del camp �.  

Si es disposa dels camps � i � en més d’un punt de la superfície d’un medi homogeni o 
estratificat, l’anàlisi en conjunt dels atributs i les amplituds dels camps a tots els sites 
permetria no tan sols determinar la regió a la què es troben sinó també la seva posició relativa 
respecte la font.  

Cal tenir en compte, però, que en els medis considerats geoelèctricament bidimensionals 
(2D) i tridimensionals (3D) els atributs de polarització difereixen respecte els d’un medi 
homogeni o estratificat. És ben conegut que les inhomogeneïtats en la resistivitat dels medis 

modifiquen tant l’orientació com l’el·lipticitat de les el·lipses de polarització dels camps � i 

�, així com l’ortogonalitat entre aquests (Hermance, 1973; Boerner, 1993-ab; Wannamaker, 
1997; Becken i Burkhardt, 2004). D’altra banda, en mesures de MT amb font controlada cal 
considerar la posició de la font respecte les inhomogeneïtats del medi, així com la distància 
entre el receptor i la font, ja que les el·lipses de polarització dels camps depenen en gran 
mesura d’aquests paràmetres (Key i Lockwood, 2010).    
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4.3. Resultats en els sites del perfil MT. Comparació amb resultats 
experimentals. 

La modelització dels camps � i � i el càlcul dels atributs de polarització en els sites del perfil 
MT de l’experiment “Hontomín-font” s’ha dut a terme considerant un medi homogeni de 
resistivitat ` = 100 Ω · � i el medi estratificat 1D-Hontomín. Els resultats obtinguts són 
gairebé idèntics en ambdós casos, per aquest motiu a continuació es mostren només els 
corresponents a la modelització del medi estratificat. 

4.3.1. Amplitud dels camps 

Vilamajó (2011) va calcular l’amplitud del camp E enregistrat en els sites D7, D10, D22 i 

D24 d’Hontomín a les freqüències 1 = 0.125 2�, 0.333  2�, 2.667  2�, 21.333 2�, a partir 
de la TF de les sèries temporals mesurades durant l’experiment. A més, va comparar aquesta 
amplitud experimental amb la resposta del dipol elèctric sobre el medi estratificat 1D-
Hontomín calculada amb el codi DIPOLE1D.   

A la Figura 4.8 es mostren les amplituds, experimental i modelitzada, dels components del 
camp E en funció del site i la distància a la font, respectivament. Tenint en compte que la 

intensitat que circulava pels dipols de la font durant l’experiment era variable, ] = 3 ± 1 A,  
els valors extrems de les barres d’error corresponen a la modelització amb intensitats de 2 A i 
4 A. En general, l’ordre de magnitud de l’amplitud del camp E és el mateix segons les dades 
experimentals i segons els resultats de la modelització. Així mateix, la tendència d’atenuació 
de l’amplitud a mesura que augmenta la distància entre els sites i la font també és visible en 
aquesta figura. Els sites D7 i D10 són els més allunyats de la font i per tant el senyal artificial 
està més atenuat en aquests punts. Per aquest motiu, per algunes freqüències no es mostra la 
dada experimental, ja que l’amplitud de la seva TF era excessivament baixa respecte a la resta 
de senyal i no es va considerar vàlida.  

Comparant les amplituds durant les configuracions NS i EW de la font s’observa que el 
component del camp E perpendicular a l’orientació del dipol font sempre presenta major 
nombre de mesures invàlides que el component paral·lel. Aquest fet també és degut a que el 
camp elèctric presenta major amplitud en la direcció paral·lela al dipol, perquè decau més 
ràpidament en la direcció perpendicular. Per tant, l’amplitud de la TF del camp en la direcció 
paral·lela és més gran respecte a la resta del senyal enregistrat (senyal natural i soroll cultural) 
que no en la direcció perpendicular.  

   



 
 

 

 

Figura 4.8. Experiment “Hontomín-font”. Amplitud dels components (a) NS i (b) EW del camp E  durant cada configuració de la font per a quatre valors de la freqüència. La línia 
contínua és l’amplitud modelitzada amb el codi DIPOLE1D en funció de la distància a la font. Els punts indiquen l’amplitud experimental a cada site; les barres d’error venen 

determinades per la intensitat variable de la font. En alguns sites no hi ha dada experimental perquè l’amplitud del senyal era molt baixa. (Modificada de Vilamajó, 2011). 
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4.3.2. Atributs de polarització dels camps 

S’han comparat els atributs de polarització a tots els sites de l’experiment “Hontomín-font” 
obtinguts a partir de les dades experimentals amb el codi MTWAVELETS (capítol 3) i els 
obtinguts a partir de la modelització del medi 1D-Hontomín amb el codi DIPOLE-1D, a les 

freqüències 1 = 0.25 2�, 1 2� , 4 2� ,16 2�. En el cas dels atributs experimentals, tenint en 
compte que el seu valor és gairebé constant en el temps (secció 3.3), s’ha calculat el promig 
temporal de cada un d’ells a les freqüències seleccionades.  A la Taula 4.5 i la Taula 4.6 es 
llisten els valors corresponents a les configuracions NS i EW de la font, respectivament. En 
aquestes taules s’han indicat amb colors les zones de camp proper, transició i camp llunyà en 
què estan situats cada un dels sites, calculades segons s’indica a la secció 1.2.2. Per aquest 
càlcul s’ha considerat un medi homogeni de ` = 100 Ω · �, ja que és el que presenta una 
resposta més similar al medi estratificat 1D-Hontomín (secció 4.2).  

A continuació es representen gràficament i s’analitzen amb detall cada un dels atributs. En els 
sites més allunyats de la font i per algunes freqüències el senyal artificial és molt feble a causa 
de l’atenuació amb la distància, o bé és indistingible del soroll cultural, sobretot en el cas del 
camp B . Per aquest motiu, no s’han considerat vàlids els atributs de polarització en aquests 
casos; s’ha indicat amb asteriscs a les taules i no s’han representat els atributs a les figures 
corresponents. 

4.3.2.1. Configuració NS de la font 

a. Angle de polarització 

Les el·lipses de polarització dels camps E i B es mostren a la Figura 4.9. L’angle de 
polarització del camp E experimental és gairebé el mateix que el modelitzat per a totes les 
freqüències en els sites D22 i D24; en general l’angle modelitzat és tan sols 5° més gran. En 
canvi, en els sites D13 i D17 aquests angles són diferents, la discrepància entre ambdós arriba 
a ser de 36° en el site D17. En el cas del camp B els angles de polarització experimental i 
modelitzat són molt semblants en tots els sites, inclús en els sites D13 i D17.  

b. El·lipticitat 
L’el·lipticitat dels camps es pot observar a Figura 4.9 (és l’excentricitat de les el·lipses) i a la 
Figura 4.10-a, c. Les el·lipticitats experimental i modelitzada del camp E presenten valors 
molt semblants; en general és lleugerament major la modelitzada. Les dues augmenten amb la 
freqüència (excepte a 1 = 16 2�), malgrat que la variació és molt petita. A una determinada 
freqüència, el valor de l’el·lipticitat és gairebé el mateix en tots els sites (excepte per 1 =
16 2�). Per exemple a la freqüència més petita, 1 = 0.25 2�, l’el·lipticitat és gairebé nul·la en 
tots els sites, en canvi és major a la resta de freqüències. A 1 = 0.25 2� els sites estan en 
camp proper respecte a la font, per tant el camp està polaritzat més linealment (secció 
4.2.2.4). A la resta de freqüències els sites estan a la zona de transició, de manera que el camp 

és el·líptic.  Els sites D13, D10 i D7 a la freqüència més alta 
1 = 16 2� estan a la zona de 
camp llunyà, per aquest motiu la seva el·lipticitat (modelitzada) és gairebé nul·la, el camp està 
polaritzat linealment (Taula 4.5, secció 4.2.2.4). En el cas del camp B  la diferència entre 
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l’el·lipticitat modelitzada i l’experimental és major. Tot i així, ambdues estan dins del mateix 
rang de valors. 

c. Desfasament 
El desfasament del camp E experimental i el modelitzat (Figura 4.10-b) assoleixen valors 
molt semblants en els sites D22 i D24, malgrat que l’experimental és inferior al modelitzat,  i 
ambdós disminueixen amb la freqüència. A 1 = 0.25 2� en aquests sites el desfasament és 
gairebé de 180°, característic de la zona de camp proper (Taula 4.5, secció 4.2.2.4). A les 
freqüències més grans els components del camp E deixen d’estar en oposició de fase, 
comportament característic de la zona de transició. En els sites D13 i D17 el camp E 
experimental té un desfasament que tendeix a ser nul, al contrari que el desfasament 
experimental que mostra un comportament en oposició de fase.  
 
Del camp B (Figura 4.10-d) es disposa de menys valors del desfasament. En general aquest 
camp tendeix a estar en fase en tots els sites i atotes les freqüències, el desfasament 
experimental és lleugerament major que el modelitzat. 
 

d. Angle de polarització entre els camps 
La desviació de l’angle de polarització entre els camps respecte a l’ortogonalitat es mostra a la 
Figura 4.10-e. La desviació modelitzada és menor pels sites més allunyats de la font, i més 
gran pels més propers a ella, com era d’esperar (secció 4.2.2.4). La desviació experimental 
només s’ha pogut calcular en els quatre sites més propers, i és molt més gran que la 
modelitzada. En els sites D22 i D24 és al voltant de 18°, mentre que en el site D17 és entorn 
de 50° i en el site D13 de 28°. Les desviacions en els sites D22 i D24 són explicables per la 
seva situació en zona de camp proper respecte al dipol font (secció 4.2.2.4). No obstant això, 
la desviació detectada en el site D17 és excessivament gran per tenir el mateix origen 
considerant un medi homogeni, ja que la màxima desviació que s’ha obtingut a la 
modelització és de 20° (secció 4.2.2.4).  
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Figura 4.9. Experiment “Hontomín-font”, configuració NS. El·lipses de polarització dels camps E 
(vermell) i B (verd) obtingudes a partir de les dades experimentals (exp) i de la modelització (mod) a 

les freqüències (a) 0.25 Hz, (b) 1Hz, (c) 4Hz, (d) 16 Hz en cada un dels sites del perfil MT. 
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Figura 4.10. Experiment “Hontomín-font”, configuració NS. Atributs de polarització dels camps E i 
B obtinguts a partir de les dades experimentals (exp) i de la modelització (mod) en tots els sites del 

perfil MT a les freqüències  0.25 Hz, 1Hz, 4Hz i 16 Hz. Els sites estan ordenats segons la seva 
distància a la font. (a) El·lipticitat del camp E, (b) desfasament del camp E, (c) el·lipticitat del camp 

B, (d) desfasament del camp B, (e) desviació respecte a l’ortogonalitat de l’angle de polarització entre 
els camps E i B. 

 



 

 
 

 

 

 

Taula 4.5. Experiment “Hontomín-font”, configuració NS. Atributs de polarització dels camps E i B  obtinguts a partir de les dades experimentals (exp) i de la modelització (mod) 
del medi 1D-Hontomín en tots els sites del perfil MT a les freqüències  0.25 Hz, 1Hz, 4Hz i 16 Hz. Els colors indiquen la posició de cada site respecte a la font, considerant un medi 

homogeni de ` = 100 Ω · �, vermell: camp proper, groc: zona de transició, verd: camp llunyà. 

CONFIGURACIÓ NS 
Camp E Camp B ��O − |�� − ��|�
° ��
° |��| |∆∅�| 
° �� 
° |��| |∆∅�| 
° 

Freqüència (Hz) Site exp mod exp mod exp mod exp mod exp mod exp mod exp mod 

0.25 

7 **** 100 **** 0.02 **** 174 **** 12 **** 0.02 **** 6 **** 2 
10 **** 101 **** 0.02 **** 174 **** 13 **** 0.02 **** 5 **** 2 
13 80 101 0.04 0.02 9 175 **** 14 **** 0.02 **** 5 **** 3 
17 68 104 0.03 0.01 4 176 **** 17 **** 0.02 **** 4 **** 3 
22 97 105 0.03 0.01 170 177 **** 18 **** 0.02 **** 4 **** 4 
24 101 106 0.04 0.01 170 177 25 20 0.15 0.02 8 3 14 4 

1 

7 **** 101 **** 0.05 **** 166 **** 14 **** 0.04 **** 11 **** 3 
10 **** 102 **** 0.05 **** 167 30 15 0.05 0.04 12 10 **** 3 
13 83 102 0.06 0.04 27 168 **** 16 **** 0.04 **** 10 **** 3 
17 69 105 0.06 0.04 8 170 30 19 0.13 0.05 13 9 51 4 
22 100 105 0.06 0.04 160 171 27 20 0.10 0.05 18 8 17 4 
24 103 106 0.07 0.04 165 173 30 22 0.10 0.05 12 8 17 5 

4 

7 **** 106 **** 0.09 **** 160 **** 17 **** 0.04 **** 7 **** 1 
10 **** 106 **** 0.10 **** 160 26 18 0.08 0.04 15 8 **** 2 
13 88 106 0.12 0.10 68 160 26 19 0.10 0.05 15 9 28 3 
17 72 107 0.12 0.10 20 161 30 23 0.05 0.06 12 10 48 5 
22 103 108 0.12 0.09 155 162 33 24 0.00 0.07 5 10 20 6 
24 107 108 0.11 0.09 160 163 34 25 0.01 0.07 5 11 17 7 

16 

7 **** 108 **** 0.01 **** 177 **** 17 **** 0.00 **** 1 **** 1 
10 **** 110 **** 0.01 **** 177 **** 19 **** 0.00 **** 1 **** 1 
13 **** 113 **** 0.00 **** 179 **** 20 **** 0.01 **** 1 **** 3 
17 **** 121 **** 0.08 **** 170 **** 25 **** 0.02 **** 3 **** 5 
22 110 122 0.15 0.14 135 162 25 27 0.15 0.03 10 4 5 5 
24 117 121 0.15 0.21 135 153 30 29 0.15 0.04 10 6 3 1 

 



Capítol 4. Experiment “Hontomín-font”. Modelització i comparació dels resultats 

122 
 

4.3.2.2. Configuració EW de la font 

a. Angle de polarització 
L’angle de polarització del camp E creat per la font durant la configuració EW (Figura 4.11) 
obtingut a partir de les dades experimentals és molt similar al modelitzat en tots els sites (la 
discrepància mitjana és de 7°) excepte en el site D13. En aquest site, la diferència entre 
ambdós angles arriba a ser de 20° a la freqüència 1 2�. En canvi, l’angle de polarització del 
camp B experimental i modelitzat és gairebé coincident en tots els casos, la diferència mitjana 
entre ells és de 3°.  

b. El·lipticitat 
L’el·lipticitat dels camps es mostra a la Figura 4.11 i la Figura 4.12-a,c. Les el·lipticitats 
experimentals no segueixen la mateixa tendència que les modelitzades per a cap dels camps, 
però la discrepància entre elles és del mateix ordre que la detectada en les dades de la 
configuració NS. En alguns casos l’el·lipticitat experimental és major que la modelitzada, i en 
altres casos és a l’inrevés.  
 

c. Desfasament 
El desfasament del camp E  (Figura 4.12-b) experimental és molt similar al modelitzat, 
ambdós estan entre els 0° i els 20° i augmenten amb la freqüència excepte per a 16 2�. El 
desfasament del camp B  (Figura 4.12-d), és molt proper als 180° tant pels valors 
experimentals com pels modelitzats, que són altament coincidents. Per tant, el camp E en 
general tendeix a estar en fase i el camp B en oposició de fase sobretot per a les freqüències 
més baixes. 
 

d. Angle de polarització entre els camps 
La desviació de l’angle entre els camps respecte a l’ortogonalitat durant la configuració EW 
es mostra a la Figura 4.12-e. El comportament de la desviació modelitzada és el mateix que 
durant la configuració NS: la desviació és major en els sites més propers a la font. En canvi, 
en el site D17 la desviació experimental és gairebé nul·la i presenta valors molt grans en el 
site D13, arribant als 30° de desviació.  
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Figura 4.11. Experiment “Hontomín-font”, configuració EW. El·lipses de polarització dels camps E 
(vermell) i B (verd) obtingudes a partir de les dades experimentals (exp) i de la modelització (mod) a 

les freqüències (a) 0.25 Hz, (b) 1Hz, (c) 4Hz, (d) 16 Hz en cada un dels sites del perfil MT. 
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Figura 4.12. Experiment “Hontomín-font”, configuració EW. Atributs de polarització dels camps E 
i B obtinguts a partir de les dades experimentals (exp) i de la modelització (mod) en tots els sites del 

perfil MT a les freqüències  0.25 Hz, 1Hz, 4Hz i 16 Hz. Els sites estan ordenats segons la seva 
distància a la font. (a) El·lipticitat del camp E, (b) desfasament del camp E, (c) el·lipticitat del camp 

B, (d) desfasament del camp B, (e) desviació respecte a l’ortogonalitat de l’angle de polarització entre 
els camps E i B. 

 

 



 

 
 

 

Taula 4.6. Experiment Hontomín-font, configuració EW. Atributs de polarització dels camps E i B  obtinguts a partir de les dades experimentals (exp) i de la modelització (mod) 
del medi 1D-Hontomín en tots els sites del perfil MT a les freqüències  0.25 Hz, 1Hz, 4Hz i 16 Hz. Els colors indiquen la posició de cada site respecte a la font, considerant un medi 

homogeni de ` = 100 Ω · �, vermell: camp proper, groc: zona de transició, verd: camp llunyà. 

 

CONFIGURACIÓ EW 
Camp E Camp B ��O − |�� − ��|�
° ��
° |��| |∆∅�| 
° �� 
° |��| |∆∅�| 
° 

Freqüència (Hz) Site exp mod exp mod exp mod exp mod exp mod exp mod exp mod 

0.25 

7 30 24 0.09 0.06 12 10 **** 110 **** 0.03 **** 174 **** 4 
10 20 27 0.10 0.06 10 9 **** 112 **** 0.03 **** 175 **** 5 
13 53 30 0.07 0.06 8 8 114 114 0.00 0.03 170 175 29 6 
17 30 37 0.07 0.06 5 8 **** 119 **** 0.03 **** 175 **** 7 
22 33 40 0.05 0.06 7 7 **** 122 **** 0.03 **** 176 **** 9 
24 35 45 0.03 0.06 4 7 120 125 0.00 0.03 170 176 5 10 

1 

7 25 19 0.10 0.08 -20 14 **** 108 **** 0.04 **** 172 **** 2 
10 15 22 0.14 0.09 21 14 108 109 0.03 0.04 175 172 3 2 
13 45 25 0.12 0.10 16 14 111 112 0.06 0.05 170 172 24 3 
17 26 31 0.10 0.11 15 14 114 116 0.08 0.05 165 172 2 5 
22 30 35 0.10 0.12 14 14 114 119 0.03 0.06 170 172 6 6 
24 33 40 0.10 0.13 15 15 117 122 0.05 0.06 170 172 6 8 

4 

7 20 15 0.05 0.04 -10 8 **** 106 **** 0.01 **** 177 **** 1 
10 10 17 0.03 0.05 20 10 108 107 0.05 0.02 170 176 8 1 
13 35 19 0.10 0.06 15 12 109 109 0.00 0.02 170 176 16 0 
17 19 24 0.10 0.09 20 14 110 113 0.00 0.03 170 175 1 1 
22 16 27 0.10 0.11 27 16 112 115 0.00 0.04 180 174 6 2 
24 23 31 0.13 0.14 20 18 117 118 0.02 0.05 175 173 4 3 

16 

7 **** 16 **** 0.01 **** 1 **** 106 **** 0.00 **** 180 **** 0 
10 **** 17 **** 0.01 **** 1 **** 108 **** 0.00 **** 180 **** 0 
13 **** 18 **** 0.01 **** 1 111 109 0.00 0.00 170 180 **** 1 
17 20 21 0.00 0.00 20 0 **** 113 **** 0.00 **** 179 **** 2 
22 **** 22 **** 0.01 **** 2 112 114 0.00 0.01 180 179 **** 2 
24 18 24 0.05 0.03 10 5 115 117 0.03 0.01 173 178 7 3 
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4.3.3. Conclusions de la comparació de les dades experimentals i modelitzades al 
llarg del perfil MT. 

La modelització de l’experiment “Hontomín-font” en els sites del perfil MT s’ha dut a terme 
amb el model 1D-Hontomín amb l’objectiu de conèixer les característiques (amplitud i 
atributs de polarització) del senyal artificial generat amb un dipol elèctric en un medi senzill i 
el més similar possible al real. Els resultats experimentals obtinguts amb el codi 
MTWAVELETS són molt similars als modelitzats. L’amplitud dels camps obtinguda a partir 
de les dades experimentals en els sites del perfil MT és en general del mateix ordre de 
magnitud que els camps modelitzats, i s’ha detectat correctament la seva atenuació amb la 
distància a la font. A l’annex digital D s’adjunten els escalogrames dels camps E i B 
enregistrats en tots els sites del perfil MT durant l’experiment Hontomín-font. L’amplitud 
dels camps disminueix al llarg del perfil a mesura que els sites estan més allunyats del dipol 
font. 

Pel que fa als atributs de polarització, els obtinguts a partir de les dades experimentals són 
molt semblants als que proporciona la modelització del dipol font per a les freqüències 
seleccionades en la majoria dels casos. Confirmen que el senyal experimental analitzat està 
originat per una font controlada, concretament un dipol elèctric. A més, l’anàlisi dels atributs 
de polarització experimentals en funció de la freqüència en tots els sites del perfil MT ha 
estat molt satisfactori perquè ha permès identificar l’origen del senyal artificial i la seva 
posició relativa respecte als sites (les zones de camp proper, transició i camp llunyà en què es 
troba cada site respecte la font). El fet que els atributs modelitzats no siguin del tot 
coincidents a tots els sites amb els experimentals posa de manifest que el medi estratificat 
1D-Hontomín utilitzat en la modelització no és el més adequat per descriure el medi 
geoelèctric de l’experiment. La diferència entre els resultats, sobretot en alguns sites, 
suggereix possibles de distorsions 2D o 3D en el medi, presents en el model 3D que existeix 
de la zona del perfil MT (Ogaya et al., 2014).  

En general, les discrepàncies observades entre els resultats experimentals i els modelitzats 
poden tenir diverses causes: 

• El codi DIPOLE1D modelitza la resposta d’un dipol puntual d’1 � · � de moment 
dipolar. Per poder comparar les amplituds modelitzada i experimental del camp E, les 
dades experimentals s’han normalitzat a un moment dipolar unitari, tenint en compte 
la longitud dels dipols de la font i la intensitat que circulava per ells durant 
l’experiment. Els camps creats per un dipol puntual, però, no són exactament els 
mateixos que els creats per dipols de longituds finita (780 � i 960 � a l’experiment), 
sobretot a la zona de camp proper (Streich et al., 2011).  

• L’orientació dels dipols durant l’experiment tenia un error aproximat de ±3° 
respecte les direccions NS i EW. 

• El model 1D-Hontomín utilitzat a la modelització és un medi estratificat, i per tant 
no té en compte les distorsions 2D i 3D que hi ha en el medi (Ogaya et al., 2014)  A 
més, aquest model es va obtenir a partir d’un sondeig al pou H2 situat a la zona del 
perfil MT (Figura 3.2), però la font es trobava situada a 5 5� d’aquest.  


