
Capítol 8 

RESULTATS EXPERIMENTALS DE LABORATORI 
DEL PROBLEMA INVERS 

En el present capítol mostrem els resultats experimentals del problema invers, 
corresponents a la reconstrucció d'objectes en el laboratori. 

Per validar la metodologia per a la detecció d'objectes soterrats i de possibles 
fuites que es puguin produir en tancs i en canonades soterrades, és preferible 
realitzar primerament una sèrie de mesures controlades en el laboratori, les 
quals siguin semblants als exemples analítics vistos en el capítol 7. D'aquesta 
manera comprovarem com es comporten els diferents algorismes de 
reconstrucció descrits en el capítol 5, a dades reals de laboratori. Finalment, en 
el capítol 9 es mostraran els resultats de camp. 

Les mesures realitzades en el laboratori han consistit en la detecció d'una sèrie 
d'objectes submergits en una cubeta d'aigua de dimensions 40 cm x 30 cm x 25 
cm. També s'han realitzat mesures de fuites d'aigua en un tub de PVC soterrat 
en una cubeta amb sorra (apèndix K). 

Els objectes dels quals hem reconstruït la seva imatge són: 

- Una esfera de goma de 2 cm de radi. 
- Un cilindre d'acer inoxidable de 2 cm de radi i 25 cm de longitud. 
- Un cilindre de PVC de 2 cm de radi i 25 cm de longitud. 
- Un cilindre d'acer inoxidable de 2 cm de radi i 25 cm de longitud envoltat per 

una capa de goma de 0,5 cm de gruix. 

Aquests objectes permeten simular, a escala reduïda, dipòsits i canonades 
soterrades. 

Per simular una canonada en la qual s'ha produït una fuita concèntrica, hem 
utilitzat un cilindre d'acer inoxidable, que representa la canonada i l'hem recobert 
amb una capa de goma, concèntrica amb el cilindre, la qual representa una fuita 
aïllant (figura 8.1). Les mesures es realitzen amb una agrupació elèctròdica de 
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16 elèctrodes equiespaiats 2 cm, els quals estan submergits uns 2 o 3 mm dins 
l'aigua. També es mostraran resultats corresponents a utilitzar únicament 8 
elèctrodes. 

 

 

 

 

Figura 8.1: Esquema de la cubeta d'aigua en la qual hi ha submergit un cilindre d'acer envoltat 
per una coberta aïllant que simula una fuita. Les mesures es realitzen a partir de 16 elèctrodes 
equiespaiats 2 cm i situats sobre la superfície de l'aigua. 

Els objectes que s'han utilitzat en l'experimentació de laboratori tenen un 
contrast de resistivitat molt elevat entre ells i el medi que els envolta. Per 
aquesta raó, els algorismes que hem utilitzat no ens permeten reconstruir el 
valor real de conductivitat o resistivitat, sinó que el que obtenim, tal i com vàrem 
veure en el capítol 7, són unes imatges que permeten detectar canvis de 
conductivitat o resistivitat, la qual cosa ja és suficient per detectar objectes 
soterrats i fuites en canonades soterrades. 

Per realitzar les mesures de laboratori, s'han utilitzat els sistemes de mesura 
descrits en el capítol 4. El sistema de mesura PROGEO és pròpiament l'utilitzat 
en les mesures de laboratori, però també s'ha utilitzat el sistema portàtil, per 
mitjà del qual s'ha realitzat les mesures de camp. El fet d'utilitzar dos sistemes 
de mesura permet validar d'una forma més fiable els resultats obtinguts. 

8.1.Mesures obtingudes per mitjà del sistema PROGEO 

El sistema de mesura PROGEO permet definir configuracions electròdiques fins 
a un màxim de 16 elèctrodes, però també l'hem utilitzat per reconstruir imatges a 
partir d'únicament 8 elèctrodes mantenint aproximadament la mateixa longitud 
de la configuració electròdica. D'aquesta manera podem comprovar la viabilitat 
de la reconstrucció quan la resolució de l'agrupació electròdica disminueix. 
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8.1.1. Reconstrucció de seccions verticals del subsòl per mitjà de 16 
elèctrodes 

En aquest apartat realitzarem la reconstrucció de la secció vertical del subsòl 
que es troba a sota de l'agrupació electròdica. Les configuracions utilitzades han 
estat la doble dipol amb extrems (dd-104) i la Schlumberger (Sch-91). En totes 
les reconstruccions que segueixen (si no es diu el contrari) es disposen les 
imatges en dues columnes per tal de comparar els resultats corresponents a 
cada configuració. Les imatges de la primera columna corresponen a la 
configuració doble dipol amb extrems i les de la segona columna a la 
configuració Schlumberger. 

8.1.1.1. Reconstrucció d 'una esfera aïllant 

La figura 8.2 mostra la reconstrucció d'una esfera aïllant de 2 cm de radi, situada 
al centre de l'agrupació electròdica, per mitjà dels següents mètodes de 
reconstrucció: retroprojecció, mètode de Tikhonov i corba L, mètode de 
Marquardt-Levenberg, mètode de TSVD i mètode de Tikhonov i minimització de 
l'EQMT. L'esfera mesura 1 UE de radi i està situada a una profunditat de 2 UE. 
La figura 7.1a mostra la imatge ideal. 
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Figura 8.2: Reconstrucció d'una esfera de 1 UE de radi, situada a una profunditat de 2 UE. a) i b) 
Retroprojecció. c) i d) Mètode de Tikhonov i corba L. e) i f) Mètode de Marquardt-Levenberg. g) i 
h) TSVD. i) i j) Mètode de Tikhonov amb la minimització de l'EQMT. Les imatges de la primera 
columna corresponen a la configuració doble dipol amb extrems i les de la segona a la 
configuració Schlumberger. 

Es pot observar com els resultats són similars als obtinguts en el capítol 7 per 
mitjà de l'ús de dades analítiques. 

La figura 8.3 mostra les corbes L associades a la reconstrucció per Tikhonov de 
les figures 8.2c i 8.2d. En aquest cas la reconstrucció és força acceptable per la 
configuració Schlumberger. Per la configuració doble dipol amb extrems s'ha 
obtingut un factor de regularització massa gran, la qual cosa ha provocat que 
l'anomalia tendeixi a la superfície, tot i que la localització horitzontal de 
l'anomalia és correcta. 

Si al mètode de Tikhonov en lloc d'obtenir el paràmetre de regularització òptim 
aplicant el criteri de la corba L, l'obtenim per mitjà de la minimització de l'EQMT 
entre la imatge reconstruïda i la imatge ideal (figures 8.2i i 8.2j), s'observa com la 
reconstrucció per mitjà de la configuració doble dipol amb extrems millora, ja que 
el factor d'amortiment que s'ha obtingut és inferior al que ens donava el criteri de 
la corba L. 
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a) b) 

Figura 8.3: Corbes L associades a la reconstrucció pel mètode de Tikhonov de les figures 8.2c i 
8.2d. 

La figura 8.4 mostra l'evolució de l'EQMT en funció del factor d'amortiment en la 
reconstrucció per mitjà de Marquardt-Levenberg de les imatges de les figures 
8.2e i 8.2f. Es pot observar la bona localització de l'anomalia per mitjà de les 
dues configuracions electròdiques. 

 

 

 

 

 

 

 
a) b) 

Figura 8.4: Evolució de l'EQMT en funció del factor d'amortiment (λ). a) dd-104. b) Sch-91 

La figura 8.5 mostra l'obtenció del factor de truncament k de la matriu de 
sensibilitat, per a la reconstrucció mitjançant TSVD i el gràfic dels valor propis de 
la matriu de sensibilitat respecte els seus coeficients de Fourier que demostren 
que en aquests cas, el truncament de la matriu no compleix la condició de 
Picard. El valor del factor de truncament (k), obtingut en la reconstrucció de les 
imatges és superior al que cumpleix la condició de Picard, per les dues 
configuracions electròdiques. 
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c) d) 

Figura 8.5: a) b) Evolució de l'EQMT en funció del factor de truncament k, per a la reconstrucció 
mitjançant TSVD. c) d) Representació de la Condició de Picard. 

La figura 8.6 mostra la reconstrucció de l'esfera a partir dels mateixos algorismes 
mostrats en la figura 8.2, llevat del de retroprojecció. En aquest cas, però, per fer 
la reconstrucció, en lloc d'utilitzar les tensions diferència hem utilitzat les tensions 
normalitzades, la qual cosa exigeix utilitzar la matriu de sensibilitat normalitzada 
(veure capítol 5). 
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Figura 8.6: Reconstrucció d'una esfera de 1 UE de radi, situada a una profunditat de 2 UE. a) i b) 
Mètode de Tikhonov i corba L. c) i d) Mètode de Marquardt-Levenberg. e) i f) TSVD. g) i h) Mètode 
de Tikhonov amb la minimització de l'EQMT. Per realitzar la reconstrucció s'han utilitzat les 
tensions normalitzades i la matriu de sensibilitat normalitzada. 

En aquest cas es pot observar l'empitjorament de les imatges reconstruïdes per 
mitjà de la configuració Schlumberger. La configuració doble dipol amb extrems 
localitza correctament l'anomalia, fins i tot per mitjà del criteri de la corba L. 

La figura 8.7 mostra les corbes L associades a les figures 8.6a i 8.6b. 
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a) b) 

Figura 8.7: Corbes L associades a la reconstrucció pel mètode de Tikhonov de les imatges 8.6a i 
8.6b respectivament. 

La figura 8.8 mostra els valor propis i els coeficients de Fourier corresponents a 
la matriu de sensibilitat normalitzada, on es pot observar que la condició de 
Picard es cumpleix per un marge superior de valors singulars que quan s'utilitza 
la matriu de sensibilitat sense normalitzar (figura 8.5). 

 

 

 

 

 

 
a) b) 

Figura 8.8: Condició de Picard de la matriu de sensibilitat normalitzada. La condició de Picard es 
cumpleix per un nombre de valors singulars superior que en la figura 8.5. a) dd-104. b) Sch-91. 

Si comparem les figures 8.6 i 8.2, es pot observar que les imatges reconstruïdes 
amb la matriu de sensibilitat normalitzada ofereixen una pitjor qualitat que les 
reconstruïdes per mitjà de la matriu sense normalitzar. Aquest empitjorament és 
més gran si s'utilitza la configuració Schlumberger, tal i com s'observa en les 
imatges de la segona columna de la figura 8.6. 

Un intent per millorar la reconstrucció de les imatges 8.6d i 8.6f seria obtenir el 
paràmetre de regularització òptim, per mitjà de la minimització de l'EQMP en lloc 
de la minimització de l'EQMT. La figura 8.9 mostra com la minimització de 
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l'EQMP, en aquest cas tampoc ha millorat la reconstrucció de les imatges. Pel 
mètode de Marquardt-Levenberg ha augmentat el factor d'amortiment, la qual 
cosa equival a disminuir el factor de truncament en el mètode TSVD. En certs 
casos aquest criteri permet obtenir la imatge reconstruïda propera a la real, però 
aquests resultats no es poden generalitzar (Sànchez, 1998). 

 

 

 
a) EQMT = 0,129, EQMP = 0,399, λ = 1,9 b) EQMT = 0,091, EQMP = 0,052 , k = 10 

Figura 8.9: Obtenció del paràmetre de regularització òptim per mitjà de la minimització de 
l'EQMP de les imatges de la figura 8.6d i 8.6f. a ) Marquardt- Levenberg. b) TSVD. 

Com es desprèn de l'observació de les figures 8.2 i 8.6, la utilització del criteri de 
la corba L per obtenir el factor d'amortiment òptim pel mètode de Tikhonov, no 
dóna sempre la imatge desitjada. 

8.1.1.2. Reconstrucció d'un cilindre conductor 

Seguint el mateix procés que en el cas de l'esfera aïllant, en aquest apartat 
reconstruírem un cilindre d'acer inoxidable de 1 UE de radi, situat a una 
profunditat de 2 UE , el qual també es troba centrat respecte l'agrupació 
electròdica. La figura 8.10 mostra els resultats de les imatges reconstruïdes. La 
imatge ideal associada apareix a la figura 7.1b. 

 

 

 

a) EQMT = 0,119, EQMP = 0,122 b) EQMT = 0,113, EQMP = 0,005 
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Figura 8.10: Reconstrucció d'un cilindre conductor de 1 UE de radi, situat a una profunditat de 2 
UE. a) i b) Retroprojecció. c) i d) Mètode de Tikhonov i corba L. e) i f) Mètode de Marquardt-
Levenberg. g) i h) TSVD. i) i j) Mètode de Tikhonov amb la minimització de l'EQMT. Les imatges 
de la primera columna corresponen a la configuració doble dipol amb extrems i les de la segona a 
la configuració Schlumberger. 

Es pot observar la similitud de les imatges reconstruïdes respecte les 
corresponents a l'esfera aïllant (figura 8.2). El color blanc de l'anomalia i el signe 
del valor dels seus pixels indica el seu caràcter conductor. En aquest cas el 
criteri de la corba L obté un resultat força acceptable per la configuració doble 
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dipol amb extrems i en canvi per la configuració Schlumberger obté un factor 
d'amortiment molt petit, la qual cosa es tradueix en una imatge totalment diferent 
a l'esperada. 

La figura 8.11 mostra les corbes L obtingudes, associades a la reconstrucció pel 
mètode de Tikhonov. 

 

 

 

 

 

 

 
a) b) 

Figura 8.11: Corbes L associades a la reconstrucció pel mètode de Tikhonov de les imatges 8.10c i 
8.10d. a) dd-104. b) Sch-91. 

La figura 8.12 mostra l'evolució de l'EQMT en funció del factor d'amortiment (λ), 
per les imatges 8.10e i 8.10f, on es pot observar que els factors d'amortiment 
òptims són semblants als obtinguts en el cas de l'esfera (figura 8.4). 

 
a) b) 

Figura 8.12: Evolució de l'EQMT en funció del factor d'amortiment (λ). a) dd-104. b) Sch-91. 

La figura 8.13 mostra l'obtenció del factor de truncament k de la matriu de 
sensibilitat, per a la reconstrucció mitjançant TSVD i el gràfic dels valors propis de 
la matriu de sensibilitat respecte els seus coeficients de Fourier que demostren 
que en aquest cas, el truncament de la matriu de sensibilitat tampoc compleix la 
condició de Picard. 
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Figura 8.13: a) i b) Evolució de l'EQMT en funció del factor de truncament k, per a la 
reconstrucció mitjançant TSVD. c) i d) Representació de la Condició de Picard. 

La figura 8.14 mostra la reconstrucció del mateix cilindre conductor de la figura 
8.10, però per mitjà de la matriu normalitzada. Es pot observar la similitud 
d'aquestes imatges amb les obtingudes en la figura 8.6, pel cas de l'esfera 
aïllant. Se segueix cumplint que les imatges reconstruïdes per mitjà de la 
configuració Schlumberger són de pitjor qualitat que les obtingudes per mitjà de 
la configuració doble dipol amb extrems. 
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Figura 8.14: Reconstrucció d'un cilindre conductor de 1 UE de radi, situat a una profunditat de 2 
UE. a) i b) Mètode de Tikhonov i corba L. c) i d) Mètode de Marquardt-Levenberg. e) i f) TSVD. g) 
i h) Mètode de Tikhonov amb la minimització de l'EQMT. Per realitzar la reconstrucció s'han 
utilitzat les tensions normalitzades i la matriu de sensibilitat normalitzada. 

La figura 8.15 mostra les corbes L corresponents a la reconstrucció de les 
imatges de les figures 8.14a i 8.14b. 
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a) b) 

Figura 8.15: Corbes L associades a la reconstrucció pel mètode de Tikhonov de les imatges 
8.14a i 8.14b respectivament. 

La figura 8.16 mostra els valors propis i els coeficients de Fourier corresponents 
a la matriu de sensibilitat normalitzada. 

 

 

 

 

 

 
a) b) 

Figura 8.16: La Condició de Picard corresponent a la matriu de sensibilitat normalitzada es 
cumpleix per un nombre de valors singulars superior que en la figura 8.13. a) dd-104. b) Sch-91. 

8.1.1.3. Reconstrucció d'una fuita aïllant, concèntrica amb un cilindre conductor, 
respecte el medi homogeni 

Per simular l'aparició d'una fuita aïllant en el tub conductor, l'hem envoltat per 
mitjà d'una coberta de goma de 0,5 cm de gruix. Tot i que el radi de l'anomalia 
ara és de 1,25 UE, com a plantilla ideal també hem utilitzat la que apareix a la 
figura 7.1a. Com a tensions homogènies considerem les mesurades en absència 
del cilindre i la fuita. Les imatges reconstruïdes apareixen a la figura 8.17. 
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i) EQMT = 0,019, EQMP = 0,232, λ =0,02 j) EQMT = 0,023, EQMP = 0,226, λ = 4e-2 

Figura 8.17: Reconstrucció d'un cilindre conductor de 1 UE de radi, envoltat per una capa aïllant 
de 0,25 UE de gruix, situada a 2 UE de profunditat, a) i b) Retroprojecció. c) i d) Mètode de 
Tikhonov i corba L. e) i f) Mètode de Marquardt-Levenberg. g) i h) TSVD. i) i j) Mètode de 
Tikhonov amb la minimització de l'EQMT. Les imatges de la primera columna corresponen a la 
configuració doble dipol amb extrems i les de la segona a la configuració Schlumberger. 

Es pot observar la similitud de les imatges reconstruïdes, del tub amb fuita 
respecte les del tub sense fuita (figura 8.10). El canvi de color de les imatges, 
així com el signe dels valors dels pixels reconstruïts ens indiquen la presència 
d'una fuita aïllant sobre el tub conductor. 

La figura 8.18 mostra les corbes L associades a les imatges de les figures 8.17c i 
8.17d. 

 

 

 

 
 

a) b) 

Figura 8.18: Corbes L associades a la reconstrucció pel mètode de Tikhonov de les imatges 8.17c i 
8.17d respectivament. 

La figura 8.19 mostra l'evolució de l'EQMT en funció del factor d'amortiment (λ) 
per a les imatges de les figures 8.17e i 8.17f, on es pot observar que els seus 
valors són similars als obtinguts en la reconstrucció del tub conductor (figures 
8.10e i 8.10f). 



Capítol 8: Resultats experimentals de laboratori del problema invers           8.17 

 

 

 

 

 
a) b) 

Figura 8.19: Evolució de l'EQMT en funció del factor d'amortiment. a) dd-104. b) Sch-91. 

La figura 8.20 mostra l'evolució de l'EQMT en funció del factor de truncament k 
corresponent a la reconstrucció per TSVD, així com la representació de la 
Condició de Picard. Es pot observar la gran similitud amb la figura 8.13, quan no 
existia la presència de la fuita. 

 

 

 

 

 

 

 
a) b) 
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c) d) 

Figura 8.20: a) b) Evolució de l'EQMT en funció del factor de truncament k per a la reconstrucció 
mitjançant TSVD. c) d) Representació de la condició de Picard. 

La figura 8.21 mostra la reconstrucció de la fuita aïllant per mitjà de la matriu 
normalitzada. Llevat del caràcter aïllant de l'anomalia, es pot observar la gran 
semblança de les imatges reconstruïdes respecte les obtingudes en presència 
d'únicament el tub conductor (figura 8.14). 
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Figura 8.21: Reconstrucció d'una fuita aïllant de 0,25 UE de gruix concèntrica amb un cilindre 
conductor de 1 UE de radi, situat a una profunditat de 2 UE. a) i b) Mètode de Tikhonov i corba L. 
c) i d) Mètode de Marquardt-Levenberg. e) i f) TSVD. g) i h) Mètode de Tikhonov amb la 
minimització de l'EQMT. Per realitzar la reconstrucció s'han utilitzat les tensions normalitzades i 
la matriu de sensibilitat normalitzada. 

La figura 8.22 mostra les corbes L associades a la reconstrucció pel mètode de 
Tikhonov. La figura 8.23 mostra la condició de Picard. 

 

 

 

 

 
a) b) 

Figura 8.22: Corbes L associades a la reconstrucció pel mètode de Tikhonov, de les imatges 
8.21a i 8.21b respectivament. 
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a) b) 

Figura 8.23: Condició de Picard. a) dd-104. b) Sch-91. 

8.1.1.4. Reconstrucció d'una fuita aïllant concèntrica amb un cilindre conductor 
respecte el cilindre conductor 

En aquest apartat realitzarem la reconstrucció de la fuita aïllant, però en lloc de 
normalitzar les tensions obtingudes en presència de la fuita respecte les tensions 
en presència del medi homogeni, les normalitzarem respecte les tensions en 
presència del tub conductor. Aquesta normalització és de gran utilitat a la 
pràctica on no es pot extreure la canonada per obtenir les mesures del medi 
homogeni. La figura 8.24 mostra les imatges reconstruïdes. Es pot observar la 
gran semblança de les imatges reconstruïdes respecte les de la figura 8.17, on 
es van utilitzar les tensions en absència d'anomalia com a tensions de 
referència. 

 

 

 
a) EQMT = 0,127, EQMP = 0,151 b) EQMT = 0,116, EQMP = 0,009 
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Figura 8.24: Reconstrucció d'una fuita aïllant de 0,25 UE de gruix concèntrica amb un cilindre 
conductor de 1 UE de radi situat a 2 UE de profunditat, a) i b) Retroprojecció. c) i d) Mètode de 
Tikhonov i corba L. e) i f) Mètode de Marquardt-Levenberg. g) i h) TSVD. i) i j) Mètode de 
Tikhonov amb la minimització de l'EQMT. Les imatges de la primera columna corresponen a la 
configuració doble dipol amb extrems i les de la segona a la configuració Schlumberger. 

La figura 8.25 mostra les corbes L associades a la reconstrucció pel mètode de 
Tikhonov. La figura 8.26 mostra l'evolució de l'EQMT en funció del factor 
d'amortiment λ, obtenint-se uns valors similars als de la figura 8.19. 
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a) b) 

Figura 8.25: Corbes L associades a les reconstruccions pel mètode de Tikhonov de les imatges 
8.24c i 8.24d respectivament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a) b) 

Figura 8.26: Evolució de l'EQMT en funció del factor d'amortiment λ. a) dd-104. b) Sch-91. 

La figura 8.27 mostra l'evolució de l'EQMT en funció del factor de truncament k i 
la condició de Picard. 

 

 

 

 

 
 

a) b) 
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c) d) 

Figura 8.27: a) i b) Evolució de l'EQMT en funció del factor de truncament k, per a la 
reconstrucció mitjançant TSVD. c) i d) Representació de la condició de Picard. 

La figura 8.28 mostra les imatges reconstruïdes de la fuita respecte les tensions 
mesurades en presència del cilindre conductor, però realitzant la reconstrucció 
per mitjà de la matriu normalitzada. Podem observar la gran similitud d'aquestes 
imatges amb les reconstruïdes a partir de les les tensions homogènies (figura 
8.21). Els valors dels paràmetres de regularització obtinguts també són molt 
semblants. La diferència més notable és que els valors dels pixels reconstruïts 
són més grans en valor absolut quan es realitza la normalització respecte les 
tensions en presència del tub, ja que en aquest cas les tensions mesurades són 
inferiors a les mesurades en ausència de les anomalies. 
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Figura 8.28: Reconstrucció d'una fuita aïllant de 0,25 UE de gruix concèntrica amb un cilindre 
conductor de 1 UE de radi, situat a una profunditat de 2 UE. a) i b) Mètode de Tikhonov i corba L. 
c) i d) Mètode de Marquardt-Levenberg. e) i f) TSVD. g) i h) Mètode de Tikhonov amb la 
minimització de l'EQMT. Per realitzar la reconstrucció s'han utilitzat les tensions normalitzades i 
la matriu de sensibilitat normalitzada. 

La figura 8.29 mostra les corbes L associades al mètode de Tikhonov. La figura 
8.30 mostra la condició de Picard. 

 

 

 

 

 
a) b) 

Figura 8.29: Corbes L associades a la reconstrucció pel mètode de Tikhonov corresponent a les 
imatges 8.28a i 8.28b respectivament. 
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a) b) 

Figura 8.30: Condició de Picard. a) dd-104. b) Sch-91. 

8.1.2.  Reconstrucció de seccions verticals  del subsòl  per mitjà de 8 
elèctrodes 

A continuació realitzarem la reconstrucció d'alguns exemples vistos en els 
apartats anteriors, però en lloc d'utilitzar 16 elèctrodes equiespaiats 2 cm, en 
farem servir 8 i equiespaiats 4 cm, de forma que l'anomalia mesurarà 
aproximadament 1 UE de costat. L'anomalia està compresa entre 4 pixels 
disminuint la resolució en la detecció (figures 8.31a i 8.31b). 

En aquest cas que es disposa de pocs pixels, els algorismes de reconstrucció 
que requereixen un paràmetre de regularització són força dependents de la 
plantilla utilitzada, a l'hora d'obtenir el paràmetre òptim. Per observar aquest 
efecte contrastarem algunes imatges obtingudes a partir de les plantilles 8.31a i 
8.31b amb algunes imatges obtingudes amb les plantilles 8.31c i 8.31d. 
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c) d) 

Figura 8.31: Imatges ideals corresponents a la reconstrucció amb 8 elèctrodes d'un cilindre de 
0,5 UE de radi situat a una profunditat de 1 UE. a) i b) El cilindre es troba comprès entre els 4 
pixels que es mostren, c) i d) Imatges ideals que aproximen la grandària de l'anomalia tot i que 
no la situen en la seva posició exacta. 

La figura 8.32 mostra la reconstrucció d'un cilindre conductor per mitjà de 8 
elèctrodes. Com a imatge ideal per obtenir l'EQMT s'ha utilitzat la de la figura 
8.31 d, que és una aproximació de plantilla ideal. D'aquesta manera mostrarem la 
influència de la plantilla utilitzada en els algorismes que obtenen el paràmetre de 
regularització òptim a partir de la minimització de l'EQMT. 
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Figura 8.32: Reconstrucció d'un cilindre conductor de 0,5 UE de radi situat a 1 UE de profunditat 
a partir de mesures amb 8 elèctrodes, a) i b) Retroprojecció. c) i d) Mètode de Tikhonov i corba L. 
e) i f) Mètode de Marquardt-Levenberg. g) i h) TSVD. i) i j) Mètode de Tikhonov amb la 
minimització de I' EQMT. Les imatges de la primera columna corresponen a la configuració doble 
dipol amb extrems i les de la segona a la configuració Schlumberger. 

Es pot observar la reducció en la resolució de les imatges reconstruïdes respecte 
les imatges reconstruïdes a partir de 16 elèctrodes (figura 8.10). 

La figura 8.33 mostra les corbes L associades a a la reconstrucció pel mètode de 
Tikhonov. 
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a) b) 

Figura 8.33: Corbes L associades a la reconstrucció pel mètode de Tikhonov de les imatges 
8.32c i 8.32d respectivament. 

La figura 8.34 mostra l'evolució de l'EQMT en funció del factor d'amortiment (λ) 
per les imatges de la figura 8.32e i 8.32f. 

 

 

 

 

 

 
a) b) 

Figura 8.34: Evolució de l'EQMT en funció del factor d'amortiment (λ). a) dd-20. b) Sch-15. 

La figura 8.35 mostra l'evolució de l'EQMT en funció del factor de truncament k, 
per a les imatges de les figures 8.32g i 8.32h. A més a més es pot observar que 
la condició de Picard no es cumpleix per cap valor singular. El nombre de valors 
singulars en aquest cas equival al nombre de mesures linealment independents: 
20 mesures per la configuració doble dipol amb extrems (dd-20) i 15 mesures 
per la configuració Schumberger (Sch-15). 
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c) d) 

Figura 8.35: a) i b) Evolució de l'EQMT en funció del factor de truncament k. a) dd-20. b) Sch-15. 

En la figura 8.36 es representen les imatges reconstruïdes corresponents al 
mateix tub conductor de la figura 8.32, però on hem utilitzat la matriu de 
sensibilitat normalitzada a l'hora de resoldre el problema invers. 

 

 

 

 
a) EQMT = 0,188, λ  = l,2e-3 b) EQMT - 0,168, λ = 0,11 
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Figura 8.36: Reconstrucció d'un cilindre conductor de 0,5 UE de radi situat a 1 UE de profunditat 
a partir de mesures reaitzades amb 8 elèctrodes, a) i b) Mètode de Tikhonov i corba L. c) i d) 
Mètode de Marquardt-Levenberg. e) i f) TSVD. g) i h) Mètode de Tikhonov amb la minimització 
del EQMT. Les imatges de la primera columna corresponen a la configuració doble dipol amb 
extrems i les de la segona a la configuració Schlumberger. S'ha utilitzat la matriu de sensibilitat 
normalitzada. 

A l'igual que succeïa amb 16 elèctrodes, l'ús de la matriu de sensibilitat 
normalitzada presenta pitjors resultats quan s'utilitza la configuració 
Schlumberger que quan s'utililitza la configuració doble dipol amb extrems. 

La figura 8.37 mostra les corbes L corresponents a les imatges de les figures 
8.36a i 8.36b. 
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a) b) 

Figura 8.37: Corbes L associades a la reconstrucció pel mètode de Tikhonov de les imatges 
8.36a i 8.36b respectivament. 

La figura 8.38 mostra la condició de Picard, on es pot observar que es cumpleix 
per un factor de truncament inferior a 9. 

 

 

 

 

 
a) b) 

Figura 8.38: Condició de Picard. a) dd-20. b) Sch-15. 

De les imatges reconstruïdes es desprèn que els algorismes que utilitzen la 
plantilla per determinar el factor de regularització òptim donen lloc a imatges 
similars, a l'igual que passava en el cas d'utilitzar 16 elèctrodes. En aquest cas, 
però, l'anomalia no es correspon amb la plantilla i en canvi les imatges 
reconstruïdes a partir de minimitzar l'EQMT s'hi assemblen força. Aquest criteri 
tindrà major confiança quants més pixels hi hagi pertanyents a l'anomalia. Per 
comprovar aquesta dependència entre la imatge reconstruïda i la ideal, la figura 
8.39 mostra la reconstrucció per mitjà de Marquard-Levenberg i TSVD del tub 
conductor, però en aquest cas s'utilitza la plantilla 8.31b. 
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Figura 8.39: Reconstrucció d'un cilindre conductor de 0.5 UE de radi, situat a 1 UE de 
profunditat, a) i b) Marquardt-Levenberg. c) i d) TSVD. Les imatges de la primera columna 
corresponen a la configuració doble dipol amb extrems i les de la segona a la configuració 
Schlumberger. 

Si comparem aquestes imatges amb les corresponents a la figura 8.32, podem 
observar que el fet d'utilitzar una altra plantilla afecta al valor dels paràmetres de 
regularització òptims i per tant les imatges reconstruïdes són lleugerament 
diferents. Per aquesta raó, a l'hora de detectar anomalies amb un nombre reduït 
d'elèctrodes i amb baixa resolució, és més convenient fer-ho a partir dels 
algorismes que no es basen en la plantilla ideal. En aquest cas i donat que el 
criteri de la corba L no dóna sempre resultats acceptables, és millor aplicar 
l'algorisme de retroprojecció. 

La figura 8.40 mostra la reconstrucció d'una fuita aïllant de 0,5 cm de gruix 
(0,125 UE) concèntrica amb un cilindre conductor de 2 cm de radi (0,5 UE) per 
mitjà del mètode de retroprojecció. 
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c) EQMT = 0,179 (0,1174) d) EQMT = 0,220 (0,110) 

Figura 8.40: Reconstrucció d'una fuita aïllant de 0,125 UE de gruix concèntrica amb un cilindre 
conductor de 0,5 UE de radi, situat a 1 UE de profunditat, per mitjà del mètode de retroprojecció. 
a) i b) Les tensions de referència corresponen a les del medi homogeni, c) i d) Les tensions de 
referència corresponen a les mesurades en presència del cilindre conductor. 

A la vista de la figura 8.40 es pot veure la validesa d'utilitzar les tensions 
mesurades en presència del tub com a tensions de referència. Les imatges són 
molt semblants i se segueix cumplint, com en el cas de 16 elèctrodes, que el 
valor absolut dels pixels reconstruïts corresponents a l'anomalia són superiors 
quan es normalitza respecte les tensions en presència del tub. 

Una possible metodologia per definir la plantilla idònia és realitzar inicialment la 
reconstrucció per mitjà de retroprojecció i escollir com a plantilla aquella imatge 
ideal que generi menor EQMT amb la reconstrucció per retroprojecció. Llavors 
es podria utilitzar aquesta plantilla en els algorismes que requereixen d'un 
paràmetre de regularització. Això es desprèn dels valors EQMT que apareixen a 
la figura 8.40. Els valors entre parèntesi s'han obtingut fent la comparació amb la 
plantilla 8.31a, els quals són inferiors als obtinguts a l'utilitzar la plantilla 8.31c. 

8.1.3. Detecció d'objectes no centrats respecte l'agrupació electròdica 

Per tal de monitoritzar canonades o dipòsits soterrats, generalment es disposa 
d'un coneixement bastant exacte de la seva situació, sobretot si aquesta 
monitorització es realitza immediatament després de la seva instal·lació. Si 
aquest coneixement és aproximat, és possible que l'anomalia no es trobi situada 
al centre de l'agrupació electròdica. Interessa, per tant, poder detectar objectes 
desplaçats respecte aquesta posició. La figura 8.41 mostra la detecció d'una 
fuita aïllant concèntrica amb un cilindre conductor per mitjà de la configuració 
Schlumberger amb 16 elèctrodes. 

 

 

 

 
 

a) b) EQMT = 0,116, EQMP = 0,045 
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c) EQMT = 0,043, EQMP = 0,302, λ  = 3,3e-3 d) EQMT = 0,032, EQMP = 0,311, λ = le-3 

Figura 8.41: Reconstrucció per mitjà de la configuració Schlumberger amb 16 elèctrodes d'una 
fuita aïllant de 0,25 UE de gruix que envolta un cilindre conductor de 1 UE de radi situat a una 
profunditat de 2 UE. a) Imatge ideal, b) Retroprojecció. c) Mètode de Tikhonov i corba L. d) 
Mètode de Marquardt-Levenberg. 

Es pot observar com els tres mètodes de reconstrucció utilitzats detecten la 
presència de l'anomalia. En aquest cas el criteri de la corba L ha donat lloc a un 
paràmetre de regularització que permet visualitzar la imatge amb una exactitud 
força bona, tot i que com ja hem dit anteriorment, no sempre dóna una resposta 
correcta. La figura 8.42 mostra la corba L associada a la imatge 8.41c, on es pot 
observar un colze força pronunciat, la qual cosa és un bon indicador que el 
paràmetre de regularització obtingut dóna lloc a una imatge propera a la real. 

 

 

 

 

 

E 

Figura 8.42: Corba L associada a la reconstrucció per Tikhonov. 

La figura 8.43 mostra les imatges corresponents a la detecció de la fuita 
desplaçada però per mitjà de 8 elèctrodes. Es pot observar que els tres 
algorismes detecten la zona on es troba l'anomalia tot i que la resolució és 
petita. 
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Figura 8.43: Reconstrucció per mitjà de la configuració Schlumberger d'una fuita aïllant de 0,125 
UE de gruix que envolta un cilindre conductor de 0,5 UE de radi a una profunditat de 1 UE. a) 
Imatge ideal aproximada, b) Retroprojecció. c) Mètode de Tikhonov i corba L. d) Mètode de 
Marquardt-Levenberg. 

Un aspecte molt important a l'hora de poder realitzar una inversió fiable és que 
les mesures obtingudes siguin de qualitat. Una forma de garantir-ho és que els 
nivells de tensió detectats siguin grans, per evitar la influència de les 
interferències i altres pertorbacions a les mesures. Això es pot aconseguir 
augmentant la distància entre els elèctrodes de potencial, però llavors la 
resolució de les imatges reconstruïdes disminueix. A l'apèndix J es mostra la 
reconstrucció per mitjà d'una nova configuració amb 16 elèctrodes que hem 
anomenat Sch-49, doncs és semblant a la configuració Sch-91, però en aquest 
cas es mouen els dos elèctrodes injectors cap el centre de l'agrupació. Té 
l'avantatge que el número de mesures és força reduït i permet reconstruir 
anomalies centrades de forma similar a les configuracions dd-104 i Sch-91, sent 
els valors de les tensions detectades superiors als obtinguts per mitjà de la 
configuració dd-104. 
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