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PROSPECCIÓ A RESSONÀNCIA MAGNÈTICA

1 .4    Test     inicial:      mesures      prèvies      a     la      execució      d’un      M R S

En el moment de procedir a la execució d’un sondatge a ressonància
magnètica (MRS) cal tenir algunes recomanacions pràctiques:

1) Verificació de l’estabilitat i variació espacial del camp magnètic
terrestre. És necessari conèixer B0 per calcular la freqüència de Larmor de
partida per realitzar un MRS. B0 es mesura amb un magnetòmetre de protons,
les mesures s’han de realitzar al llarg de l’antena per estimar el valor adequat.

Figura 4: Mesura del camp magnètic terrestre (Magnetòmetre GEOMETRICS) i la distribució
del camp magnètic terrestre en tot el planeta

El camp magnètic ha de ser el més estable possible, no obstant
existeixen certs condicionants naturals que poden fer-lo variar (vent solar i
tempestes magnètiques, tempestes meteorològiques i corrents tel•lúriques).
La variabilitat espacial no ha de ser superior a 200 nT (nano Teslas), on la
relació amb la freqüència és:

1 Hz ≈ 22 nT

A continuació s’exposa una taula de valors amb una estimació de la
qualitat de la senyal que pot aconseguir-se:

ΔΔΔΔ f < 2 Hz ΔΔΔΔ f = 2 Hz ΔΔΔΔ f  < 5 Hz 5 Hz    <<<<    ΔΔΔΔf < 10 Hz ΔΔΔΔ f  > 10 Hz
< 44 nT 44 nT < 110 nT 110 < nT < 220 > 220 nT

Excel•lent Molt bo Regular Dolent a molt dolent No possible
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2) Verificació del nivell de soroll EM (electromagnètic) abans d’iniciar el
MRS. Cal anotar que aquest mètode mesura camps elèctrics molt dèbils i per
tant, és molt sensible al soroll ambiental, sobretot, en referència a les fonts de
pertorbació dels camps electromagnètics (generadors, línies elèctriques,
canonades, canonades metàl•liques, etc...).

Figura 5: Mesura del soroll elèctric i electrònic ambiental (en nano Volts)

Per efectuar aquestes mesures preliminars es disposa d’una antena de
mida reduïda, que està a escala d’una real. Amb aquesta hom pot determinar
el soroll que serà mesurat per l’antena MRS multiplicant el soroll pel factor
d’escala (4,5). En funció d’aquest soroll hom pot dissenyar la forma de
l’antena per reduir el soroll si és necessari. A continuació s’exposa una taula
de valors amb una estimació de la qualitat de la senyal que pot aconseguir-
se:

Antena 800 m2 100 nV 100 < nV < 1000 > 1000 nV
(Factor d’escala 4,5) 0,1 μV 0,1 < μV < 1 > 1 μV

Valoració Molt bona senyal Senyal regular Senyal dolenta
Configuració Sense límit 8 orientat en paral•lel a la font de soroll

Informació obtinguda Quantitativa Limitada en fondària Un mínim d’aigua
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Figura 6: Diferent configuració de l’antena en funció del nivell de soroll EM (quadrada, circular,
en vuit, rectangular, etc.) i en funció de la profunditat d’investigació (Bernard, 2007).
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Finalment, el tercer paràmetre a tenir en compte abans de realitzar el
MRS és la mesura de la susceptibilitat magnètica del subsòl. Els valors per
sota de 10-3 SI donen bones senyals de l’aigua; els valors entre 10-3 i 10-2 SI
poden ser bons o dolents depenent del lloc; els valors per sobre de 10-2 SI no
deixen observar el senyal d’aigua, aquests valors es donen en roques
volcàniques.

10-5          10-4                  10-3            10-2            10-1            unit�s SI

OUI                      PEUT ETRE                        NON

VALEURS DE LA VALEUR DE LA SUSCEPTIBILITE MAGNETIQUE REQUISES POUR
RENDRE LES MESURES RMP POSSIBLES :

Figura 7: aparell de mesura de la susceptibilitat magnètica i
rang de mesures d’una senyal MRS
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