
      

      

      
      
      
      
      
 

 

 

 
Nedenstående er et forslag til sammenligning af VTEM og SkyTEM 

under ensartede forhold. Selve datasammenligningerne bør kunne fore-

tages objektivt for begge systemer. Sammenligningerne nødvendiggør 

noget udviklingsarbejde og er ikke triviel. 

 

Baggrund 

Det har været ét af flere væsentlige kriterier for kortlægningen hidtil i 

Danmark at der indsamles data af en kvalitet, der har muliggjort frem-

bringelsen af såkaldte "sømløse" kort. Det vil sige kort fremstillet ud fra 

mange kortlægninger med forskellige operatører og forskellige instru-

menter, overfladebaserede såvel som luftbårne. Det har ligeledes været 

hensigten, at de indhentede data skal være af en så god kvalitet, at der 

med tilstrækkelige supplerende oplysninger (systemrespons, geometri-

ske oplysninger etc.) er mulighed for at gennemføre en retolkning af 

data af en anden instans end den rådgiver, der har målt data. En sådan 

retolkning kan blive aktuel i forbindelse med at der over tid opnås større 

indsigt i metoden, eller i forbindelse med at en sammentolkning med 

supplerende kortlægningsdata eller med andre datatyper bliver aktuel. 

Det nationale teststed ved Lyngby uden for Århus blev oprindelig etab-

leret til kalibrering af alle jordbaserede TEM-instrumenter, som skulle 

anvendes i grundvandskortlægningen. Siden da har teststedet været en 

helt nødvendig rygrad for alt TEM-kortlægning udført i Danmark. Også 

uden for Danmark er teststedet anerkendt som et af de bedst dokumen-

terede teststeder i verden for TEM-instrumenter. 
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Med udviklingen af SkyTEM-systemet fortsatte teststedet med at op-

fylde sit formål, idet SkyTEM-systemet kan måle stillestående i luften. 

For at sikre den høje kvalitet af kortlægningen i Danmark fremover, er 

det vigtigt at det nationale teststed fungerer som reference for andre 

systemer også. Ikke alle luftbårne TEM-systemer er dog konstrueret til 

at måle stillestående i luften, hvorfor det foreslås at teststedet udvides 

med to krydsende kalibreringslinjer, som der kan udføres testmålinger 

hen langs under flyvning.  Linjerne krydser begge det originale teststed 

indenfor få meter. De nye testlinjer er hver ca. 1 km lange.  

For at der kan gennemføres en sammenligning med SkyTEM, skal 

SkyTEM-systemet også gennemføre en testflyvning på disse nye kali-

breringslinjer. 

GeoFysikSamarbejdet (GFS) har spillet en central rolle i opbygningen 

og driften af teststedet og har ansvaret for den fortsatte vedligeholdelse 

af stedet. Udvidelsen af teststedet med to krydsende kalibreringslinjer 

og udførelsen af det nødvendige arbejde hermed varetages derfor af 

GFS (indsamling og behandling af jordbaserede TEM-målinger langs 

linierne og behandling SkyTEM-målingerne). 

Fase 0, 1 og 2 i nedenstående forslag til verificering og sammenligning 

af VTEM og SkyTEM er de vigtigste, og oplysningerne til fase 3 vil 

allerede være på plads under løsningen af fase 1 og 2.  

Fase 4 er først rigtig relevant, såfremt man beslutter at flyve med 

VTEM-systemet i egentlig produktion. 

 

Fase 0 – Udvidelse af Lyngby Testlokalitet 

Der defineres to krydsende linjer på Århus testlokalitet. Disse linjer går 
begge igennem det originale teststed. 

Der måles med et jordbaseret system langs de krydsende linjer. De 

jordbaserede sonderinger lægges for maksimalt hver 100 m langs lin-

jerne. Dette kan gøres så snart, der er høstet i området. Det er vigtigt, at 

de jordbaserede målinger foretages enten umiddelbart før, eller umid-

delbart efter de luftbårne målinger, så sammenligningen er så præcis 

som mulig. 

De jordbaserede data inverteres til en model. Således findes nu en defi-
neret model langs begge kalibreringslinjer. 
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Modellen fra de jordbaserede målinger kan herefter bruges til en up-
ward-kontinuering til flyvehøjder for et vilkårligt system. Denne up-
ward-kontinuering kræver, at systemresponset og de geometriske 
parametre er kendte for det luftbaserede system.  

 

Fase 1 - Testlinjer og højdetest på Lyngby testlokalitet 
Flyning 

Hvis det luftbårne system kan måle stillestående i luften udføres målin-
ger i 10, 20 og 30 meters højde over det originale teststed. 

Med systemet måles de to kalibreringslinjer i 3 højder: ca. 15 m, 25 m 
og 35 m. Flyvehastigheden er almindelig produktionshastighed. Der 
skal være sammenfald imellem flyvelinjerne og de definerede kalibre-
ringslinjer inden for få meter. 

De luftbårne målinger langs testlinjerne repeteres 3 gange for hver af de 
3 højder. Det er yderst vigtigt, at linjerne flyves meget nøjagtigt oveni 
hinanden.  

På Lyngby foretages endvidere højdetest. Her viser målingerne fra stor 
højde (1000 – 1200 m), hvor stor bias, der er til hvilke tider. Her er det 
et krav, at der fra operatøren angives ukorrigerede "modtagerspoledata". 
Disse er de helt rå data, som kommer ud af forstærkerne, AD konverte-
ret og omregnet til Volt/m2-værdier for modtagerspolen. Der er således 
ikke foretaget nogen kompensation for biasrespons eller andet. Dette er 
en nødvendighed for at kunne vurdere størrelsen af et eventuelt bias-
respons, som der senere muligvis korrigeres for. 

Data 

På disse testlinjer skal der sammenlignes på dataniveau. Da man ikke 
kan flyve helt præcist i de givne højder, inverteres målingerne derfor til 
en model, som herefter upward-kontinueres til en nominel flyvehøjde i 
henholdsvis 15, 25 og 35 m. Der foretages yderligere en upward-
kontinuering af alle data til f.eks. 35 m.  

Ved upward-kontinuering af de luftbårne data skal det anvendte system-

respons være det samme, som der anvendes til inverteringen af data. 

For eventuelle stillestående målinger på det originale teststed udtages 

sonderinger i de præcise referencehøjder. 

Sammenligning 

Der skal som nævnt foretages en sammenligning på dataniveau. De 

upward-kontinuerede, repeterede linjer i 15, 25 og 35 m sammenlignes 

for repeterbarhed. 

Alle linjerne sammenlignes i 35 m (upward-kontinueret til denne højde) 
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Herefter sammenlignes med data der fremkommer fra en upward-

kontinuering af de jordbaserede modeller. Der upward-kontinueres til 

15, 25 og 35 meter. Her er det systemresponset for det luftbårne system, 

der anvendes til upward-kontinuering. 

Stillestående målinger fra det originale teststed sammenlignes med up-

ward-kontinuerede data for modellen på teststedet. 

Upward-kontinuering - forklaring 

En upward-kontinuering foretages ved, at data fra en given linje proces-

seres og inverteres. For den inverterede model beregnes et forwardre-

spons i den valgte kontinueringshøjde og faktorforskellen imellem 

forward data for de to højder beregnes. Denne faktorforskel appliceres 

gatevis til de målte data, hvilket bevirker, at f.eks. støj bevares i data. 

En meget væsentlig fordel ved at sammenligne på dataniveau og ikke 

på modelniveau er, at effekten af ækvivalente lagfølger elimineres.  

De jordbaserede målinger upward-kontinueres på samme vis som ved 

de luftbårne målinger, dog med den forskel, at (som beskrevet ovenfor) 

systemresponset erstattes af systemresponset for det luftbårne system 

når upward kontinueringen foretages.  

 

Fase 2 - Viborg - målinger i kortlægningsområdet 

Flyvning 

Der flyves sandsynligvis færge-flyvning fra Lyngby til Viborg. Ved 

Viborg flyves ca. 100 km sammenlagt. 

Der foretages en "minikortlægning" ved at flyve korte linjer af f.eks. 5 - 

7 km med den afstand, der nu skal flyves i området. To af linjerne repe-

teres mindst 2 gange, og den første fløjne linje repeteres lige inden af-

slutningen på flyvningen for at kunne beskrive stabiliteten af 

instrumenterne. Det er vigtigt, at de samme linjer flyves af begge sy-

stemer med så stor nøjagtighed som muligt.  

Data 

Data processeres og tolkes. Der foretages en upward-kontinuering til en 

fælles flyvehøjde for alle data. Denne højde afhænger af de faktiske 

flyvehøjder, men det er formentlig ca. 35 m.  

Der foretages egentlig inversion af data.  
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Modeller leveres i xyz-formater. Data, rådata og upward-kontinuerede 

data leveres også i xyz-formater. 

Sammenligning 

Der foretages sammenligning på dataniveau af de repeterede linjer, idet 

de upward-kontinuerede data anvendes. Dette gøres for hvert system 

uafhængigt. Metodikken er beskrevet under Fase 1.  

Der sammenlignes desuden gensidigt på både modelniveau og datani-

veau.  

I denne fase er det hensigtsmæssigt, at der måles i to områder således at 

der er data fra både et lavmodstandsområde og et højmodstandsområde. 

Hvis der kun flyves på et lavmodstandsområde afsløres bias eller andre 

effekter fra instrumenteringen ikke. 

GFS foretager processering, tolkning og upward-kontinuering for Sky-

TEM-data.  

 

Fase 3 - Systemrespons 

For at kunne foretage efterprocessering etc. af data skal systemrespon-

set for det anvendte system fastlægges.  

Systemresponset kan også anvendes i en verifikation af upward-

kontinueringen af data. Denne verifikation bør udføres.  

Det skal oplyses i detalje af operatøren, hvorledes systemresponset fast-

lægges, hvordan dataprocesseringen fortages osv., således at der er gen-

nemsigtighed i data-til-model, og således at man kan foretage 

efterprocessering og tolkning af de rå data. Dette er en del af grundlaget 

for lagringen i GERDA.  

Hvilke parametre der nøjagtigt skal oplyses fastlægges endeligt inden 

kortlægningen påbegyndes, men indbefatter som minimum:  

Geometriske parametre  

• Geometrien af sender-spolen – præcis beskrivelse af polygonen 
og arealet.  

• Antal vindinger i senderen.  
• Positionen af modtageren, (x,y,z). 
• Positionerne, (x,y,z), for GPS’er, radarer, lasere, vinkelmålere 

og andre relevante sensorer . 
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• Kabellængden for forbindelsen mellem helikopter og sender-
loop. 

 

Elektriske parametre 

• Den basale repetitionsfrekvens. 
• Den nominale strøm i senderen. 
• Formen på strøm-pulsen - bølgeformen. 
• Timingen mellem begyndelsen af bølgeformen og den første ga-

te-center-tid. 
• Beskrivelse af variationen i bølgeformen fra flight til flight. 
• For hver gate – gate-center-tiden, gate-bredden og gate-formen 

(the gate integration envelope). 
• Formen og afskæringsfrekvensen for filtrene i modtagerspolen 

(slope and cut-off frequency of receiver coil). 
• Formen og afskæringsfrekvensen for filtrene i modtagerinstru-

mentet (slope and cut-off frequency of receiver instrument). 
 

Data 

• Parametre for dataprocesseringen inklusiv bredder og design af 
midlingsfiltre. 

• Rå højde-data. 
• Rådata – uden korrektion for drift og andre korrektioner. 
• Processerede data – efter filtrering og fjernelse af drift. 

 

 

Fase 4 GERDA 

Der skal kunne lagres i GERDA.  

Dette betyder, at "rådata" lagres sammen med systemparametre og 

geometriske data, således efterprocessering kan foretages og tolkninger 

verificeres. 

 


