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Opdatering af tidligere notat fra 3. marts 2008: 

Mulighederne for stadig mere målrettet kortlægning med SkyTEM udbygges fortsat. Flere forskellige 

kortlægningsprojekter, hvor der har været ønsker om og behov for at presse stadig mere ud af de geofy-

siske kortlægningsmetoder, har betydet, at Geologisk Institut, Aarhus Universitet yderligere har fortsat 

udviklingen af SkyTEM-måleudstyret. 

 

Hensigten med notatet er at give et øjebliksbillede af de målekonfigurationer, der nu flyves med: 

 

SkyTEM-konfigurationer - muligheder pr. maj 2009 (Geologisk Inst., Aarhus Universitet / SkyTEM ApS) 

2-moment-konfigurationer og ca.-
kortlægningsdybder 

Målekonfiguration: 

Moment-
betegnelse 

1v+1v 1v+2v 1v+4v 1v+4v 

Spoleareal 
(m

2
) 

Antal vindin-
ger 
SLM+LM/HM 

Strømstyrke 
(Amp.) 

1. Gate (tid i 
mikrosek.) 

Målepa-
ra-
meter 

                    
SLM kom-
bineret 
med LM x       314 1+1 7 og 100 ca. 10 z 
                              

 x   314 1+2 7 og 100 ca. 10 z 

SLM kom-
bineret. 
med HM(2) 

                             
SLM kom-
bineret 
med HM(4)     x   314 1+4 7 og 100 ca. 12 z 
                    
SLM kom-
bineret 
med HM(4)       x 498 1+4 7 og 100 ca. 12 z 
                    
                    

Fokusering Terrænnært Dybt           

ca. kort-
læg-

ningsdybde 

 - ned til 
ca. 100 

mut 

 - ned til 
ca. 120 

mut 

 - ned til 
ca. 200 

mut 

 - ned til 
ca. 300 

mut   

SLM: Super Low Moment   #    LM: Low Moment    #    HM(2 ell. 4): High Moment med 2 eller 4 vindinger                                      
(*): 1. gate tid afhænger af modstandsforholdene i kortlægningsområdet 
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I foranstående lille tabel er listet de gængse valgmuligheder med SkyTEM måleudstyret pt. (baseret på 

informationer fra Kurt Sørensen og Esben Auken, Geofysisk Afdeling og Anders Edsen, SkyTEM ApS). 

 

Tabellen viser, at der for nærværende er 4 forskellige SkyTEM-målekonfigurationer til rådighed. Opga-

ven er at vælge den kombination, som forventes at give det bedste resultat set i forhold til den aktuelle 

geologiske problemstilling. Forskellige spolearealer, vindingsantal og strømstyrker indgår i forskellige 

kombinationer i de viste målekonfigurationer.  

 

De 4 målekonfigurationer er: 

Super Low Moment (SLM) med 1 vinding + Low Moment (LM) med 1 vinding (314 m
2
 ramme) 

Super Low Moment (SLM) med 1 vinding + High Moment (HM(2)) med 2 vindinger (314 m
2
 ramme) 

Super Low Moment (SLM) med 1 vinding + High Moment (HM(4)) med 4 vindinger (314 m
2
 ramme) 

Super Low Moment (SLM) med 1 vinding + High Moment (HM(4)) med 4 vindinger (498 m
2
 ramme) 

  

Inden man endelig beslutter sig for at benytte en bestemt SkyTEM-målekonfiguration i sin kortlægning, 

bør man sikre sig, at SkyTEM ApS er enig i specifikationerne. Dette kan man gøre ved at sende en pa-

rameterliste med de ønskede specifikationer til SkyTEM ApS og anmode om tilbagemelding, inden man 

går videre med at indhente tilbud på et givent kortlægningsprojekt (parameterliste-eksempel vedlægges). 

 

Forskellige konfigurationer til forskellige formål. 

I den viste oversigtstabel kan man f.eks. se, at man ved at kombinere 2 momenter, SLM (Super Low 

Moment) og LM (Low Moment), med en senderspolestørrelse på 314 m
2
 kan opnå en optimal målekonfi-

guration til kortlægning fra terræn og ned til omkring 100 mut.. Det superlave moment, SLM, er indført 

som standard for at gøre det muligt at opnå informationer om de terrænnære lag, idet de afgørende må-

linger til meget tidlige tider (1. gate ved ca. 10 mikrosek.) vil kunne opsamles med dette ekstraordinært 

lave moment. Hertil kommer, at man får en højere lateral opløsning langs linjerne med SLM+LM end 

med SLM+HM, idet afstanden mellem hver rådata-sondering langs flyvelinjerne kan bringes helt ned på 

ca. 5 m (ved 45 km/tim). 

 

Ved en kortlægning rettet mod høj opløsning af de overfladenære strukturer er det som nævnt ovenfor 

vigtigt at kunne måle til så tidlige tider som muligt. Derudover er det vigtigt at have så lateralt set tætte 

målinger som muligt for at opløsningen langs flyvelinjen ligeledes bliver høj. Dette betyder, at opramp-

ningen af strømmen i senderspolen skal kunne foregå så hurtigt som muligt. Jo flere vindinger, der er på 

senderspolen, jo langsommere er oprampningen og jo længere tid tager det at opnå den fulde strømstyr-

ke.  

 

Derfor vælges en senderspole med SLM og LM begge med 1 vinding til målekonfigurationer, der retter 

sig mod høj opløselighed i overfladen med henblik på at kunne anvende kortere periodetider. 

I de tilfælde, hvor indtrængningsdybden ønskes øget ud over de ca. 100 m, uden at man vil slække næv-

neværdig på den overfladenære opløsning, vælges kombinationen SLM + HM(2). I denne kombination 

udskiftes LM (med én vinding) til HM(2) (med to vindinger), hvorved et dobbelt så højt moment opnås. 

Man skal dog være opmærksom på, at biassignalet på SLM i denne konfiguration kan stige, hvorved den 

første gate kan rykke sig ca. 1 mikrosek. mod senere tider. 

  

Vægter man de dybereliggende strukturer højt, samtidig med, at man gerne vil have så god information 

som muligt om de terrænnære forhold, kan man nu kombinere de to momenter SLM og HM (High Mo-

ment) med 4 vindinger og et senderspoleareal på 314 eller 498 m
2
, hvorved man opnår en omtrentlig 
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kortlægningsdybde på 200 m henholdsvis 300 m, og med brugbare data allerede fra ca. 12 mikrosek., og 

derfor samtidig god information om mere overfladenær geologi.  

 

Der måles pt. kun z-komponent. 

Erfaringerne på det seneste har vist, at det har givet bedre udbytte at arbejde med at kunne måle z-

komponenten til de meget tidlige tider frem for at fortsætte bestræbelserne på også at måle x-

komponenten. Signalstyrken af x-komponenten er meget svagere end z-komponenten og betydeligt me-

re kompliceret at måle med tilstrækkelig stor nøjagtighed og tilstrækkelig lille støjpåvirkning. Desuden er 

spolen, som måler x-komponenten, grundet placeringen udsat for kraftig fysisk påvirkning ved landinger, 

hvilket gør det yderligere vanskeligt at sikre den store målenøjagtighed af det meget svage signal. 

 

Stor og lille ramme. 

Det skal understreges, at der er større udfordringer ved at flyve med den store ramme (498 m
2
), bl.a. 

fordi vindforholdene påvirker flyvningerne med denne mere end med den mindre ramme. Vinklen – dvs. 

rammens hældning i forhold til vandret – og dens variationer på den store ramme bliver ofte større end 

for tilsvarende flyvninger med den mindre ramme. Derudover har den store ramme en større vægt og  

medfører samtidig øget belastning og slidtage på rammestykkerne, hvilket medfører øgede omkostninger 

ved dataindsamlingen. Man bør derfor vælge den store ramme med omhu, og først og fremmest når 

kortlægningsdybden skal presses ekstra meget (konfigurationen (1v+4v, 498 m
2
) i tabellen).  

 

Fortsatte forbedringer. 

SkyTEM ApS har arbejdet videre med at optimere en række forhold omkring SkyTEM-flyvningerne. Bl.a. 

vil der fremover blive arbejdet på at opnå mindre ramme-vinkler, og det vil være muligt at få en yderligere 

forbedret GPS-positionering. Som ekstra-facilitet vil videooptagelser af det overfløjne terræn samt måling 

af jordens magnetfelt eksempelvis også blive en mulighed fremover. 

 

Løbende kvalitetskontrol under feltarbejdet. 

Kvaliteten af de indsamlede data bør man så vidt mulig følge løbende. På basis af den daglige produkti-

on kan man f.eks. anmode om at få tilsendt diagrammer og plot med en række centrale parametre, og 

disse vil sandsynligvis kunne leveres med ca. en dags forsinkelse. Relevante parametre i denne sam-

menhæng er bl.a. linjeforløb, flyvehøjde og -hastighed, vinkel, strømstyrke og spænding.  

 

Højdetest, bias-test og gentagne målinger på det lokale teststed.  

Højdetesten udføres efter at måleudstyret er samlet i produktionsområdet. Denne test udføres for at man 

kan sikre sig, at måleudstyret fungerer korrekt. 

Bias-testen udføres normalt ved udflyvning til og hjemflyvning fra produktionslinjerne. Resultaterne an-

vendes til at kontrollere og fastlægge bias-niveauet for de meget tidlige tider. Dette niveau skal derud-

over anvendes i tolkningen af de målte data. 

Gentagne målinger på det lokale teststed anvendes som kontrol på, at måleudstyret repeterer målinger-

ne. Det er således en datakvalitetssikring, som anvendes i forbindelse med kvalitetssikringen af data fra 

de enkelte flyvninger. 

 

Man bør anmode om at få tilsendt plots for hver enkelt daglig produktionsflyvning, hvor det enkelte plot 

samtidig viser målingerne på det lokale teststed (i produktionshøjde) samt bias-test i 400 m’s højde. Bi-

as-testen vil dog i forbindelse med lavt hængende skydække ikke altid kunne gennemføres i 400 m’s 

højde. For at kunne påregne regelmæssigt at nå op i en højde på 400 m bør kortlægninger i vintermåne-

derne undgås. 
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Flyvehøjde og – hastighed samt linjeafstand 

Med baggrund i den seneste tids videreudvikling og erfaringer anbefales det, at der flyves med en ha-

stighed på ca. 45 km/t langs rette linjer og med en flyvehøjde (senderrammens højde) over åbent terræn 

på 25 – 35 m. Ved en linjeafstand på mellem 170 m og 200 m (5 – 6 linjekm. pr. km
2
) giver dette en god 

datatæthed på fladen. Reduktionen i linjeafstand bidrager således til at kompensere for reduktionen i 

måledata langes målelinjerne som følge af den højere flyvehastighed, hvorved den samlede datatæthed 

pr. km
2 
kan holdes på et rimeligt niveau. Hvis flyvehastigheden øges yderligere, vil det medføre dårligere 

data især til tidlige tider på grund af, at flyvehøjden af sikkerhedshensyn normalt må sættes op i større 

dele af kortlægningsområdet. 

 

Slutbemærkning. 

Som nævnt er hensigten med denne opdatering af det tidligere notat (fra 3. marts 2008) at give et øje-

bliksbillede af de foreliggende muligheder, hvilket forhåbentlig kan være til nytte i den kommende tid, 

hvor SkyTEM-kortlægninger mange steder skal planlægges for at kunne indgå i den fortsatte grund-

vandskortlægning. I øvrigt henvises til Geofysiksamarbejdets hjemmeside, hvor aktuelle vejledninger og 

en lang række relevante og informative artikler som bekendt er at finde.    

 

 

/ Verner Søndergaard 
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