
           

 

Memòria justificativa de recerca de les convocatòries BCC, BE, BP, CTP-
AIRE, DEBEQ, FI, INEFC, NANOS i PIV 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria 
BE 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
BCC Convocatòria de beques per a joves membres de comunitats catalanes a l'exterior  
BE Beques per a estades per a la recerca fora de Catalunya  
BP Convocatòria d'ajuts postdoctorals dins del programa Beatriu de Pinós 
CTP-AIRE Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus. 

Ajuts de mobilitat de personal investigador.
DEBEQ 
(Modalitat A3) 

Beques de Cooperació Internacional i Desenvolupament 

FI Beques predoctorals per a la formació de personal investigador  
INEFC Beques predoctorals i de col·laboració, dins de l'àmbit de l'educació física i l'esport i les ciències 

aplicades a l'esport 
NANOS Beques de recerca per a la formació en el camp de les nanotecnologies   
PIV Beques de recerca per a professors i investigadors visitants a Catalunya 
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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
 
En els últims anys s’ha realitzat un important avanç en la modelització tridimensional en magnetotel•lúrica (MT) gracies a  
l'augment d’algorismes d’inversió tridimensional disponibles. Aquests codis utilitzen diferents formulacions del problema 
(diferències finites, elements finits o equacions integrals), diverses orientacions del sistema de coordenades i, o bé en el 
conveni de signe, més o menys, en la dependència temporal. Tanmateix, les impedàncies resultants per a tots els valors 
d'aquests codis han de ser les mateixes una vegada que es converteixen a un conveni de signe comú i al mateix sistema 
de coordenades.  
Per comparar els resultats dels diferents codis hem dissenyat models diferents de resistivitats amb estructures 
tridimensional incrustades en un subsòl homogeni. Un requisit fonamental d’aquests models és que generin impedàncies 
amb valors importants en els elements de la diagonal, que no són menyspreables. A diferència dels casos del 
modelització de dades magnetotel.lúriques unidimensionals i bidimensionals, pel al cas tridimensional aquests elements 
de les diagonals del tensor d'impedància porten informació sobre l'estructura de la resistivitat. 
Un dels models de terreny s'utilitza per comparar els diferents algoritmes que és la base per posterior inversió dels 
diferents codis. Aquesta comparació va ser seguida de la inversió per recuperar el conjunt de dades d'una estructura 
coneguda.  
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
 
 
In the recent years the importance of three-dimensional modeling of magnetotelluric (MT) data increased and various 3D 
forward and inversion codes became available. These codes use different formulations of the problem (finite differences, 
finite elements or integral equations), various orientations of the coordinate system and either the plus or the minus sign 
convention for the time dependence.  Nevertheless the resulting impedance values for all these codes should be the 
same once they are converted to a common sign convention and coordinate system.  
To compare the results of the various codes we designed two different models with three-dimensional resistivity structures 
embedded in a homogeneous subsurface.  One fundamental model requirement was to generate impedances which have 
significant values in the diagonal elements which are not negligible.  Unlike the one-dimensional and two-dimensional 
modeling of magnetotelluric data for the three-dimensional case these diagonal impedance elements carry information 
about the resistivity structure.  
One of the ground models was used to compare the various forward algorithms which are the base for the different 
inversion codes.  This comparison was followed by an inversion of the retrieved data set – inversion of a known structure. 
 

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
      

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 
1. INTRODUCCIÓ. 
 
En els últims anys s’ha realitzat un important avanç en la modelització tridimensional en magnetotel•lúrica 
(MT) gracies a l'augment d’algorismes d’inversió tridimensional disponibles. Aquests codis utilitzen diferents 
formulacions del problema (diferències finites, elements finits o equacions integrals), diverses orientacions del 
sistema de coordenades i, o bé en el conveni de signe, més o menys, en la dependència temporal. 
Tanmateix, les valors dels tensor d’impedància resultants per d'aquests codis han de ser els mateixos una 
vegada que es converteixen a un conveni de signe comú i al mateix sistema de coordenades. Els que s’han 
utilitzat per aquest estudi són: Mackie 1994, Siripunvaraporn et al. 2002, Farquharson et al. 2002, Nan et al. 
2007. 
 
 
2. METODOLOGIA 
 
Per comparar els resultats dels diferents codis hem dissenyat models diferents de resistivitats amb 
estructures tridimensional incrustades en un subsòl homogeni. Un requisit fonamental d’aquests models és 
que generin impedàncies amb valors importants en els elements de la diagonal, que no siguin 
menyspreables. A diferència dels casos del modelització de dades magnetotel.lúriques unidimensionals i 
bidimensionals, pel al cas tridimensional aquests elements de les diagonals del tensor d’impedàncies porten 
informació sobre l'estructura de la resistivitat. 
 
S’han dissenyat i simulat numèricament diferents models tridimensionals que compleixin el requisit de 
diagonals no menyspreables en la resposta del tensor d’impedàncies. En la figura 1 es presenta un esquema 
en secció i en planta d’un dels models dissenyats per aquesta comparació.Consisteix en tres blocs incrustats 
en un medi homgeni de 100 Ωm. La Taula 1 resumeix els detalls dels paràmetres geomètrics i físics dels tres 
blocs del model. 

L’origen de coordenades (COSY) s’ha situat en el centre del bloc 1considerant z positiva cap a vall en 
fondaria, tal com s’indica en la figura 1 



           

 
 

Figura 1. Esquema en secció i en planta del model 3D dissenyat per 
al realització de la comparació de les respostes de la modelització 
tridimensional. 

 

  Extensió 
en x (km) 

Extensió 
en y (km) 

Extensió 
en z (km) 

Resistivitats  
Ωm 

bloc 1 
bloc 2 
bloc 3 

 -20 to 20 
 -15 to 0 
 0 to 15 

 -2.5 to 2.5
-2.5 to 22.5
-22.5 to 2.5

5 to 20 
20 to 25 
20 to 50 

10 
1 

10000 

Taula 1. Paràmetres geomètics i físics del model. 

 

Les respostes del model s’han calculat per un rang de períodes des de 0.1 s a 10 000 s (0.1 s, 0.18 s, 0.32 s, 
0.56 s, 1 s, 1.8 s, 3.2 s, 5600 s, 10000 s).Aquestes respostes s’han calculat en punts al llarg de tres perfils 
paral·lels a l’eix y: un a x = -15 km, el segon a x = 0 km I el tercer a x = 15 km. Cada perfil conté 16 sites equi-
espaiats, separats 5 km (des de y = -37.5 km fins a  y = 37.5 km). Addicionalment s’ha considerat també 11 
sites situats en un quart perfil paral·lel a l’eix x a  y = 0 km amb un espaiat de 5 km (des de x = -25 km fins a x 
= 25 km). 

 

3. RESULTATS I CONCLUSIONS. 
 

En les figures 2 i 3 es presenten alguns resultats significatius corresponents a les respostes comparades d’un 
site. Es presenten totes els components del tensor d’impedàncies, en la figura 2 les resistivitats aparents i en 
la figura 3 les fases. La posició d’aquest site és x= -15km i y= 2.5 km, que està localitzat en els vertext del cos 
1 i 2.  

En general es pot concloure que les respostes calcules amb els diferents algorismes (DF diferències finites, 
EF elements finits i IE equació integral) són coincidents pels elements de fora de la diagonal (xy i yx). Les 
petites discrepàncies es deuen a problemes en les malles de discretització que són massa poc refinades per 
períodes petits. Per contra, pels elements de la diagonal (xx i yy) les discrepàncies entre les respostes 
calculades a partir dels diferents algorismes són importants quan els valors de la resistivitat aparent estan per 
sota de 0.1 Ωm; a més en aquest rang de valors hi ha una gran dispersió en els valors de les fases. Quan els 
valors de la resistivitat aparent augmenta, de nou les respostes tornen a ser coincidents.  

Aquesta comparació de les respostes mostrada pel site 9 és representativa de tots els sites on els elements 
de la diagonals no són menyspreables.  



           

 
 

 
Figura 2. Respostes del model: resistivitats aparents. En verd per diferències finites, 
en vermell per elements finits i en blau per l’equació integral. 

 
Figura 3. Respostes del model: fases del tensor. En verd per diferències finites, en 
vermell per elements finits i en blau per l’equació integral 

 
 
Com a resultat d’aquest estudi podem concloure el següent: a) els diferents algorismes de modelització 
d’estructures tridimensionals per dades magnetotel·lúriques obtenen solucions equivalents sempre que les 
components del tensor d’impedàncies tinguin valors per sobre d’un llindar que depèn del valor de la resistivitat 
del medi encaixant en cada cas, b) els elements de la diagonal del tensor d’impedàncies contenent informació 
de l’estructura, en el cas que aquesta sigui 3D i es manifesta amb valors d’aquests elements per sobre del 
llindar  i c) en el procés d’inversió 3D cal descartar les valors per sota del llindar ja que aquests valors 
portarien a resultats diferents en funció de l’algorisme utilitzat.  
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