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Resumo da Dissertação apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos
necessários para a obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.)

MODELAGEM ACÚSTICA NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA ATRAVÉS DO
EMPREGO DE DIFERENTES ESQUEMAS DE DIFERENÇAS FINITAS

Felipe de Souza Duarte
Setembro/2012
Orientador: Luiz Landau

Programa: Engenharia Civil

A modelagem sísmica utilizando diferenças finitas no domínio da frequência
oferece diversas vantagens sobre os métodos tradicionais de simulação no domínio do
tempo, incluindo uma conveniente formulação dentro do contexto de inversão sísmica e
da simulação da propagação de ondas em meios viscoelásticos, e eficiência na
resolução de problemas envolvendo múltiplas fontes. Uma vez que a equação da onda
no domínio da frequência é discretizada, a solução é obtida somente através da
resolução de sistemas de equações lineares (um sistema linear para cada frequência). O
problema essencial é reduzir a largura de banda da matriz de coeficientes tornando
menor a demanda de memória computacional. Para alcançar tal fim, o operador de
diferenças finitas deve ser mantido tão pequeno e tão preciso quanto possível. O
presente trabalho visa utilizar, na modelagem acústica da onda no domínio da
frequência, três esquemas de diferenças finitas para efeito de comparação em termos de
precisão e custo computacional. Para atenuar as reflexões indesejadas nas bordas do
modelo é adotado, neste trabalho, o método PML de coordenadas complexas esticadas.
A resolução dos sistemas de equações lineares oriundos da discretização da equação de
Helmholtz é feita pelo método direto de fatoração LU, a fim de tirar proveito das
simulações envolvendo experimentos com múltiplos tiros independentes. Como
resultados, apresentam-se sismogramas sintéticos no domínio do tempo e snapshots da
propagação de ondas no meio acústico, representados tanto no domínio da frequência
quanto no domínio do tempo.
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Abstract of Dissertation presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the
requirements for the degree of Master of Science (M.Sc.)

FREQUENCY DOMAIN ACOUSTIC MODELING USING DIFERENT FINITE
DIFFERENCE SCHEMES

Felipe de Souza Duarte
September/2012
Advisor: Luiz Landau
Department: Civil Engineering

Frequency domain finite difference seismic modeling offers several advantages
over traditional methods of simulation in the time domain, including a convenient
formulation within the context of seismic inversion and in the simulation of wave
propagation in viscoelastic medium, and efficiency in the resolution of problems
involving multiple sources. Once the frequency domain wave equation is discretized,
the solution is obtained just by solving systems of linear equations (one linear system
for each frequency). The essential problem is to reduce the bandwidth of the matrix of
coefficients becoming small the computational memory usage. To achieve this goal, the
finite difference operator must be kept as small and as accurate as possible. This
research aims to use, in the frequency domain acoustic modeling, three schemes of
finite differences for purposes of comparison in terms of accuracy and computational
cost. To attenuate undesired reflections at the boundaries of the model is adopted, in
this work, the PML method with complex stretched coordinates. The resolution of
systems of linear equations derived from discretization of the equation of Helmholtz is
performed by the direct method of LU factorization, to take advantage of the
simulations involving experiments with independent multiple shots. As results, are
presented synthetic seismograms in the time domain and snapshots of the wavefied
propagation for the acoustic medium, represented both in the frequency domain as in
the time domain.
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Capítulo 1
Introdução
Dentre os diversos métodos geofísicos empregados pela indústria do petróleo na
prospecção de hidrocarbonetos, o chamado método sísmico de reflexão é o mais
largamente utilizado e bem conhecido. Seu estágio atual de sofisticação é devido, em
grande parte, ao resultado de um enorme investimento feito pela indústria petrolífera
para aprimorá-lo junto com o desenvolvimento da tecnologia eletrônica e de
computação avançada.
Através de levantamentos sísmicos de reflexão é possível se obter informações
importantes a respeito de estruturas geológicas em subsuperfície e seu principal objetivo
é o de encontrar reservatórios de óleo e gás através das propriedades reflexivas das
rochas no interior da Terra.
Na aquisição sísmica uma frente de ondas é gerada na superfície através de uma
fonte artificial e se propaga no meio geológico. Normalmente, em levantamentos
sísmicos de reflexão executados em terra, as fontes utilizadas podem ser explosivos ou
caminhões vibradores (vibroseis) e, no caso marítimo, canhões de ar comprimido (air
guns). As ondas sísmicas se propagam no interior da terra e parte delas retorna à
superfície após terem sofrido refração, difração ou reflexão nas interfaces geológicas em
profundidade devido ao contraste de impedância acústica. Instrumentos distribuídos ao
longo da superfície, chamados geofones em terra e hidrofones no mar, detectam as
amplitudes e os tempos de chegada das ondas a diferentes afastamentos em relação à
fonte (offsets). Os tempos de chegada de cada reflexão são relacionados às velocidades
de propagação de ondas sísmicas em cada camada litológica, e em primeira
aproximação, a amplitude registrada do campo de ondas está relacionada ao contraste de
impedância acústica. Apresenta-se na Figura 1.1 um esquema simplificado de como
essas ondas se propagam na subsuperfície em uma aquisição terrestre (onshore) e uma
marítima (offshore).
1

Figura 1.1 − Esquema para exemplificar como as ondas sísmicas se propagam nas

camadas da subsuperfície. Aquisição terrestre (onshore) e marítima (offshore). Extraído
de SILVA (2009).
O registro no decorrer do tempo do campo de ondas realizado por cada receptor
é chamado de traço sísmico. Esse traço sísmico representa a resposta combinada do
meio estratificado e do sistema de registro ao pulso sísmico. O gráfico que exibe o
conjunto dos traços sísmicos para cada tiro é chamado de sismograma, que corresponde
a uma família de tiro comum (commom shot gather). Tais registros contêm informações
da variação do campo de pressão (no caso da água) ao longo do tempo para cada
hidrofone que, por sua vez, são arranjados a diferentes distâncias da fonte. Enfatiza-se
ainda que, em uma aquisição típica, a fonte é detonada diversas vezes, varrendo, desta
forma, uma grande área e coletando grandes volumes de dados, muito dos quais
redundantes. A geometria de disposição das fontes e dos receptores influencia
diretamente na qualidade final da imagem que poderá ser obtida na etapa de
processamento. Outro aspecto fundamental no método sísmico é a redundância de
informações, que possibilitará, no final das contas, aumentar a razão sinal/ruído (DI
BARTOLO, 2010).
Após a aquisição, os dados sísmicos são processados digitalmente com o
objetivo final de se gerar uma imagem da região geológica de interesse. Nesta etapa,
primeiro é realizado um procedimento inicial conhecido como pré-processamento, onde
o sinal sísmico digital gravado é tratado com o intuito de remover sinais não desejados
(ruídos) e aumentar a razão sinal/ruído. Ao final desta etapa, é realizada uma série de
procedimentos objetivando encontrar uma imagem correta dos refletores, colapsando os
eventos de reflexão, refração e difração presentes nos sismogramas para suas corretas
posições em profundidade.
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A exigência da Indústria do Petróleo da crescente otimização de investimentos
tem conduzido cientistas ligados a essa área a desenvolverem técnicas de exploração
que utilizam cada vez mais estudos detalhados sobre modelos, os quais tentam
aproximar ao máximo as características do problema real. Assim o uso destas técnicas
tornou-se comum tanto na indústria quanto nos centros de pesquisa (SILVA, 2009).
Dentre as inúmeras técnicas geofísicas utilizadas pela indústria petrolífera,
destacam-se, no campo de geofísica aplicada, as técnicas de modelagem da propagação
de ondas sísmicas e de migração sísmica.
A modelagem sísmica tem como objetivo descrever o fenômeno físico da
propagação de ondas desde a fonte, passando pelas camadas do meio geológico, até
retornar aos receptores. Já o processo de migração busca desfazer os efeitos da
propagação do campo de ondas, dos receptores em direção ao interior do modelo, com o
objetivo de fornecer uma imagem mapeada dos refletores (BULCÃO, 2004).
Outro tema relacionado com a modelagem é a inversão sísmica cujo objetivo é
extrair informações petrofísicas do meio a partir dos dados obtidos em campo. Para
realizar o processo de inversão dos dados sísmicos, é necessário resolver o problema
direto (modelagem da propagação de ondas sísmicas) de forma acurada e eficiente
(TAKEUCHI & GELLER, 2000). Quanto melhor se resolve o problema direto, mais
realístico será o resultado do processo de inversão sísmica aplicado a dados reais e
maior será a qualidade de informações petrofísicas que podem ser aferidas (DI
BARTOLO, 2010).
A resolução da equação da onda para diferentes cenários geológicos e
comparação dos dados sísmicos sintéticos com sismogramas adquiridos em campo
ajudam os geofísicos a ter um melhor entendimento das características dos dados
sísmicos registrados em campo e das estruturas em subsuperfície. Outra aplicação
importante da modelagem sísmica está relacionada com o teste de novas tecnologias,
em que diferentes geometrias de aquisição e hipóteses de modelos em subsuperfície são
avaliadas para determinar estratégias otimizadas de aquisição e processamento. Além
desse fato, a modelagem sísmica tem um papel importantíssimo na geração de dados de
entrada para algoritmos de imageamento e inversão.
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Existem diferentes modelos matemáticos que podem ser adotados na modelagem
sísmica, tal como a equação acústica da onda, a equação elástica da onda e a equação
visco-elástica da onda. Logicamente, quanto mais refinado for o modelo considerado,
melhor será descrita a propagação da onda e mais complexas serão as equações que
regem o fenômeno, além de em geral serem mais dispendiosas computacionalmente (DI
BARTOLO, 2010).
Diversos métodos matemáticos podem ser empregados com a finalidade de
encontrar a solução das equações diferenciais parciais que descrevem o fenômeno físico
da propagação de ondas sísmicas. Entretanto, mesmo considerando equações
aproximadas (simplificadas), a resolução analítica destas equações não é possível
devido à complexidade do meio e às condições de contorno consideradas. Por este
motivo, empregam-se soluções aproximadas através da utilização de métodos
numéricos, os quais são alternativas imprescindíveis dentro do escopo da sísmica de
exploração de hidrocarbonetos (BULCÃO, 2004).
Métodos numéricos aplicados à equação da onda podem ser classificados
dependendo do domínio em que o modelo matemático considerado é resolvido.
Possíveis escolhas de domínio incluem qualquer combinação de tempo/frequência,
espaço/número de onda ou outros domínios, tal como o domínio da transformada
𝒕𝒂𝒖 − 𝒑, onde 𝒑 é o parâmetro do raio associado às frentes de propagação. Cada

domínio tem suas vantagens e desvantagens inerentes. Para modelos geológicos 2-D,
métodos explícitos no domínio do tempo tem dominado a literatura especializada
(ŠTEKL, 1997). Em contrapartida, esta dissertação é voltada a modelagem numérica no
domínio espaço-frequência.
Dentre os principais métodos numéricos desenvolvidos atualmente, o que tem
maior aplicação em problemas relacionados à Geofísica é o Método das Diferenças
Finitas (MDF). Sua vantagem consiste em ser comparativamente mais simples e
econômico em relação a outros métodos numéricos.
O Método das Diferenças Finitas no domínio do tempo (Time-Domain FiniteDifference) é o mais popular, atualmente, devido a sua precisão, eficiência, codificação
simples e fácil paralelização empregando técnicas de decomposição de domínio (AJOFRANKLIN, 2005). Por outro lado, técnicas de diferenças finitas no domínio da
4

frequência (Frequency-Domain Finite-Difference) estão sendo cada vez mais utilizadas
por pesquisadores interessados em inversão sísmica usando a equação completa da onda
(Full Waveform Inversion) (PRATT & WORTHIGTON, 1990; ŠTEKL & PRATT,
1998; AMINI & JAVAHERIAN, 2011), e na modelagem precisa do comportamento do
campo de ondas em meios viscoelásticos.
A modelagem numérica usando a equação da onda no domínio da frequência
teve como precursores LYSMER & DRAKE (1972) e, posteriormente, foi desenvolvida
por MARFURT (1984), PRATT & WORTHINGTON (1990), PRATT (1990), JO et al.
(1996), ŠTEKL & PRATT (1998), SHIN & SOHN (1998), MIN et al. (2000),
HUSTEDT et al. (2004), dentre outros.
A modelagem sísmica por diferenças finitas no domínio da frequência (DFDF)
oferece algumas vantagens sobre a modelagem da propagação de ondas sísmicas por
diferenças finitas no domínio do tempo (DFDT). A principal vantagem está relacionada
com o formato especial da equação da onda discretizada no domínio espaço-frequência,
a qual permite simular uma aquisição de famílias de tiro comum de maneira econômica
através de uma única simulação (PRATT, 1990; JO et al., 1996; AJO-FRANKLIN,
2005). Neste domínio, os efeitos da atenuação do campo de ondas em meios
viscoelásticos podem ser facilmente simulados através da inserção de parâmetros
complexos dependentes da frequência na variável que expressa à velocidade de
propagação da onda no meio elástico (TOKSÖZ & JOHNSTON, 1981; AMINI &
JAVAHERIAN, 2011). Outra vantagem da técnica no domínio da frequência é que a
paralelização do código pode ser facilmente implementada através da divisão de tarefas
entre os processadores computacionais. Apesar dessas e outras vantagens, a modelagem
sísmica usando diferenças finitas no domínio da frequência não adquiriu popularidade
por ser um método numérico implícito, e por necessitar de muitos pontos do grid por
comprimento de onda para a obtenção de resultados com uma precisão numérica
aceitável (MIN et al., 2000).
As considerações numéricas associadas com a modelagem direta no domínio da
frequência são profundamente diferentes daquelas encontradas na modelagem direta no
domínio do tempo. Uma vez que a equação da onda no domínio da frequência é
discretizada, a solução é obtida através da resolução de sistemas de equações lineares de
grande porte (um sistema linear para cada componente de frequência do espectro
5

discreto da fonte utilizada). O principal problema é minimizar a quantidade de memória
necessária para armazenar a matriz de coeficientes. Na resolução de tal equação
matricial, um parâmetro fundamental é a largura de banda numérica, a qual é o valor da
distribuição dos elementos não nulos da matriz através da medida da distância destes à
diagonal principal. O uso de operadores de diferenças finitas no processo de
discretização e esquemas de ordenamento sequencial na etapa de construção do sistema
linear de equações algébricas conduzem a matrizes com elementos não nulos confinados
a uma banda diagonal bem-estruturada. Os elementos que estão fora da estrutura em
banda diagonal não necessitam ser armazenados, porque eles permanecem nulos durante
o processo de resolução do sistema linear (PRESS et al., 1992). Esquemas de resolução
mais complexos buscam minimizar a largura de banda numérica através da reordenação
dos elementos da matriz. A largura de banda numérica é finalmente controlada pela
extensão espacial dos operadores de diferenças finitas, os quais devem ser mantidos tão
pequenos e tão precisos quanto possível (ŠTEKL & PRATT, 1998).
Com a finalidade de minimizar a largura de banda numérica e, ao mesmo tempo,
superar a limitação em precisão da modelagem direta no domínio da frequência em
relação às modelagens realizadas em outros domínios, JO et al. (1996) desenvolveram
um esquema otimizado de diferenças finitas no domínio da frequência para resolver de
forma eficiente a equação acústica 2-D da onda. Tal esquema faz uso de um operador
otimizado de diferenças finitas de 9 pontos que possui uma extensão espacial compacta.
Este operador foi utilizado por JO et al. (1996) para aproximar o termo Laplaciano e o
termo de aceleração de massa objetivando reduzir os erros numéricos inerentes ao
processo de discretização. Para aproximar o termo Laplaciano, eles efetuaram a média
ponderada de dois operadores de diferenças finitas de 2ª ordem formulados nos sistemas
de coordenadas cartesianas rotacionados de 0° e 45°. Já o termo de aceleração de massa
foi aproximado por eles através da média ponderada dos termos de massa concentrada
(lumped mass) e de massa consistente (consistent mass). Para tornar o esquema de
diferenças finitas de 9 pontos otimizado quanto possível, os coeficientes empregados
nas médias ponderadas foram determinados através de uma técnica de otimização que
teve como objetivo minimizar os erros numéricos da função velocidade de fase. O
esquema compacto de diferenças finitas de 9 pontos conseguiu reduzir o número de
pontos do grid por comprimento de onda para quatro, preservando a largura de banda
numérica da matriz de coeficientes em comparação com o esquema convencional de
6

diferenças finitas de 5 pontos utilizado inicialmente por PRATT & WORTHIGTON
(1990).
O método de aproximação proposto por JO et al. (1996) foi estendido para a
equação elástica da onda por ŠTEKL & PRATT (1998). No caso elástico, a
aproximação é mais complicada uma vez que campos vetoriais devem ser manipulados.
Além disso, os coeficientes ponderados dependem da razão de Poisson.
A segunda extensão para o método de aproximação proposto por JO et al. (1996)
foi desenvolvida por SHIN & SOHN (1998). Eles propuseram um operador compacto
de diferenças finitas de 25 pontos para aproximar o Laplaciano e o termo de aceleração
de massa da equação da onda acústica 2-D no domínio da frequência. Tal operador (ou
estencil) de 25 pontos foi construído por eles através da média ponderada de vários
operadores de diferenças finitas de 2ª ordem formulados em quatro sistemas de
coordenadas Cartesianas rotacionados. A vantagem na utilização desse método de
aproximação é que o número de pontos do grid por comprimento de onda empregado na
modelagem pode ser reduzido até 2,5 (𝐺𝑚𝑖𝑛 = 2,5), chegando próximo em precisão do
método pseudoespectral (𝐺𝑚𝑖𝑛 = 2.0). Para esta regra de discretização, a largura de

banda numérica da matriz de coeficientes permanece a mesma em relação ao esquema

compacto de 9 pontos, no entanto, o número de elementos alocados na memória é
reduzido por um fator de quatro. Uma limitação do esquema de 25 pontos é que
estruturas geológicas com dimensões inferiores ao menor comprimento de onda
utilizado na modelagem não são propriamente discretizadas quando se usa 2,5 pontos da
malha na representação do menor comprimento de onda.
Neste trabalho, os dados sintéticos foram gerados através da modelagem acústica
no domínio da frequência com aplicação de três esquemas de diferenças finitas:
esquema convencional de 5 pontos de PRATT & WORTHINGTON (1990); esquema
compacto de 9 pontos de JO et al. (1996); e esquema compacto de 25 pontos de SHIN
& SOHN (1998). Para efeito de comparação em termos de precisão numérica e
validação dos esquemas de discretização, foram feitas análises dos resultados
convertidos para o domínio espaço-tempo (sismogramas e snapshots) para um modelo
de velocidades homogêneo e dois modelos de velocidades complexos.
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1.1 Estrutura da Dissertação
A seguir, expõe-se um resumo do conteúdo de cada um dos capítulos desta
dissertação.
No Capítulo 1, foi exposta uma introdução geral sobre a aquisição de dados
sísmicos de reflexão e sobre a importância da modelagem sísmica para a indústria do
petróleo, além das vantagens e desvantagens inerentes da modelagem sísmica usando
diferenças finitas no domínio da frequência, do objetivo principal do trabalho e estrutura
da dissertação.
No Capítulo 2, será apresentado o modelo matemático utilizado para a
modelagem acústica no domínio da frequência descrita nesta dissertação. Serão
apresentados e analisados em termos de dispersão numérica três esquemas de diferenças
finitas, usados para a obtenção aproximada da solução do modelo matemático
empregado nesta dissertação. Será apresentada também a maneira como os sistemas de
equações lineares são montados e o solver direto de fatoração LU usado para resolvêlos. Serão expostas algumas das propriedades da transformada de Fourier que são
importantes para a realização da modelagem no domínio da frequência e, por fim, a
metodologia utilizada nesta dissertação para geração de sismogramas sintéticos no
domínio do tempo para múltiplas fontes.
No Capítulo 3 apresentam-se os resultados numéricos das modelagens realizadas
no domínio da frequência através dos métodos de discretização abordados nesta
dissertação.
No Capítulo 4, apresentam-se as conclusões e alguns comentários acerca deste
trabalho, além de propostas para trabalhos futuros, envolvendo Modelagem, Migração
Sísmica e principalmente Inversão Sísmica no domínio da frequência utilizando a
equação completa da onda.
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Capítulo 2
Modelagem Acústica no Domínio da
Frequência
A propagação de ondas sísmicas pode ser descrita tanto no domínio do tempo
quanto no domínio da frequência. A modelagem no domínio da frequência é uma
ferramenta muito poderosa para determinados problemas que podem ser difíceis de
tratar com a modelagem no domínio do tempo. Em certos casos, as simulações no
domínio da frequência tem provado ser mais eficientes do que as realizadas no domínio
do tempo. Um dos exemplos clássicos é a modelagem 2-D para múltiplos tiros
independentes. Para aplicações em que somente um número limitado de soluções diretas
no domínio da frequência é necessário, o método no domínio da frequência é também a
escolha favorita (PRATT, 1990).
A modelagem no domínio da frequência envolve resolver sistemas lineares de
grande porte. Usualmente, solvers diretos baseados no método de fatoração LU são os
preferidos, especialmente para simulações numéricas envolvendo múltiplos tiros. Como
resultado, a necessidade de memória torna-se uma restrição critica para a modelagem no
domínio da frequência. Métodos numéricos que são precisos e não destroem a
esparsidade da matriz impedância após a fatoração LU são as escolhas ideais.
Tradicionalmente, os esquemas compactos (otimizados) de diferenças finitas têm sido
os métodos populares de escolha para a modelagem no domínio da frequência (JO et al.,
1996; SHIN & SOHN, 1998; ŠTEKL & PRATT, 1998; MIN et al., 2000; HUSTEDT.,
2004). Diferente dos esquemas convencionais de diferenças finitas de ordem elevada,
métodos compactos conduzem a um estreitamento da largura de banda da matriz
impedância (fator determinante para o aumento de custo computacional) e geralmente
possuem melhores propriedades de dispersão.
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Neste trabalho são utilizados três esquemas de diferenças finitas no domínio da
frequência para encontrar a solução aproximada da equação acústica da onda: esquema
convencional de 5 pontos (PRATT & WORTHIGTON, 1990); esquema compacto de 9
pontos (JO et al., 1996); e o esquema compacto de 25 pontos desenvolvido por SHIN &
SOHN (1998). Todos esses esquemas são implícitos, de forma que a solução para um
dado passo de frequência é função apenas da frequência considerada neste mesmo
passo. Diante desse fato, torna-se necessária a resolução de sistemas de equações
lineares para cada passo de frequência. A independência entre os passos de frequência
facilita a paralelização do código de modelagem, que pode ser feita através da
distribuição de tarefas entre os processadores computacionais.
A simulação de problemas contendo domínios infinitos ou semi-infinitos, como
é o caso da modelagem geofísica de ondas sísmicas, requer a utilização de artifícios
especiais na maioria dos métodos numéricos. Estes artifícios são comumente chamados
de condições de bordas não reflexivas ou condições de contorno absorventes (SILVA,
2009).
Nos problemas de propagação de ondas, caso não se empregue nenhuma técnica
especial para se considerar domínios infinitos (ou semi-infinitos) as bordas do domínio
discretizado devem estar suficientemente distantes, de tal forma que, as ondas refletidas
nestas bordas artificiais não atinjam a região de interesse no intervalo de tempo
considerado. Ressalta-se que este procedimento além de não ser adequado para as
simulações no domínio da frequência, tem um custo elevado em análises bidimensionais
no domínio do tempo e, na maioria dos casos, é proibitivo em simulações
tridimensionais (BULCÃO, 2004).
Nesta dissertação, a atenuação das reflexões indesejadas nas bordas do modelo
numérico foi efetuada utilizando-se camadas absorventes com acoplamento perfeito de
impedância acústica (PML – Perfectly Matched Layer), referenciada neste trabalho
como camadas PML. Essa condição foi proposta por BERENGER (1994) para a
absorção de ondas eletromagnéticas e foi estendida elegantemente para meios elásticos
por CHEW & WEEDON (1994).
Na etapa de resolução dos sistemas de equações lineares foram utilizadas duas
sub-rotinas da biblioteca Lapack (ANDERSON et al, 1990), as quais são especificas
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para problemas contendo matrizes esparsas do tipo banda com coeficientes não nulos
complexos. A primeira sub-rotina, designada por CGBTRF, fatora a matriz de
coeficientes do sistema em L (matriz triangular inferior) e U (matriz triangular superior)
como operação preliminar para a segunda, designada por CGBTRS, que então, resolve o
sistema para um vetor fonte (termo independente) ou para múltiplos vetores fonte
(múltiplos termos independentes).
Para a geração de sismogramas no domínio do tempo e snapshots da propagação
do campo de pressão sobre modelos acústicos, foi utilizado, nesta dissertação, a subrotina de Transformada Rápida de Fourier (FFT−Fast Fourier Transform) designada
por four1, encontrada em PRESS et al. (1990).

2.1 Representação no Domínio Espaço-Tempo
para a Equação Acústica da Onda
A equação acústica da onda contempla somente a propagação de ondas
compressionais (compressional waves) e descreve a evolução da pressão acústica 𝑝 no

modelo geológico em função da posição e do tempo. Ela é uma equação diferencial
parcial hiperbólica de segunda ordem e pode ser deduzida a partir das leis de Newton e
de Hooke, que relacionam a pressão e a velocidade. Segundo SILVA (2009) a equação
acústica da onda bidimensional (2-D), considerando a variação da densidade ao longo
das camadas do modelo geológico desprezível, pode ser escrita como:
𝜕 2 𝑝(𝑥, 𝑧, 𝑡) 𝜕 2 𝑝(𝑥, 𝑧, 𝑡)
1
𝜕 2 𝑝(𝑥, 𝑧, 𝑡)
+
−
= 𝑓(𝑡)𝛿�𝑥 − 𝑥𝑓 �𝛿�𝑧 − 𝑧𝑓 �,
𝜕𝑥 2
𝜕𝑧 2
𝑉 2 (𝑥, 𝑧)
𝜕𝑡 2

(2.1)

onde 𝑝(𝑥, 𝑧, 𝑡) é o campo de pressão no ponto (𝑥, 𝑧) num dado tempo 𝑡, 𝑉(𝑥, 𝑧) é a

velocidade de propagação da onda no meio, 𝑓(𝑡) é o termo fonte no domínio do tempo,
𝛿 é o operador Delta de Dirac e 𝑥𝑓 e 𝑧𝑓 são coordenadas espaciais do ponto de
colocação da fonte.
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2.1.1 Condições de Contorno e Condições iniciais
Para que uma equação diferencial parcial apresente uma solução única em um
determinado domínio é necessário considerar-se as condições de contorno e as
condições iniciais do problema. Tal problema matemático é conhecido com o nome de
problema de valor inicial e de valor de contorno (DI BARTOLO, 2010). Destaca-se que
no caso da geofísica, as condições iniciais para a propagação de ondas sísmicas são
dadas por (DUARTE, 2011):
𝑝(𝑥, 𝑧, 𝑡 = 0) = 0

𝜕𝑝
(𝑥, 𝑧, 𝑡 = 0) = 0.
𝜕𝑡

(2.2)
(2.3)

Em relação às condições de contorno, classicamente existem dois tipos de condições
utilizadas, nomeadas condições essenciais (de Dirichlet), com valor de campo prescrito,
e condições naturais (de Neumann), como valor da derivada do campo prescrita, ou seja,
𝑝(𝑥, 𝑧, 𝑡) = 𝑝̅

𝑒𝑚 Γ𝑝 ,

𝜕𝑝
(𝑥, 𝑧, 𝑡) = 𝑞�
𝜕𝒏

𝑒𝑚 Γ𝑞 .

(2.4)
(2.5)

onde 𝑝̅ e 𝑞� são os valores do campo de ondas e de sua derivada em relação à 𝒏 (vetor
unitário perpendicular ao contorno) prescritos, respectivamente, nos contornos Γ𝑝 e Γ𝑞 .

Como descrito em DI BARTOLO (2010), no contexto de modelagem da

propagação de ondas sísmicas, a aplicação de tais condições nas fronteiras do domínio
numérico considerado faria com que toda onda sísmica incidente sobre elas fosse
refletida com a mesma fase ou com fase invertida dependendo de qual condição se
utiliza. Para minimizar estas reflexões indesejáveis causadas pelo truncamento de
modelos geológicos, condições não reflexivas são frequentemente empregadas.
Geralmente, na modelagem sísmica no domínio do tempo são usados simultaneamente
os esquemas de REYNOLDS (1978) e CERJAN et al. (1985) na tentativa de atenuar as
reflexões indesejadas. Para detalhes sobre estas condições não reflexivas e suas
correspondentes implementações, vide SILVA (2002) ou ANCELME (2011).
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2.1.2 Fonte Sísmica
Na Equação (2.1) foi incorporada uma função fonte a equação da onda na
posição (𝑥𝑓, 𝑧𝑓 ), cujo objetivo é simular a geração de sinais sísmicos em campo. É
conveniente que esta função, que descreve o comportamento de uma fonte sísmica,

possua algumas características especiais. Dentre estas características está o fato de que
tal função deva ser limitada tanto no domínio do tempo quanto no domínio da
frequência. A limitação no domínio do tempo tem o intuito de simular uma fonte
explosiva e a limitação no domínio da frequência tem por objetivo manter o controle
sobre a frequência máxima a qual o modelo numérico está sujeito, denominada
frequência de corte (𝑓𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 ). O grau de refinamento da malha é influenciado por esta
frequência (BULCÃO, 2004). Neste trabalho, foi escolhida a derivada segunda da
Gaussiana, como definida por CUNHA (1997):
𝑓(𝑡) = [1 − 2𝜋(𝜋𝑓𝑐 𝑡𝑑 )2 ]𝑒𝑥𝑝[−𝜋(𝜋𝑓𝑐 𝑡𝑑 )2 ],

(2.6)

onde 𝑡𝑑 = 𝑘∆𝑡 − 𝑡𝑓 representa um translação temporal da fonte no tempo, e sendo 𝑡𝑓 o

meio período da função Gaussiana, dado por:

𝑡𝑓 =

2√𝜋
,
𝑓𝑐

e 𝑓𝑐 é a frequência central da fonte, dada por:

𝑓𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 = 3√𝜋𝑓𝑐 .

(2.7)

(2.8)

Na Figura 2.1 encontra-se a representação da função fonte no domínio do tempo,
expressa pela segunda derivada da Gaussiana, para o caso em que 𝑓𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 = 30𝐻𝑧.

13

Figura 2.1: Função fonte dada pela segunda derivada da Gaussiana (CUNHA, 1997)
para 𝑓𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 = 30𝐻𝑧.

Observa-se através da Figura (2.1) que a fonte explosiva geradora da

perturbação sísmica possui uma dependência temporal suave que se inicia de um valor
nulo, de forma que atende às condições iniciais mencionadas na seção anterior (DI
BARTOLO, 2010).
Ressalta-se que, de modo geral, a equação da onda pode ser resolvida em
diferentes domínios. Cada domínio tem suas vantagens e desvantagens inerentes.
Destaca-se que os métodos numéricos utilizados para encontrar soluções aproximadas
da equação da onda no domínio espaço-tempo tem dominado a literatura especializada.
Entretanto, nesta dissertação, será empregado o método das diferenças finitas para
solucionar o problema no domínio espaço-frequência da propagação de ondas acústicas
em meios geológicos simples e complexos. Para uma visão evolutiva do tema tratado,
vide os seguintes artigos: PRATT & WORTIHIGTON (1990), JO et al. (1996), SHIN
& SOHN (1998) e HUSTEDT et al. (2004).
Na próxima seção, será exposta a representação no domínio espaço-frequência
da equação acústica 2-D da onda, juntamente com sua condição de contorno.
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2.2 Representação no Domínio Espaço-Frequência

para a Equação Acústica da Onda
Aplicando a transformada de Fourier temporal na Equação (2.1), obtém-se a
equação da onda acústica 2-D no domínio da frequência, também conhecida como
equação de Helmholtz (BLEISTEIN, 1984; CERVENY, 1987; POPOV, 2002). Tal
equação é expressa como segue:
𝜕 2 𝑃(𝑥, 𝑧, 𝜔) 𝜕 2 𝑃(𝑥, 𝑧, 𝜔)
𝜔2
+
+
𝑃(𝑥, 𝑧, 𝜔) = 𝐹(𝜔)𝛿�𝒙 − 𝒙𝒇 �,
𝜕𝑥 2
𝜕𝑧 2
𝑉 2 (𝑥, 𝑧)

(2.9)

onde 𝑃(𝑥, 𝑧, 𝜔) é o campo de pressão no ponto (𝑥, 𝑧) numa dada frequência angular 𝜔,

𝐹(𝜔) é o termo fonte no domínio da frequência e 𝒙𝒇 é o vetor posição da fonte. A

frequência angular é relacionada com a frequência dada em Hertz, de acordo com:
𝜔 = 2𝜋𝑓.

(2.10)

A transformada de Fourier da expressão da fonte sísmica no domínio do tempo,
Equação (2.6), é designada pela função complexa 𝐹(𝑓) cujo módulo é dado pela

Equação (2.11). Na Figura 2.2 encontra-se o espectro de frequência da função fonte para
o caso em que 𝑓𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 = 30𝐻𝑧.

2𝑓 2
−𝑓 2
|𝐹(𝑓)| = 2 3 𝑒𝑥𝑝 � 2 �.
𝜋𝑓𝑐
𝜋 𝑓𝑐
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(2.11)

Figura 2.2: Espectro de frequência da função fonte dada pela segunda derivada da
Gaussiana (CUNHA, 1997) para 𝑓𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 = 30𝐻𝑧.

Neste trabalho, a versão discreta da função fonte no domínio da frequência,

empregada na modelagem numérica, será determinada através da aplicação de um
algoritmo de transformada rápida de Fourier. Ressalta-se que, a função fonte
discretizada no domínio da frequência também pode ser encontrada amostrando-se a
função analítica 𝐹(𝑓).

2.2.1 Condições de Contorno
A modelagem sísmica pode ser formulada como um problema de valor inicial e
de valor de contorno no domínio do tempo ou como um problema de valor de contorno
no domínio da frequência (ŠTEKL, 1997). Neste trabalho serão empregadas as
seguintes condições de contorno para a equação acústica da onda no domínio da
frequência (Equação 2.9):
𝑃(𝑥, 𝑧, 𝜔) = 𝑃� = 0 𝑒𝑚 Γ𝑃 ,

𝜕𝑃(𝑥, 𝑧, 𝜔)
= 𝑄� = 0 𝑒𝑚 Γ𝑄 ,
𝜕𝒏
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(2.12)
(2.13)

onde 𝑃� e 𝑄� são os valores do campo de ondas no domínio da frequência e de sua

derivada em relação à 𝒏 (vetor unitário perpendicular ao contorno) prescritos,
respectivamente, nos contornos Γ𝑃 e Γ𝑄 .

Para garantir que as condições de contorno mencionadas acima sejam satisfeitas

nas fronteiras do domínio do problema a ser discretizado, será utilizado, neste trabalho,
uma variação do método PML (Perfectly Matched Layer), que foi incialmente proposto
por BERENGER (1994) para absorção de ondas eletromagnéticas. Esse método, assim
como o método de zona de amortecimento proposto por CERJAN et al. (1985) envolve
o uso de fatores de redução/absorção; no entanto, no PML se trabalha tanto sobre a
amplitude da onda como suas derivadas, o que o diferencia do método de CERJAN et
al., (1985) (KASSUGA, 2011).

2.2.2 Camadas Absorventes PML
Para atenuar as reflexões indesejadas nos bordos do domínio do problema a ser
discretizado e ao mesmo tempo satisfazer as condições de contorno expressas pelas
Equações (2.12) e (2.13), será empregado nesta dissertação o método PML que faz uso
de coordenadas complexas esticadas (complex stretched coordinates) (CHEW &
WEEDON, 1994). Esta abordagem do método PML é essencialmente fundamentada na
continuação analítica das equações de Maxwell em coordenadas espaciais com valores
complexos nas camadas PML, onde o campo de ondas decresce exponencialmente
(JOHNSON, 2010).
Aplicando-se o método PML de coordenadas esticadas na equação acústica 2-D
da onda no domínio da frequência, ou seja, na Equação (2.9), obtém-se, de acordo com
BROSSIER et al. (2010), a seguinte equação diferencial parcial de segunda ordem:
1 𝜕
1 𝜕𝑃
1 𝜕
1 𝜕𝑃
𝜔2
�
�+
�
� + 2 𝑃 = 𝐹(𝜔)𝛿(𝒙 − 𝒙𝒔 ),
𝜉𝑥 (𝑥) 𝜕𝑥 𝜉𝑥 (𝑥) 𝜕𝑥
𝜉𝑧 (𝑧) 𝜕𝑧 𝜉𝑧 (𝑧) 𝜕𝑧
𝑉

(2.14)

onde,

𝜉𝑥 (𝑥) = 1 + 𝑖𝛾𝑥 ⁄𝜔 ,

𝜉𝑧 (𝑥) = 1 + 𝑖𝛾𝑧 ⁄𝜔,
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(2.15)

sendo 𝛾𝑥 (𝑥) e 𝛾𝑧 (𝑧), funções unidimensionais que definem o comportamento atenuante

nas camadas PML. Uma camada que atenua ondas que se propagam apenas na direção
𝑥, é implementada tomando-se 𝛾𝑥 > 0 e 𝛾𝑧 = 0 em toda camada. Para atenuar ondas que

propagam apenas na direção 𝑧, toma-se 𝛾𝑥 = 0 e 𝛾𝑧 > 0 em toda camada. Destaca-se

que a Equação (2.14) se reduz a Equação (2.9) quando 𝛾𝑥 = 𝛾𝑧 = 0. Para conseguir o
acoplamento perfeito de impedância acústica os valores de 𝛾 devem aumentar

continuamente, a partir de zero no início da região de absorção até a fronteira da camada
PML (SILVA NETO, 2004). Destaca-se que as funções 𝛾𝑥 e 𝛾𝑧 não são aplicadas no
termo ao lado direto da Equação (2.14), porque a fonte estará sempre localizada no
domínio de interesse, onde essas funções possuem valores nulos.
Há várias escolhas possíveis para o perfil de atenuação na camada PML (CHEW
& LIU, 1996; ZENG et al., 2001; HUSTEDT et al., 2004). No entanto, nesta
dissertação, optou-se por utilizar o seguinte perfil de atenuação:
𝛾𝑥 = 𝐶𝑃𝑀𝐿 (𝐿𝑥 ⁄𝐿𝑃𝑀𝐿 )4 ,

(2.16)

onde 𝐿𝑥 é a distância entre um ponto na região de absorção e o inicio dessa região, 𝐿𝑃𝑀𝐿

é a largura da região de absorção, e 𝐶𝑃𝑀𝐿 é o poder de absorção da camada PML.

A absorção nas camadas PML para eventos de incidência rasa pode ser

melhorada utilizando o método PML convolucional (C-PML) (KUZUOGLU &
MITTRA, 1996; RODEN & GEDNEY, 2000; KOMATITSCH & MARTIN, 2007). Nas
camadas C-PML, a função amortecimento 𝜉𝑥 (𝑥) é dada como segue:
𝜉𝑥 (𝑥) = 𝜅𝑥 + 𝑖

𝑑𝑥
,
𝛼𝑥 + 𝑖𝜔

(2.17)

onde 𝑑𝑥 e 𝛼𝑥 são geralmente funções quadráticas e lineares, respectivamente.
Expressões apropriadas para 𝜅𝑥 , 𝑑𝑥 e 𝛼𝑥 são discutidas em KUZUOGLU & MITTRA

(1996); COLLINO & MONK (1998); RODEN & GEDNEY (2000); COLLINO &
TSOGKA

(2001);

KOMATITSCH

&

MARTIN

(2007);

DROSSAERT

&

GIANNOPOULOS (2007).
Até aqui foi apresentada a formulação analítica do método PML de coordenadas
complexas esticadas, esta formulação permite absorção perfeita da amplitude do campo
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de ondas em um domínio continuo com uma camada de absorção de espessura pequena
(CHEW & WEEDON, 1994). Porém, isso não é verdade em um domínio discreto, onde
a absorção tem que ser aplicada em pontos do domínio separados de uma distância não
infinitesimal. Como o domínio é discreto e 𝛾 varia com a posição dentro da camada,

surgem diferenças de impedância acústica entre os pontos vizinhos da camada e entre a
camada e o domínio de interesse (𝛾𝑥 = 𝛾𝑧 = 0), fazendo com que haja reflexão quando
a onda passa de um ponto para outro. Essas diferenças de impedância aumentam com a

intensidade com que a absorção é aplicada. Assim, fica claro que deve existir um
equilíbrio entre o poder de absorção da camada e as reflexões que sua presença causa
(KASSUGA, 2011).

2.2.3 Formalismo Matricial
Uma vez que a relação entre o campo de onda e o termo fonte é linear na
equação de segunda ordem da onda, a Equação (2.17) pode formulada no seguinte
formato matricial (BROSSIER et al., 2010):
𝑨𝑿 = 𝑩,

(2.18)

onde 𝑨 é a matriz impedância. Ela é esparsa e possui coeficientes com valores
complexos os quais dependem das propriedades do meio e da frequência angular. O

campo de onda (ou campo de pressão) é denotado pelo vetor 𝑿 e a fonte pelo vetor 𝑩
(MARFURT, 1984). A dimensão da matriz quadrada 𝑨 é igual ao número de pontos do

domínio computacional multiplicado pelo número de componentes do vetor campo de
onda. A matriz 𝑨 possui um padrão simétrico para o método das diferenças finitas

(MDF), mas ela não é geralmente simétrica por causa das condições não reflexivas
impostas no contorno do domínio computacional. Nesta dissertação, a Equação (2.18)
será montada através do emprego de um esquema de ordenamento sequencial e,
posteriormente, resolvida pelo solver direto de fatoração LU apresentado na seção 2.7.
Esse solver direto realiza primeiro a fatoração LU da matriz 𝑨 e, em seguida, faz uso
dos fatores LU gerados para encontrar a solução do sistema (DUFF et al, 1986).
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A migração (ou inversão) sísmica na geofísica do petróleo e gás requer a
utilização da modelagem sísmica para um grande número de fontes, tipicamente, de até
poucos milhares para uma aquisição 3D. Portanto, o motivo do emprego do solver
direto na modelagem no domínio da frequência é o de calcular de forma eficiente as
soluções da Equação (2.18) para múltiplas fontes. A fatoração LU da matriz impedância
é uma tarefa que demanda tempo e memória computacional, mas é independente da
fonte, e, por esse motivo é realizada somente uma vez, enquanto que a etapa de
substituições fornece a solução para múltiplas fontes eficientemente. Uma dificuldade
da resolução via solver direto é a necessidade de memória para os fatores LU resultantes
do processo de preenchimento, isto é, da criação de coeficientes não nulos adicionais
durante a fatoração matricial. Esse preenchimento pode ser minimizado utilizando
operadores compactos de diferenças finitas que permitam a redução da largura de banda
da matriz impedância (BROSSIER et al., 2010).

Nas próximas seções, a equação acústica da onda no domínio da frequência
generalizada através da inclusão do método PML de coordenadas complexas esticadas
será discretizada, respectivamente, através do emprego dos seguintes esquemas de
diferenças finitas: convencional de 5 pontos de PRATT (1990), compacto de 9 pontos
de JO et al. (1996) e compacto de 25 pontos de SHIN & SOHN (1998). Em cada seção,
também será realizada uma análise de dispersão numérica do esquema de discretização
apresentado na mesma, visando determinar a menor quantidade de pontos da malha por
comprimento de onda que garanta a estabilidade do algoritmo de modelagem.

2.3 Esquema Convencional de Diferenças Finitas
de 5 Pontos
Nesta seção as derivadas espaciais de segunda ordem da Equação (2.14) serão
discretizadas pelo esquema convencional de diferenças finitas 5 pontos, proposto por
PRATT & WORTHIGTON (1990). Tais aproximações conduzirão a um estencil de
diferenças finitas de 5 pontos com extensão simétrica ao longo dos eixos de
coordenadas Cartesianas 𝑥 e 𝑧 em relação ao ponto central (veja a Figura 2.4).
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É importante ressaltar que todos os cálculos de discretização realizados neste
trabalho fazem uso de uma malha com espaçamento regular entre os pontos em ambas
as direções 𝑥 e 𝑧, ou seja, ∆𝑥 = ∆𝑧 = ℎ, e as referências locais dos pontos da malha são

feitas através dos subscritos 𝑚 e 𝑛, onde 𝑚 varia na direção 𝑥 e 𝑛 em 𝑧.

Figura 2.4: Estencil convencional de diferenças finitas de 5 pontos.
A necessidade de formulações numéricas capazes de lidar com os domínios
heterogêneos complexos frequentemente encontrados nos problemas de modelagem de
interesse em geofísica aplicada, cedo levou à utilização de esquemas heterogêneos, onde
as propriedades heterogêneas do meio são fornecidas ponto a ponto e o esquema
aproxima implicitamente as condições de contorno entre as interfaces. É atribuído a
BOORE (1972) a introdução de esquemas heterogêneos. Tal esquema foi estendido em
KELLY et al. (1976) (DI BARTOLO, 2010). Este trabalho baseou-se na formulação
numérica estendida por KELLY et al. (1976) para aproximar as derivadas espaciais da
equação acústica da onda no domínio da frequência na região PML, onde esta é
considerada heterogênea. Diante do exposto, pode-se escrever:
𝜕
1 𝜕𝑃
1 1
1
�𝑃𝑚+1,𝑛 − 𝑃𝑚,𝑛 � −
�𝑃 − 𝑃𝑚−1,𝑛 ��,
�
� ≈ 2�
𝜕𝑥 𝜉𝑥 (𝑥) 𝜕𝑥
ℎ 𝜉𝑚+1
𝜉𝑚−1 𝑚,𝑛
2

2

𝜕
1 𝜕𝑃
1 1
1
�𝑃𝑚,𝑛+1 − 𝑃𝑚,𝑛 � −
�𝑃 − 𝑃𝑚,𝑛−1 ��,
�
� ≈ 2�
𝜕𝑧 𝜉𝑧 (𝑧) 𝜕𝑧
ℎ 𝜉𝑛+1
𝜉𝑛−1 𝑚,𝑛
2

2

sendo:
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(2.19a)
(2.19b)

1
𝜉𝑚±1 = (𝜉𝑚 + 𝜉𝑚±1 );
2
2

(2.20a)

1
𝜉𝑛±1 = (𝜉𝑛 + 𝜉𝑛±1 );
2
2
𝜉𝑚 = 1 +
𝜉𝑛 = 1 +

(2.20b)

𝑖
𝛾 ,
𝜔 𝑚

(2.20c)

𝑖
𝛾,
𝜔 𝑛

(2.20𝑑)

𝑛 4
� ,
𝑁𝑎

(2.20f)

𝛾𝑚 = 𝐶𝑃𝑀𝐿 �
𝛾𝑛 = 𝐶𝑃𝑀𝐿 �

𝑚 4
� ,
𝑁𝑎

(2.20e)

onde 𝑃𝑚,𝑛 representa o campo de pressão na posição discreta (𝑚, 𝑛) na frequência

angular 𝜔, 𝑁𝑎 representa o número de pontos da camada PML, e 𝜉𝑚 e 𝜉𝑛 são as versões
discretas das funções de atenuação PML, as quais são expressas pela Equação (2.15).

Substituindo a Equação (2.19) em (2.14), obtém-se a seguinte expressão para a
equação da onda em termos de diferenças finitas:
1
1
1
�𝑃𝑚+1,𝑛 − 𝑃𝑚,𝑛 � −
�𝑃 − 𝑃𝑚−1,𝑛 ��
�
2
𝜉𝑚 ℎ 𝜉𝑚+1
𝜉𝑚−1 𝑚,𝑛
2

2

+

1
1
1
𝜔2
�𝑃
−
𝑃
�
−
�𝑃
−
𝑃
��
+
𝑃
�
𝑚,𝑛
𝑚,𝑛−1
𝜉𝑛 ℎ2 𝜉𝑛+1 𝑚,𝑛+1
𝜉𝑛−1 𝑚,𝑛
𝑉 2 𝑚,𝑛
2

= 𝑆𝑚,𝑛 .

2

(2.21)

Por uma questão de praticidade, adotou-se a partir deste ponto a notação:
𝑆𝑚,𝑛 = 𝐹(𝜔)𝛿𝑚𝑚𝑓 𝛿𝑛𝑛𝑓 ,

(2.22)

onde (𝑚𝑓 ,𝑛𝑓 ) é o ponto de colocação da função fonte 𝐹(𝜔) sobre a malha regular.

Destaca-se que a Equação (2.21), na ausência de camadas PML (isto é, 𝜉𝑚 =

𝜉𝑚+1 = 𝜉𝑚−1 = 𝜉𝑛 = 𝜉𝑛+1 = 𝜉𝑛−1 = 1), se reduz a equação encontrada em PRATT &
2

2

2

WORTHIGTON (1990).

2
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Rearranjando a Equação (2.21), obtém-se:
𝐶1 𝑃𝑚−1,𝑛 + 𝐶2 𝑃𝑚,𝑛−1 + 𝐶3 𝑃𝑚,𝑛 + 𝐶4 𝑃𝑚+1,𝑛 + 𝐶5 𝑃𝑚,𝑛+1 = 𝑆𝑚,𝑛 ,

(2.23)

onde os coeficientes não nulos 𝐶1 , 𝐶2 , 𝐶3 , 𝐶4 e 𝐶5 , para cada ponto (𝑚, 𝑛) da malha, são

expressos por:

𝐶1 =
𝐶2 =
𝐶3 =

1
1
,
𝜉𝑚 ℎ2 𝜉𝑚−1
2

(2.24a)

2

(2.24b)

1 1
,
𝜉𝑛 ℎ2 𝜉𝑛−1

𝜔2
1
1
1
1
1
1
−
+
+
�
�−
�
�,
2
2
2
𝑉
𝜉𝑚 ℎ 𝜉𝑚+1 𝜉𝑚−1
𝜉𝑛 ℎ 𝜉𝑛+1 𝜉𝑛−1
2

𝐶4 =
𝐶5 =

2

1
1
,
2
𝜉𝑚 ℎ 𝜉𝑚+1

2

2

(2.24c)

2

(2.24d)

2

(2.24e)

1 1
.
𝜉𝑛 ℎ2 𝜉𝑛+1

A posição correspondente a cada coeficiente é mostrada na Figura 2.4.
A Equação (2.23) corresponde a um sistema de equações lineares, onde cada
ponto da malha resulta numa equação linear. A solução do sistema que corresponde ao
campo de pressão em todos os pontos do domínio computacional será determinada
simultaneamente através da utilização do solver direto de fatoração LU que será descrito
na seção 2.8.

2.3.1 Análise de Dispersão Numérica
A forma discreta da equação da onda expressa pela Equação (2.23), sem o termo
fonte (𝑆𝑚,𝑛 = 0) e na ausência de camadas PML (𝜉𝑚 = 𝜉𝑛 = 1), é uma aproximação
para a equação exata da onda e sua solução consequentemente conterá erros. As
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magnitudes destes erros dependem dos intervalos de discretização ∆𝑥 e ∆𝑧 (∆𝑥 = ∆𝑧 =

ℎ) e podem ser interpretados em termos das velocidades de fase e de grupo
(PALERMO, 2002). Nesta seção, os erros numéricos serão investigados através do

emprego da expressão discreta da propagação de ondas planas em um meio homogêneo
e infinito:
𝑃𝑚,𝑛 = 𝑒𝑥𝑝[(𝑗𝑘𝑥 ∆𝑥)𝑚 + (𝑗𝑘𝑧 ∆𝑧)𝑛],

onde 𝑘𝑥 e 𝑘𝑧 são os números de onda nas direções 𝑥 e 𝑧, expressos por:
𝑘𝑥 = 𝑘 sin 𝜃

𝑒 𝑘𝑧 = 𝑘 cos 𝜃,

(2.25)
(2.26)

sendo 𝑘 o módulo do vetor número de onda e 𝜃 ângulo entre a direção vertical (eixo 𝑧)

e a direção da propagação da onda, conforme ilustra a Figura 2.5.

Figura 2.5: Direção de propagação da onda plana.
Inserindo a Equação (2.25) em (2.23), considerando-se 𝑆𝑚,𝑛 = 0 e 𝜉𝑚 = 𝜉𝑚+1 =
2

𝜉𝑚−1 = 𝜉𝑛 = 𝜉𝑛+1 = 𝜉𝑛−1 = 1, obtém-se, após algumas manipulações algébricas, a
2

2

2

seguinte expressão para a velocidade de fase normalizada (para mais detalhes sobre o
processo de dedução, vide o Apêndice A do artigo de JO et al., 1996):
1/2
𝑉𝑓𝑎𝑠𝑒 𝐺
𝜋
𝜋
= �sin2 � sin 𝜃� + sin2 � cos 𝜃�� ,
𝑉
𝜋
𝐺
𝐺

(2.27)

onde a velocidade de fase normalizada é a razão entre a velocidade de fase numérica
𝜔⁄𝑘 e a velocidade da onda 𝑉, e 𝐺 é o número de pontos do grid usado para representar
o menor comprimento de onda. Este último é dado por:
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𝐺 = 𝜆/ℎ.

(2.28)

A Equação (2.27) relaciona a velocidade de fase normalizada com o intervalo de
discretização da malha ℎ através da variável 𝐺. Se o processo de discretização fosse

perfeito, o lado direito da Equação (2.27) seria identicamente igual a 1.0 para todos os
valores de ℎ. Qualquer desvio a partir de 1.0 é considerado um erro e é causado pela
discretização da equação da onda.

A precisão numérica do esquema convencional de diferenças finitas de 5 pontos
ou de qualquer outro esquema de diferenças finitas pode ser inferida através da análise
gráfica da velocidade de fase normalizada em função do número de pontos do grid por
comprimento de onda 𝐺 e do ângulo 𝜃 de propagação da onda plana. Esta análise
gráfica permite determinar o menor número de pontos do grid por comprimento de onda

que mantêm o erro da velocidade de fase normalizada dentro de uma faixa de tolerância
especificada (ARNTSEN et al., 1998).
A Figura 2.5 ilustra o comportamento dispersivo da velocidade de fase
normalizada para o esquema convencional de diferenças finitas de 5 pontos.
Considerando-se que erros não superiores a 1% na função velocidade de fase
normalizada não causarão uma dispersão significativa na modelagem, pode-se inferir a
partir da Figura 2.5 que 𝐺𝑚𝑖𝑛 ≈ 13, ou seja, ℎ𝑚á𝑥 ≈ 𝜆/13. Para valores menores que

𝐺𝑚𝑖𝑛 a velocidade de fase diferirá cada vez mais da velocidade de propagação do meio,
aumentando assim a dispersão numérica.

Outro ponto importante também avaliado graficamente é a anisotropia numérica.
A Figura 2.5 também mostra a variação da curva de velocidade de fase normalizada em
função da direção de propagação da onda plana. Para detalhes sobre anisotropia
numérica, vide MARFURT (1987).
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Figura 2.5: Comportamento dispersivo da velocidade de fase normalizada para o
esquema convencional de diferenças finitas de 5 pontos aplicado à equação acústica 2-D
da onda no domínio da frequência.

2.4 Esquema Compacto de Diferenças Finitas de
9 Pontos
No caso do método das diferenças finitas no domínio do tempo, operadores de
ordem elevada são geralmente projetados para alcançar a melhor relação entre precisão
e eficiência computacional (DABLAIN, 1986). No domínio da frequência, o emprego
de operadores de ordem elevada conduz a um aumento significativo da largura de banda
da matriz impedância e a degradação da eficiência do algoritmo de diferenças finitas no
domínio da frequência (AMINI & JAVAHERIAN, 2011). Para superar esta
desvantagem inerente, JO et al. (1996) desenvolveram um esquema compacto
(otimizado) de diferenças finitas de 9 pontos para aproximar o termo Laplaciano e o
termo de aceleração de massa da equação escalar da onda. Tal esquema consiste na
combinação linear de dois operadores de 2ª ordem construídos em dois diferentes
sistemas de coordenadas rotacionadas, combinado com a estratégia de aproximação do
termo de aceleração de massa, em que o termo massa é espacialmente distribuído sobre
os diferentes pontos do estencil de 9 pontos. A combinação dessas duas técnicas permite
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o desenvolvimento de um operador de diferenças compacto e preciso em termos de
dispersão e anisotropia numéricas.
A seguir serão apresentadas as etapas necessárias para a construção do esquema
compacto de diferenças finitas desenvolvido por JO et al. (1996). Após a construção,
será feita a análise de dispersão do método aplicado à equação acústica da onda no
domínio da frequência, visando obter o menor número de pontos do grid por
comprimento de onda.

2.4.1 Discretização dos Operadores Diferenciais
Em geral, problemas físicos descritos por equações diferenciais parciais em um
dado sistema de coordenadas possuem as mesmas soluções em todos os sistemas de
coordenadas. No entanto, soluções analíticas não existem para a maioria dos casos
realísticos, assim soluções numéricas são necessárias. Uma solução numérica é uma
aproximação e a precisão desta usualmente tem uma dependência angular, de forma que
os resultados dependem da orientação do sistema de coordenadas adotado (ŠTKEL,
1997).
No caso da propagação de ondas planas em meios homogêneos, normalmente,
escolhe-se um sistema de coordenadas com um dos eixos na mesma direção da
propagação da onda, pois desta maneira, torna-se possível o desenvolvimento de um
esquema numérico que forneça um resultado satisfatório e barato fazendo uso de
operadores de diferenças finitas de baixa ordem. Porém, isso não pode ser feito em
meios complexos, onde as ondas sísmicas se propagam em todas as direções (ŠTKEL,
1997).
A solução encontrada por JO et al. (1996) para reduzir a anisotropia numérica,
ou seja, os erros que surgem devido à escolha do sistema de coordenadas, foi
generalizar o operador Laplaciano da equação escalar da onda através da média
ponderada de dois operadores Laplacianos, formulados em dois sistemas de
coordenadas bidimensionais: sistema Cartesiano clássico e rotacionado de 45°. Diante
do exposto, pode-se rescrever a Equação (2.14) da seguinte maneira:
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𝑎1 [∇2𝑃𝑀𝐿 𝑃(𝑥, 𝑧, 𝜔)] + 𝑎2 [∇2𝑃𝑀𝐿 𝑃(𝑥45 , 𝑧45 , 𝜔)] +
onde:
∇2𝑃𝑀𝐿 𝑃(𝑥, 𝑧, 𝜔) =
∇2𝑃𝑀𝐿 𝑃(𝑥45 , 𝑧45 , 𝜔) =

1

𝜔2
𝑃(𝑥, 𝑧, 𝜔) = 𝑆(𝑥, 𝑧, 𝜔) ,
𝑐2

1 𝜕 1 𝜕𝑃
1 𝜕 1 𝜕𝑃
�
�+
�
�,
𝜉𝑥 𝜕𝑥 𝜉𝑥 𝜕𝑥
𝜉𝑧 𝜕𝑧 𝜉𝑧 𝜕𝑧

𝜕
1 𝜕𝑃
1 𝜕
1 𝜕𝑃
�
�+
�
�,
𝜉𝑥45 𝜕𝑥45 𝜉𝑥45 𝜕𝑥45
𝜉𝑧45 𝜕𝑧45 𝜉𝑧45 𝜕𝑧45

(2.29)
(2.30)
(2.31)

sendo 𝑥45 e 𝑧45 as coordenadas referentes ao sistema de coordenadas rotacionado de 45°
no sentido anti-horário em relação ao sistema Cartesiano clássico. Os coeficientes 𝑎1 e

𝑎2 utilizados na Equação (2.29) satisfazem a seguinte equação matemática:
𝑎1 + 𝑎2 = 1 .

(2.32)

Discretizando os operadores de derivada segunda, expressos pelas Equações
(2.30) e (2.31), através do emprego dos operadores de diferenças finitas de 2ª ordem
propostos por KELLY et al. (1976), obtêm-se, respectivamente:

∇2𝑃𝑀𝐿 𝑃(0,ℎ) =

1 1 1
1
�𝑃
−
𝑃
�
−
�𝑃 − 𝑃𝑚−1,𝑛 ��
�
𝑚+1,𝑛
𝑚,𝑛
𝜉𝑚 ℎ2 𝜉𝑚+1
𝜉𝑚−1 𝑚,𝑛
2

+

∇2𝑃𝑀𝐿 𝑃(45,√2ℎ) =

1 1 1
1
�𝑃𝑚,𝑛+1 − 𝑃𝑚,𝑛 � −
�𝑃 − 𝑃𝑚,𝑛−1 �� ,
�
2
𝜉𝑛 ℎ 𝜉𝑛+1
𝜉𝑛−1 𝑚,𝑛
2

1

1

𝜉𝑚,𝑛 �√2ℎ�

−
−

2

1

𝜉𝑚−1,𝑛+1
2

1

2

𝜉𝑚−1,𝑛−1
2

2

2�

(2.33)

2

1

𝜉𝑚+1,𝑛−1
2

2

�𝑃𝑚+1,𝑛−1 − 𝑃𝑚,𝑛 �

�𝑃𝑚,𝑛 − 𝑃𝑚−1,𝑛+1 � +
�𝑃𝑚,𝑛 − 𝑃𝑚−1,𝑛−1 �� ,

1

𝜉𝑚+1,𝑛+1
2

2

�𝑃𝑚+1,𝑛+1 − 𝑃𝑚,𝑛 �

(2.34)

onde:
1
𝜉𝑚±1,𝑛∓1 = �𝜉𝑚,𝑛 + 𝜉𝑚±1,𝑛∓1 � ;
2
2
2
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(2.35a)

𝜉𝑚,𝑛 = 1 +

𝑖
(𝛾 + 𝛾𝑛 ) .
𝜔 𝑚

(2.35b)

Os termos localizados ao lado esquerdo das Equações (2.33) e (2.34)
correspondem aos operadores Laplacianos PMLs (nomenclatura usada nesta dissertação
para o Laplaciano no domínio PML) aproximados no sistema Cartesiano clássico e no
sistema rotacionado de 45°. Note que o primeiro e o segundo termo entre parênteses
indicam, respectivamente, o ângulo de rotação do sistema de coordenadas e a distância
entre os pontos da malha considerada.
Diante do exposto, a Equação (2.29) aproximada pode ser escrita na seguinte
forma:
𝑎1 �∇2𝑃𝑀𝐿 𝑃(0,ℎ) � + 𝑎2 �∇2𝑃𝑀𝐿 𝑃(45,√2ℎ) � +

𝜔2
𝑃 = 𝑆𝑚,𝑛 .
𝑉 2 𝑚,𝑛

(2.36)

A aplicação desta primeira técnica reduz significativamente a anisotropia
numérica, mas torna o resultado numérico, em geral, menos preciso do que aquele
obtido através do emprego do esquema de diferenças finitas convencional de segunda
ordem (HUSTEDT et al., 2004).

2.4.2 Aproximação do Termo de Aceleração de Massa
A precisão do estencil compacto de 9 pontos (Figura 2.6) pode ser melhorada
significativamente através da distribuição ponderada do termo de aceleração de massa
(𝜔2 ⁄𝑉 2 ) 𝑃𝑚,𝑛 sobre os diferentes pontos envolvidos na obtenção do mesmo

(MARFURT, 1984):

𝜔2
𝜔2
𝑃
=
�𝑏 𝑃�
+ 𝑏2 𝑃�(0°,ℎ) + 𝑏3 𝑃�(45°,√2ℎ) �
𝑉 2 𝑚,𝑛 𝑉 2 1 (0°,0)

(2.37)

𝑏1 + 4𝑏2 + 4𝑏3 = 1.

(2.38)

onde os coeficientes ponderados 𝑏1 , 𝑏2 e 𝑏3 satisfazem a seguinte equação:

Na Equação (2.37) foram utilizadas as seguintes notações:
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𝑃�(0°,0) = 𝑃𝑚,𝑛 ,

𝑃�(0°,ℎ) = 𝑃𝑚−1,𝑛 + 𝑃𝑚,𝑛−1 + 𝑃𝑚+1,𝑛 + 𝑃𝑚,𝑛+1,

𝑃�(45°,√2ℎ) = 𝑃𝑚−1,𝑛−1 + 𝑃𝑚+1,𝑛−1 + 𝑃𝑚+1,𝑛+1 + 𝑃𝑚−1,𝑛+1.

(2.39a)

(2.39b)
(2.39c)

A aproximação do termo de aceleração de massa (Equação 2.37) combinada
com a ponderação dos operadores de diferenças finitas (Equação 2.36) resulta na
seguinte equação:
𝜔2
𝑎1 �∇𝑃𝑀𝐿 𝑃(0,ℎ) � + 𝑎2 �∇𝑃𝑀𝐿 𝑃(45,√2ℎ) � + 2 �𝑏1 𝑃�(0°,0) + 𝑏2 𝑃�(0°,ℎ) + 𝑏3 𝑃�(45°,√2ℎ) �
𝑉
2

2

= 𝑆𝑚,𝑛

(2.40)

Rearranjando a equação acima, obtêm-se:
𝐶1 𝑃𝑚−1,𝑛−1 + 𝐶2 𝑃𝑚−1,𝑛 + 𝐶3 𝑃𝑚−1,𝑛 + 𝐶4 𝑃𝑚−1,𝑛 + 𝐶5 𝑃𝑚−1,𝑛 + 𝐶6 𝑃𝑚−1,𝑛 + 𝐶7 𝑃𝑚−1,𝑛
+ 𝐶8 𝑃𝑚−1,𝑛 + 𝐶9 𝑃𝑚−1,𝑛 = 𝑆𝑚,𝑛 ,

(2.40)

onde os coeficientes não nulos 𝐶1 , 𝐶2 , ... 𝐶9 , para cada ponto (𝑚, 𝑛) da malha, são

expressos por:

𝐶1 =

𝑎2

2𝜉𝑚,𝑛 ℎ2 𝜉𝑚−1,𝑛−1

𝐶2 =
𝐶3 =

1
2

2

𝜔2
,
𝑉2

𝑎1 1
𝜔2
+
𝑏
,
1
𝜉𝑚 ℎ2 𝜉𝑚−1
𝑉2
2

𝑎2

1

2𝜉𝑚,𝑛 ℎ2 𝜉𝑚−1,𝑛+1

𝐶4 =

+ 𝑏2

2

2

+ 𝑏2

𝜔2
,
𝑉2

𝑎1 1
𝜔2
+
𝑏
,
1
𝜉𝑛 ℎ2 𝜉𝑛−1
𝑉2
2
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(2.41a)
(2.41b)
(2.41c)
(2.41d)

𝐶5 = 𝑏0

𝜔2
𝑎1
1
1
𝑎1
1
1
−
+
+
�
�−
�
�
2
2
2
𝑉
𝜉𝑚 ℎ 𝜉𝑚+1 𝜉𝑚−1
𝜉𝑛 ℎ 𝜉𝑛+1 𝜉𝑛−1
−

2

𝑎2

1

2

1

2

1

2

1

+
+
+
�
�,
2𝜉𝑚,𝑛 ℎ2 𝜉𝑚−1,𝑛−1 𝜉𝑚−1,𝑛+1 𝜉𝑚+1,𝑛−1 𝜉𝑚+1,𝑛+1
2

2

2

2

𝑎1 1
𝜔2
𝐶6 =
+ 𝑏1 2 ,
𝜉𝑛 ℎ2 𝜉𝑛+1
𝑉

2

2

2

2

2

𝐶7 =

𝑎2

2𝜉𝑚,𝑛 ℎ2 𝜉𝑚+1,𝑛−1

𝐶8 =
𝐶9 =

1
2

2

+ 𝑏2

𝜔2
,
𝑉2

𝑎1 1
𝜔2
+
𝑏
,
1
𝜉𝑚 ℎ2 𝜉𝑚+1
𝑉2
2

𝑎2

1

2𝜉𝑚,𝑛 ℎ2 𝜉𝑚+1,𝑛+1
2

2

+ 𝑏2

(2.41e)

𝜔2
.
𝑉2

(4.41f)
(2.41g)
(2.41h)
(2.41i)

A posição dos coeficientes no estencil compacto de diferenças finitas de 9
pontos pode ser vista na figura abaixo.

Figura 2.6: Estencil compacto de diferenças finitas de 9 pontos.
Os coeficientes empregados na combinação linear dos operadores Laplacianos
PML e na aproximação do termo de aceleração de massa são determinados através da
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minimização dos erros da velocidade de fase. Segundo JO et al. (1996), os coeficientes
ponderados que otimizam o esquema compacto de diferenças finitas de 9 pontos são:
𝑎1 = 0,5461, 𝑎2 = 0,4539, 𝑏0 = 0,6248,
𝑏1 = 0,09381, 𝑏2 = 0,1297 × 10−5 .

(2.42)

2.4.3 Análise de Dispersão Numérica
Inserindo a expressão discreta de uma onda plana se propagando em um meio 2D homogêneo e infinito na equação da onda discretizada pelo operador compacto de
diferenças finitas de 9 pontos obtém-se a velocidade de fase normalizada (JO et al.,
1996):

onde:

𝑉𝑓𝑎𝑠𝑒 𝐺 𝑎1 𝐴 + 𝑎2 (1 − 𝐵)⁄2
= �
,
𝑉
𝜋 𝑏1 + 2𝑏2 𝐶 + 4𝑏3 𝐵
𝐴 = 𝑠𝑖𝑛2 �
𝐵 = cos �
𝐶 = cos �

𝜋 cos 𝜃
𝜋 sin 𝜃
� + 𝑠𝑖𝑛2 �
�;
𝐺
𝐺

2𝜋 cos 𝜃
2𝜋 sin 𝜃
� cos �
�;
𝐺
𝐺

2𝜋 cos 𝜃
2𝜋 sin 𝜃
� + cos �
�.
𝐺
𝐺

(2.43)
(2.44a)
(2.44b)
(2.44c)

A Equação (2.43) relaciona a velocidade de fase normalizada obtida para o
esquema compacto de 9 pontos com o intervalo de discretização da malha ℎ através da
variável 𝐺, a qual representa o número de pontos do grid por comprimento de onda. A
Figura 2.7 ilustra o gráfico da velocidade de fase normalizada como uma função do

número de pontos do grid por comprimento de onda 𝐺 e do ângulo de propagação da
onda 𝜃. Para manter o erro relativo da velocidade de fase normalizada dentro da

tolerância de 1%, o menor número de pontos do grid por comprimento de onda, inferido
a partir da Figura 2.7, tem que ser igual a quatro, ou seja, 𝐺𝑚𝑖𝑛 = 4. Para um

comparável grau de precisão numérica, o algoritmo convencional de 5 pontos necessita
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de 𝐺𝑚𝑖𝑛 = 13, enquanto que o método explícito de diferenças finitas de 2ª ordem no

domínio do tempo requer 𝐺𝑚𝑖𝑛 = 10 (JO et al., 1996).

Figura 2.7: Comportamento dispersivo da velocidade de fase normalizada para o
esquema compacto de diferenças finitas de 9 pontos aplicado à equação acústica 2-D da
onda no domínio da frequência.

2.5 Esquema Compacto de Diferenças Finitas de
25 Pontos
O esquema compacto de 9 pontos requer 𝐺𝑚𝑖𝑛 = 4, no entanto, este valor é alto

quando comparado a muitas outras técnicas de modelagem numérica, como por

exemplo, a técnica pseudoespectral. Para superar esta desvantagem inerente da
modelagem no domínio da frequência, SHIN & SOHN (1998) baseados na estratégia de
aproximação usada em JO et al. (1996), desenvolveram um esquema compacto de
diferenças finitas de 25 pontos o qual aproxima o termo Laplaciano e o termo de
aceleração de massa da equação acústica 2-D da onda no domínio da frequência. Tal
esquema permitiu reduzir o menor número de pontos do grid por comprimento de onda
de quatro para dois e meio, considerando o erro relativo na velocidade de fase não
superior a 1%.
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A seguir serão apresentadas as etapas para a construção do esquema compacto
desenvolvido por SHIN & SOHN (1998). Após a construção, será feita a análise de
dispersão do método visando obter o menor número de pontos do grid por comprimento
de onda.

2.5.1 Discretização dos Operadores Diferenciais
Para minimizar os erros que surgem devido à escolha do sistema de coordenadas
(anisotropia numérica), SHIN & SOHN (1998) aproximaram o termo Laplaciano da
equação de Helmholtz da onda utilizando o operador (estencil) compacto de diferenças
finitas de 25 pontos mostrado na Figura 2.8, o qual foi construído através da média
ponderada de quatro diferentes operadores de diferenças finitas de 2ª ordem formulados
em sistemas de coordenadas cartesianas rotacionados de 0°, 26,6°, 45° e 63,4°. Cada
operador de diferenças finitas rotacionado foi utilizado para aproximar o Laplaciano no
sistema de coordenada correspondente. Lembrando que, neste trabalho, o termo
Laplaciano ∇2 𝑃 é substituído pelo Laplaciano PML ∇2𝑃𝑀𝐿 𝑃.

Figura 2.8: Estencil compacto de diferenças finitas de 25 pontos.
Cada operador Laplaciano PML representado no seu correspondente sistema de
coordenadas cartesiana rotacionado é expresso como segue:

∇2𝑃𝑀𝐿 𝑃(𝑥, 𝑧, 𝜔) =

1 𝜕 1 𝜕𝑃
1 𝜕 1 𝜕𝑃
�
�+
�
�,
𝜉𝑥 𝜕𝑥 𝜉𝑥 𝜕𝑥
𝜉𝑧 𝜕𝑧 𝜉𝑧 𝜕𝑧
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∇2𝑃𝑀𝐿 𝑃(𝑥26.6 , 𝑧26.6 , 𝜔) =

1

𝜕
1 𝜕𝑃
1
𝜕
1 𝜕𝑃
�
�+
�
�,
𝜉𝑥26.6 𝜕𝑥26.6 𝜉𝑥26.6 𝜕𝑥26.6
𝜉𝑧26.6 𝜕𝑧26.6 𝜉𝑧26.6 𝜕𝑧26.6

∇2𝑃𝑀𝐿 𝑃(𝑥45 , 𝑧45 , 𝜔) =
∇2𝑃𝑀𝐿 𝑃(𝑥63.4 , 𝑧63.4 , 𝜔) =

1

1

𝜕
1 𝜕𝑃
1 𝜕
1 𝜕𝑃
�
�+
�
�,
𝜉𝑥45 𝜕𝑥45 𝜉𝑥45 𝜕𝑥45
𝜉𝑧45 𝜕𝑧45 𝜉𝑧45 𝜕𝑧45

𝜕
1 𝜕𝑃
1
𝜕
1 𝜕𝑃
�
�+
�
� , (2.45)
𝜉𝑥63.4 𝜕𝑥63.4 𝜉𝑥63.4 𝜕𝑥63.4
𝜉𝑧63.4 𝜕𝑧63.4 𝜉𝑧63.4 𝜕𝑧63.4

onde 𝑥𝜃 e 𝑧𝜃 são as coordenadas espaciais referentes ao sistema cartesiano rotacionado

de 𝜃° = {0°, 26.6°, 45° 𝑒 63,4°} e, 𝜉𝑥𝜃 e 𝜉𝑧𝜃 são as funções complexas 1D que definem

o comportamento atenuante do campo de ondas nas camadas PML, nas respectivas
direções 𝑥𝜃 e 𝑧𝜃 .

Baseando-se nos operadores de diferenças finitas de 2ª ordem propostos por

KELLY et al. (1976), as aproximações da Equação (2.45) para os nove pontos internos
do estencil de 25 pontos (Figuras 2.9A e 2.9B) podem ser escritas como segue:

∇2𝑃𝑀𝐿 𝑃(0,ℎ) =

1 1 1
1
�𝑃
−
𝑃
�
−
�𝑃 − 𝑃𝑚−1,𝑛 ��
�
𝑚+1,𝑛
𝑚,𝑛
𝜉𝑚 ℎ2 𝜉𝑚+1
𝜉𝑚−1 𝑚,𝑛
2

+

∇2𝑃𝑀𝐿 𝑃(45,√2ℎ) =

1 1 1
1
�𝑃𝑚,𝑛+1 − 𝑃𝑚,𝑛 � −
�𝑃 − 𝑃𝑚,𝑛−1 �� ,
�
2
𝜉𝑛 ℎ 𝜉𝑛+1
𝜉𝑛−1 𝑚,𝑛
2

1

1

𝜉𝑚,𝑛 �√2ℎ�

−
−

2

1

𝜉𝑚−1,𝑛+1
2

1

2

𝜉𝑚−1,𝑛−1
2

2

2�

(2.46)

2

1

𝜉𝑚+1,𝑛−1
2

2

�𝑃𝑚+1,𝑛−1 − 𝑃𝑚,𝑛 �

�𝑃𝑚,𝑛 − 𝑃𝑚−1,𝑛+1 � +
�𝑃𝑚,𝑛 − 𝑃𝑚−1,𝑛−1 �� .

1

𝜉𝑚+1,𝑛+1
2

2

�𝑃𝑚+1,𝑛+1 − 𝑃𝑚,𝑛 �

(2.47)

Enquanto que as aproximações para os dezessete pontos externos do estencil de
diferenças finitas de 25 pontos (Figuras 2.9C, 2.9D, 2.9E, 2.9F) podem ser expressas
por:
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∇2𝑃𝑀𝐿 𝑃(0,2ℎ) =

1 1
1
1
�
�𝑃𝑚+2,𝑛 − 𝑃𝑚,𝑛 � −
�𝑃 − 𝑃𝑚−2,𝑛 ��
2
𝜉𝑚 (2ℎ) 𝜉𝑚+1
𝜉𝑚−1 𝑚,𝑛

1 1
1
1
+
�
�𝑃𝑚,𝑛+2 − 𝑃𝑚,𝑛 � −
�𝑃 − 𝑃𝑚,𝑛−2 �� ,
2
𝜉𝑛 (2ℎ) 𝜉𝑛+1
𝜉𝑛−1 𝑚,𝑛

∇2𝑃𝑀𝐿 𝑃(45,2√2ℎ) =

1

1

𝜉𝑚,𝑛 �2√2ℎ�

−
−
∇2𝑃𝑀𝐿 𝑃(26.6,√5ℎ) =
−
−
∇2𝑃𝑀𝐿 𝑃(63.4,√5ℎ) =
−
−

1

𝜉𝑚−1,𝑛+1
1

𝜉𝑚−1,𝑛−1
1

1

2

𝜉𝑚−1,𝑛−1
2

1

2

1

𝜉𝑚−1,𝑛−1
2

2�

1

𝜉𝑚+1,𝑛−1
2

2 �𝜉

1

1
𝑚+ ,𝑛−1
2

1

𝜉𝑚+1,𝑛+1

�𝑃𝑚+2,𝑛+2 − 𝑃𝑚,𝑛 �

(2.49)

�𝑃𝑚+2,𝑛−1 − 𝑃𝑚,𝑛 �

�𝑃𝑚,𝑛 − 𝑃𝑚−1,𝑛−2 �� ,

𝜉𝑚,𝑛 �√5ℎ�
𝜉𝑚−1,𝑛+1

�𝑃𝑚+2,𝑛−2 − 𝑃𝑚,𝑛 �

�𝑃𝑚,𝑛 − 𝑃𝑚−2,𝑛+1 � +

1

1

𝜉𝑚+1,𝑛−1

�𝑃𝑚,𝑛 − 𝑃𝑚−2,𝑛−2 �� ,

𝜉𝑚,𝑛 �√5ℎ�
𝜉𝑚−1,𝑛+1

1

�𝑃𝑚,𝑛 − 𝑃𝑚−2,𝑛+2 � +

1

1

2�

(2.48)

1

𝜉𝑚+1,𝑛+1
2

�𝑃𝑚+1,𝑛+2 − 𝑃𝑚,𝑛 �

(2.50)

�𝑃𝑚+1,𝑛−2 − 𝑃𝑚,𝑛 �

�𝑃𝑚,𝑛 − 𝑃𝑚−1,𝑛+2 � +
�𝑃𝑚,𝑛 − 𝑃𝑚−2,𝑛−1 �� .

1

𝜉𝑚+1,𝑛+1
2

�𝑃𝑚+2,𝑛+1 − 𝑃𝑚,𝑛 �

(2.51)

Efetuando-se a média ponderada dos Laplacianos PMLs aproximados acima,
obtém-se á seguinte expressão discreta para o termo Laplaciano PML da Equação
(2.28):
∇2𝑃𝑀𝐿 𝑃 = 𝑎1 �∇2𝑃𝑀𝐿 𝑃(0°,ℎ) � + 𝑎2 �∇2𝑃𝑀𝐿 𝑃(45°,√2ℎ) � + 𝑎3 �∇2𝑃𝑀𝐿 𝑃(0°,2ℎ) �
onde:

+ 𝑎4 �∇2𝑃𝑀𝐿 𝑃(45°,2√2ℎ) � + 𝑎5 �∇2𝑃𝑀𝐿 𝑃(26.6°,√5ℎ) � + 𝑎6 �∇2𝑃𝑀𝐿 𝑃(63.4°,√5ℎ) �,
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(2.52)

𝑎1 + 𝑎2 + 𝑎3 + 𝑎4 + 𝑎5 + 𝑎6 = 1.

(2.53)

Note que os índices subscritos em cada variável Laplaciano PML, referem-se,
respectivamente, ao ângulo de rotação do sistema de coordenadas considerado e à
distância entre os pontos da malha rotacionada.
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(A)

(C)

(E)

(B)

(𝟎°, 𝒉)

(D)

(𝟎°, 𝟐𝒉)

(F)

�𝟐𝟔. 𝟔°, √𝟓𝒉�

�𝟒𝟓°, √𝟐𝒉�

�𝟒𝟓°, 𝟐√𝟐𝒉�

�𝟔𝟑. 𝟒°, √𝟓𝒉�

Figura 2.9: Estencils de diferenças finitas de 5 pontos, extraídos da Figura 2.8,
referentes às Equações (2.53)−(2.58).
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2.5.2 Aproximação do Termo de Aceleração de Massa
Aproximando a pressão 𝑃𝑚,𝑛 do termo de aceleração de massa através da média

ponderada do termo de massa concentrada (ponto central do estencil de 25 pontos) e dos
termos de massa consistente (pontos ao redor do ponto central do estencil de 25 pontos)
(SHIN & SOHN, 1998), obtêm-se:
𝜔2
𝜔2
𝑃
=
�𝑏 𝑃�
+ 𝑏1 𝑃�(0°,ℎ) + 𝑏2 𝑃�(45°,√2ℎ) + 𝑏3 𝑃�(0°,2ℎ) + 𝑏4 𝑃�(45°,2√2ℎ)
𝑉 2 𝑚,𝑛 𝑉 2 0 (0°,0)
+ 𝑏5 𝑃�(26.6°,√5ℎ) + 𝑏6 𝑃�(63.4°,√5ℎ) � ,

(2.54)

𝑃�(0°,0) = 𝑃𝑚,𝑛 ;

(2.55a)

onde:

𝑃�(0°,ℎ) = 𝑃𝑚−1,𝑛 + 𝑃𝑚,𝑛−1 + 𝑃𝑚+1,𝑛 + 𝑃𝑚,𝑛+1 ;

(2.55b)

𝑃�(0°,2ℎ) = 𝑃𝑚−2,𝑛 + 𝑃𝑚,𝑛−2 + 𝑃𝑚+2,𝑛 + 𝑃𝑚,𝑛+2 ;

(2.55d)

𝑃�(26.6°,√5ℎ) = 𝑃𝑚+2,𝑛−1 + 𝑃𝑚+1,𝑛+2 + 𝑃𝑚−2,𝑛+1 + 𝑃𝑚−1,𝑛−2 ;

(2.55f)

𝑃�(45°,√2ℎ) = 𝑃𝑚−1,𝑛−1 + 𝑃𝑚+1,𝑛−1 + 𝑃𝑚+1,𝑛+1 + 𝑃𝑚−1,𝑛+1 ;
𝑃�(45°,2√2ℎ) = 𝑃𝑚−2,𝑛−2 + 𝑃𝑚+2,𝑛−2 + 𝑃𝑚+2,𝑛+2 + 𝑃𝑚−2,𝑛+2 ;

𝑃�(63.4°,√5ℎ) = 𝑃𝑚+1,𝑛−2 + 𝑃𝑚+2,𝑛+1 + 𝑃𝑚−1,𝑛+2 + 𝑃𝑚−2,𝑛−1 .

(2.55c)

(2.55e)

(2.55g)

Substituindo a aproximação do termo Laplaciano PML e do termo de aceleração
de massa na Equação (2.14), obtém-se:
𝑎1 �∇2𝑃𝑀𝐿 𝑃(0°,ℎ) � + 𝑎2 �∇2𝑃𝑀𝐿 𝑃(45°,√2ℎ) � + 𝑎3 �∇2𝑃𝑀𝐿 𝑃(0°,2ℎ) � + 𝑎4 �∇2𝑃𝑀𝐿 𝑃(45°,2√2ℎ) �
+ 𝑎5 �∇2𝑃𝑀𝐿 𝑃(26.6°,√5ℎ) � + 𝑎6 �∇2𝑃𝑀𝐿 𝑃(63.4°,√5ℎ) �

onde

𝜔2
+ 2 �𝑏0 𝑃�(0°,0) + 𝑏1 𝑃�(0°,ℎ) + 𝑏2 𝑃�(45°,√2ℎ) + 𝑏3 𝑃�(0°,2ℎ) + 𝑏4 𝑃�(45°,2√2ℎ)
𝑐
+ 𝑏5 𝑃�(26.6°,√5ℎ) + 𝑏6 𝑃�(63.4°,√5ℎ) �,
6

𝑏0 + 4 � 𝑏𝑖 = 1 .
𝑖=1
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(2.56)

(2.57)

Para tornar o esquema compacto de diferenças finitas de 25 pontos otimizado,
SHIN & SOHN (1998) determinaram os coeficientes ponderados, presentes na Equação
(2.63), através de uma técnica de otimização que teve como objetivo minimizar os erros
numéricos na função velocidade de fase. Tais coeficientes encontram-se na tabela
apresentada a seguir.

Tabela 2.1 – Coeficientes ponderados que otimizam o esquema compacto de diferenças
finitas de 25 pontos.
𝑎1 = 0.0949098

𝑏0 = 0.363276000

𝑎3 = 0.2806770

𝑏2 = 0.042480100

𝑎2 = 0.2472530

𝑏1 = 0.108598000

𝑎4 = 0.0297441

𝑏3 = 0.004148700

𝑎5 = 0.1737080

𝑏4 = 0.000206312

𝑎6 = 0.1737080

𝑏5 = 0.001877650
𝑏6 = 0.001883420

O algoritmo de modelagem acústica no domínio da frequência baseado no
esquema compacto de diferenças finitas de 25 pontos foi construído a partir da Equação
(2.56), utilizando os coeficientes ponderados da Tabela 2.1.

2.5.3 Análise de Dispersão Numérica
Para analisar os erros numéricos causados pela discretização da equação acústica
da onda no domínio da frequência pelo esquema de diferenças finitas de 25 pontos,
substitui-se a Equação (2.25), que descreve a propagação de ondas planas em um meio
bidimensional homogêneo e infinito, na Equação (2.56). Após esta substituição e alguns
cálculos algébricos, pode-se chegar à seguinte expressão para a velocidade de fase
normalizada (para mais detalhes, veja o artigo de SHIN & SOHN, 1998):
𝑉𝑓𝑎𝑠𝑒
𝐺
�𝐿⁄𝑀.
=
𝑉
2𝜋
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(2.58)

onde:
𝐿 = 𝑎1 (4 − 2cos(2𝜋(sin 𝜃)⁄𝐺 ) − 2 cos(2𝜋(cos 𝜃)⁄𝐺 ))

+ 𝑎2 (1 − 0.5 cos(4𝜋(cos 𝜃)⁄𝐺 ) − 0.5 cos(4𝜋(sin 𝜃)/𝐺))
+ 𝑎3 (2 − 2 cos(2𝜋(cos 𝜃)/𝐺) cos(2𝜋(sin 𝜃)/𝐺))

+ 𝑎4 (0.5 − 0.5 cos(4𝜋(cos 𝜃)/𝐺) cos(4𝜋(sin 𝜃)/𝐺))
+ 𝑎5 (0.8

− 0.4 cos(4𝜋(sin 𝜃)⁄𝐺 + 2𝜋(cos 𝜃)/𝐺)

− 0.4 cos(2𝜋(sin 𝜃)⁄𝐺 − 4𝜋(cos 𝜃)/𝐺))
+ 𝑎6 (0.8

− 0.4 cos(2𝜋(sin 𝜃)⁄𝐺 + 4𝜋(cos 𝜃)/𝐺)

− 0.4 cos(4𝜋(sin 𝜃)⁄𝐺 − 2𝜋(cos 𝜃)/𝐺));

𝑀 = 𝑏1 + 𝑏2 (2cos(2𝜋(sin 𝜃)⁄𝐺 ) + 2 cos(2𝜋(cos 𝜃)⁄𝐺 ))
+ 𝑏3 (2cos(4𝜋(cos 𝜃)⁄𝐺 ) + 2 cos(4𝜋(sin 𝜃)⁄𝐺 ))
+ 𝑏4 (4 cos(2𝜋(cos 𝜃)/𝐺) cos(2𝜋(sin 𝜃)/𝐺))
+ 𝑏5 (4 cos(4𝜋(cos 𝜃)/𝐺) cos(4𝜋(sin 𝜃)/𝐺))
+ 𝑏6 (2 cos(4𝜋(sin 𝜃)⁄𝐺 + 2𝜋(cos 𝜃)/𝐺)
+ 2 cos(2𝜋(sin 𝜃)⁄𝐺 − 4𝜋(cos 𝜃)/𝐺))

+ 𝑏7 (2 cos(2𝜋(sin 𝜃)⁄𝐺 − 4𝜋(cos 𝜃)/𝐺)

+ 2 cos(4𝜋(sin 𝜃)⁄𝐺 − 2𝜋(cos 𝜃)/𝐺)).

A Figura 2.10 mostra o gráfico da velocidade de fase normalizada como uma
função do número de pontos do grid por comprimento de onda 𝐺 e do ângulo de

propagação da onda 𝜃. Para manter o erro relativo da função velocidade de fase dentro
da faixa de tolerância de 1%, o esquema compacto de 25 pontos requer 𝐺𝑚𝑖𝑛 = 2,5.
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Figura 2.10: Comportamento dispersivo da velocidade de fase normalizada para o
esquema compacto de diferenças finitas de 25 pontos aplicado à equação acústica 2-D
da onda no domínio da frequência.

2.6 Critério de Dispersão Numérica para a
Modelagem
A dispersão numérica, conforme mencionado anteriormente, é causada em
virtude das discretizações realizadas pelo método numérico. Para controlar a dispersão
numérica na modelagem, existe uma relação entre a menor velocidade utilizada no
modelo 𝑉𝑚𝑖𝑛 e a frequência máxima 𝑓𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 que limita o máximo valor do espaçamento da
malha de forma a não se ter excessiva dispersão de energia (MUFTI, 1990). Tal relação
é dada por:
ℎ≤

𝑉𝑚𝑖𝑛
,
𝐺𝑚𝑖𝑛 𝑓𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒

(2.58)

onde 𝐺𝑚𝑖𝑛 representa o número de pontos discretos por comprimento de onda, onde se

considera o menor comprimento de onda, referente à menor velocidade presente no
meio. O valor ótimo encontrado para o esquema convencional de 5 pontos foi 13. Já
para os esquemas compactos de 9 pontos e 25 pontos foram encontrados 𝐺𝑚𝑖𝑛 = 4,0 e

𝐺𝑚𝑖𝑛 = 2,5, respectivamente.
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2.7 Montagem das Equações Matriciais
A equação acústica da onda no domínio da frequência na sua versão discreta
corresponde a um sistema de equações lineares simultâneas que relaciona o campo de
pressão 𝑃𝑚,𝑛 em todos os pontos do domínio computacional com o termo fonte 𝑆𝑚,𝑛 e a

velocidade da onda acústica 𝑉𝑚,𝑛 , para uma dada frequência 𝜔. Com a finalidade de
resolver essas equações matriciais (uma equação matricial para cada frequência) com
relação aos valores do campo de pressão, é vantajoso reformulá-las na forma matricial.
Para montar a equação matricial dependente da frequência, as funções
discretizadas serão indexadas de acordo com um novo índice 𝑙, dado por:
𝑙 = (𝑚 − 1)𝑁𝑧 + 𝑛 ,

𝑚 = 1, ⋯ , 𝑁𝑥 ,

𝑛 = 1, ⋯ , 𝑁𝑧 .

(2.59)

Definindo as novas variáveis 𝑋𝑙 = 𝑃𝑚,𝑛 e 𝐵𝑙 = 𝑆𝑚,𝑛 , o campo de pressão 𝑃 e o

termo fonte 𝑆 em todos os pontos do domínio computacional podem ser representados
como vetores coluna 𝑿 = �𝑋1 , 𝑋2 , ⋯ , 𝑋𝑁𝑥𝑁𝑧 � e 𝑩 = �𝐵1 , 𝐵2 , ⋯ , 𝐵𝑁𝑥𝑁𝑧 �. Desde modo a

equação acústica 2-D da onda no domínio da frequência na sua versão discreta pode ser
escrita no seguinte formato matricial:
𝑨𝑿 = 𝑩 ,

(2.60)

onde a matriz 𝑨 é chamada, na literatura especializada, de matriz impedância. Ela é

geralmente esparsa e de grande porte. Seus elementos dependem, neste caso, da
frequência 𝜔, do espaçamento entre os pontos da malha ℎ, dos parâmetros de atenuação
PML e da velocidade de propagação das ondas no meio acústico (AMINI &
JAVAHERIAN, 2011). A matriz 𝑨 é geralmente assimétrica devido à implementação
de condições de fronteiras absorventes nas bordas do domínio numérico (BROSSIER et
al., 2010).
A estrutura da matriz impedância depende da geometria do estencil utilizado no
processo de discretização e da maneira como o sistema de equações lineares é montado
(ŠTEKL, 1997). Neste trabalho, será utilizado o ordenamento sequencial, descrito pela
Equação (2.59), para montar todos os sistemas lineares oriundos da discretização em
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diferenças finitas da equação acústica da onda no domínio da frequência com PML. A
Figura 2.11 mostra a estrutura da matriz impedância para cada estencil de diferenças
finitas abordado nesta dissertação.
No caso do estencil convencional de 5 pontos, a matriz 𝐴 contém (𝑁𝑥 × 𝑁𝑧 )2

elementos dos quais cerca de 5 × 𝑁𝑥 × 𝑁𝑧 são diferentes de zero. Os elementos não
nulos estão distribuídos na sub-banda que contém a diagonal principal e em duas sub-

bandas adjacentes. A largura de banda da matriz é de 2𝑁𝑧 . A estrutura da matriz
impedância para o estencil convencional de 5 pontos pode ser vista na Figura 2.11 (A).

No caso do estencil compacto de 9 pontos, a matriz impedância oriunda do
processo de discretização descrito na seção 2.4 contém (𝑁𝑥 × 𝑁𝑧 )2 elementos dos quais

cerca de 9 × 𝑁𝑥 × 𝑁𝑧 são não nulos. Os elementos não nulos estão distribuídos ao longo

da sub-banda que contém a diagonal principal e em duas sub-bandas adjacentes (para

este caso, cada sub-banda possui três diagonais). A Figura 2.11 (B) mostra a estrutura
da matriz impedância para o estêncil compacto de 9 pontos. A largura de banda da
matriz é de 2𝑁𝑧 + 2. Note que este valor difere bem pouco do valor encontrado para

largura de banda da matriz resultante da aproximação via estencil convencional de 5

pontos. Diante do exposto, pode-se dizer que o acréscimo de quatro pontos ao redor do
estencil de 5 pontos não resulta num aumento significativo de custo computacional para
a modelagem.
No caso do estencil compacto de 25 pontos, a matriz impedância 𝐴 contém

(𝑁𝑥 × 𝑁𝑧 )2 elementos dos quais cerca de 25 × 𝑁𝑥 × 𝑁𝑧 são diferentes de zero. Esses
elementos estão distribuídos em cinco sub-bandas, onde cada sub-banda contêm cinco

diagonais. A estrutura da matriz impedância para o estencil compacto de 25 pontos está
ilustrada na Figura 2.11 (C). A largura de banda da matriz é de 4𝑁𝑧 + 4. Note que, este
valor é duas vezes maior do que a largura de banda da matriz resultante da aproximação

via estencil compacto de 9 pontos, no entanto, o estencil de 25 pontos possui melhores
propriedades de dispersão numérica, ou seja, ele é mais preciso.
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A

B

C

Figura 2.11: Matriz impedância proveniente da discretização da equação acústica da
onda no domínio da frequência utilizando o: A) esquema convencional de 5 pontos; B)
esquema compacto de 9 pontos; C) esquema compacto de 25 pontos.
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2.8 Resolução da Equação Matricial
Os sistemas lineares oriundos da discretização da equação da onda por
diferenças finitas no domínio da frequência são sempre esparsos (ŠTKEL, 1997) e
podem ser solucionados utilizando-se algoritmos iterativos ou diretos. Segundo LAX
(1997), um algoritmo que gera uma sequência de aproximações que, quando todas as
operações aritméticas são executadas corretamente, tende a uma solução exata é
chamado de Método Iterativo. Quando um algoritmo que, na ausência de erros de
arredondamento e de outros erros, fornece uma solução exata em um número finito de
operações algébricas é chamado de Método Direto (Rao, 2004).
Os métodos iterativos são extremamente vantajosos na resolução de sistemas
lineares de grande porte quando a matriz de coeficientes é esparsa e definida positiva
(ŠTKEL, 1997). Esses métodos exploram bem a esparsidade do sistema e, portanto,
possuem menor custo computacional em relação aos métodos diretos aplicados a
sistemas esparsos (NOGUEIRA, 2011).
Na modelagem sísmica no domínio da frequência as matrizes impedância nem
sempre são positivo-definidas. Isso ocorre devido à implementação de condições de
fronteiras absorventes que são frequentemente utilizadas para simular meios infinitos a
partir de meios finitos. Dessa forma os métodos iterativos ou não convergem ou
convergem muito lentamente para serem considerados apropriados para resolver
sistemas oriundos da discretização da equação da onda no domínio da frequência. Além
disso, tais métodos não são adequados na solução de sistemas lineares que possuem em
comum a matriz de coeficientes (matriz impedância) e múltiplos termos independentes
(múltiplos vetores fonte). A demanda em custo computacional, neste caso, cresce
linearmente com o número de termos independentes (ŠTKEL, 1997). Nesta dissertação,
múltiplas fontes serão empregadas na modelagem da propagação de ondas sísmicas no
domínio da frequência. Para atender essa necessidade utilizou-se o método direto de
fatoração LU. O método de fatoração LU é intensivamente empregado na modelagem
sísmica no domínio da frequência devido a sua eficiência na resolução de sistemas de
equações lineares com múltiplas fontes independentes (PRATT et al., 1992; PRATT,
1990; ŠTEKL, 1997; HUSTEDT et al., 2004; BROSSIER et al., 2010).
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2.8.1 Método de Fatoração LU
A fatoração LU é um dos métodos diretos mais populares na resolução de
sistemas lineares com múltiplos termos independentes, ou seja, sistemas lineares que
possuem em comum a matriz dos coeficientes e têm termos independentes diferentes
(AJO-FRANKLIN, 2005).
O processo de fatoração LU para a resolução do sistema de equações lineares
𝑨𝑿 = 𝑩 oriundo da discretização da equação acústica da onda no domínio da

frequência, consiste primeiramente em fatorar a matriz impedância no produto 𝑳𝑼, ou
seja:

𝑨 = 𝑳𝑼,

(2.61)

onde 𝑳 é a matriz triangular inferior e 𝑼 é a matriz triangular superior. Após este

primeiro passo, o vetor solução 𝑿 (campo de pressão no domínio da frequência) pode
ser calculado executando-se a seguinte sequência de passos (BURDEN et al., 2003):
i)
ii)
iii)

Faz-se 𝑼𝑿 = 𝒀, logo 𝑳𝒀 = 𝑩;

Resolve-se o sistema triangular inferior 𝑳𝒀 = 𝑩 (Substituição progressiva);

Resolve-se o sistema triangular superior 𝑼𝑿 = 𝒀 (Substituição regressiva),
obtendo-se, finalmente, a solução do sistema de equações lineares 𝑨𝑿 = 𝑩.

Segundo AJO-FRANKLIN (2005), o passo de fatoração é extremamente custoso
e possui complexidade próxima a 𝑂(𝑁 3 ), enquanto que os passos de substituições

progressiva e regressiva são bem menos custosos que o primeiro e possuem
complexidade próxima a 𝑂(𝑁 2 ), onde 𝑁 corresponde à dimensão do problema, ou seja,
𝑁 = 𝑁𝑥 × 𝑁𝑧 . Dizer que o método possui complexidade 𝑂(𝑁 3 ) significa que, por

exemplo, o número de operações de ponto flutuante executadas pelo método é da ordem
de 𝑁 3 (NOGUEIRA, 2011).

Diante do exposto, uma vez que a matriz impedância 𝑨 esteja fatorada, os

fatores matriciais 𝑳 e 𝑼 os quais são independentes do vetor fonte 𝑩 podem ser

reutilizados para resolver de forma rápida o problema direto para um novo vetor fonte.
Esta questão é especialmente importante na solução iterativa do problema inverso, em
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que um grande número de soluções diretas para fontes reais e fontes virtuais será
necessário em cada iteração (PRATT, 1990).

2.8.2 Lapack
Lapack foi desenvolvida posteriormente às bibliotecas Linpack e Eispack,
estando sua implementação fortemente embasada nestas duas bibliotecas (ANDERSON
et al., 1990).
Lapack é um acrônimo de “Linear Algebra PACKage”. A biblioteca foi escrita
em Fortran e provê sub-rotinas para a resolução de sistemas de equações lineares,
soluções de mínimos quadrados, problemas de autovalores e valores únicos. Além
disso, são fornecidos mecanismos de fatoração de matrizes (LU, Cholesky, QR, SVD) e
operações relacionadas. Independente das operações existe funções previstas para
matrizes reais e complexas, tanto em precisão simples como em dupla precisão.
Para resolver os sistemas esparsos de equações lineares no domínio da
frequência, foram utilizadas duas sub-rotinas da biblioteca Lapack. A primeira subrotina, designada por CGBTRF, fatora a matriz complexa 𝑨 em 𝑳 e 𝑼 como operação
preliminar para a sub-rotina CGBTRS, que, então, calcula a solução do sistema 𝑨𝑿 =

𝑩. As operações numéricas dessas sub-rotinas são realizadas em precisão simples.

Ressalta-se que a sub-rotina de fatoração LU, CGBTRF, utiliza o formato CDS

(Compressed Diagonal Storage) para armazenar os elementos não nulos da matriz
banda, de forma a tirar proveito da esparsidade da mesma (ANDERSON et al., 1990).

2.9 Transformadas de Fourier
Um entendimento de transformadas de Fourier e suas propriedades são
importantes para a modelagem no domínio da frequência. A transformada contínua de
Fourier foi utilizada na seção 2.2 para a obtenção da equação de Helmoltz; para cálculos
numéricos esta transformada e sua inversa são discretizadas, conduzindo a transformada
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discreta de Fourier (DFT), e sua implementação otimizada, a transformada rápida de
Fourier (FFT). A transformada de Fourier é frequentemente utilizada no processamento
sísmico para converter dados no domínio do tempo para o domínio da frequência, a fim
de aplicar um filtro particular, em seguida, é aplicada a transformada inversa de Fourier
para trazer os dados filtrados para o domínio do tempo. Porém, na modelagem no
domínio da frequência, o primeiro passo não é necessário. As componentes da DFT são
geradas diretamente através da modelagem; se resultados numéricos no domínio do
tempo são requisitados é utilizada a DFT inversa para tal fim, neste caso, uma
amostragem suficiente no domínio da frequência é necessária. Quando se resolve o
problema inverso não há necessidade de dados no domínio do tempo, e também não há
preocupação com o critério de amostragem (ŠTEKL, 1997). Nas subseções que seguem
serão mostradas as propriedades da transformada de Fourier e serão explicadas as
implicações para a modelagem no domínio da frequência.

2.9.1 Teoria
A transformada de Fourier, essencialmente, decompõe ou separa uma forma de
onda ou função em senóides e cossenóides com diferentes frequências, as quais
somadas geram a forma de onda original. Na modelagem no domínio da frequência é
utilizada uma componente de frequência da fonte para gerar um registro em frequência
do campo de ondas na superfície, isto é, um componente de frequência do sismograma.
Através da aplicação da transformada inversa de Fourier do conjunto de registros em
frequência realizados nas estações receptoras, chega-se ao sismograma no domínio do
tempo (ŠTEKL, 1997). Os pares de DFT direta e inversa para um sinal no domínio do
tempo ℎ e um sinal no domínio da frequência 𝐻 são definidos, respectivamente, como
segue (PRESS et al., 1990):

𝑁−1

𝐻𝑘 = � ℎ𝑟 𝑒 𝑖2𝜋𝑘𝑟⁄𝑁 ,

(2.62)

𝑟=0

𝑁−1

1
ℎ𝑟 = � 𝐻𝑘 𝑒 −𝑖2𝜋𝑘𝑟⁄𝑁 ,
𝑁
𝑘=0
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(2.63)

para 𝑟 = 0, 1, . . . , 𝑁 − 1, onde 𝑟 é o índice do passo de tempo ∆𝑡, 𝑘 é o índice de

intervalo de frequência ∆𝑓, 𝐻𝑘 é o 𝑘-ésimo coeficiente da transformada de Fourier, ℎ𝑟 é

o sinal discretizado no domínio do tempo. Cada sinal amostrado pode ser
completamente recuperado a partir do outro, usando as fórmulas mencionadas acima.

2.9.2 Teorema da Amostragem
A função ℎ(𝑡) é dita ser de banda limitada se sua transformada de Fourier

𝐻(𝑓) = 0 para |𝑓| > 𝑓𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 , onde 𝑓𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 é a frequência máxima do sinal. No caso da
sísmica, todos os sinais são de banda limitada devido ao espectro de frequência limitado
da fonte, e quase sempre são filtrados, antes da amostragem, por filtros anti-falseamento
(anti-aliasing) para assegurar esta importante propriedade (ŠTEKL, 1997).
O teorema da amostragem afirma que uma função de banda limitada ℎ(𝑡) é

completamente especificada por uma série de valores discretos, desde que o intervalo de
amostragem temporal ∆𝑡 satisfaça a seguinte inequação:
𝑓𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 ≤ 𝑓𝑁 =

1
2∆𝑡

(2.64)

A frequência 𝑓𝑁 é conhecida como frequência de Nyquist. Acima da frequência

de Nyquist, a periodicidade e simetria conjugada da DFT (para um dado sinal real no
domínio do tempo) fazem com que frequências maiores sejam “rebatidas” em torno do
eixo de frequência e apareçam como se fossem frequências baixas (KEAREY et al,
2009). Este teorema é importante para a construção não distorcida do espectro discreto
de frequência da função fonte.
Um teorema similar ao que foi apresentado será utilizado na modelagem no
domínio da frequência para gerar dados no domínio do tempo a partir de um número
limitado de amostras do espectro de frequência. Veja-o a seguir.
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2.9.3 Critério para o Intervalo de Frequência
Com a finalidade de evitar falseamento temporal (em inglês, time aliasing) em
dados numéricos no domínio do tempo, obtidos a partir da transformada inversa de
Fourier de resultados gerados pela modelagem direta no domínio da frequência, o
intervalo de frequência ∆𝑓 deve respeitar a seguinte inequação (SUBHASHIS et al.,
1987):

∆𝑓 ≤

1

𝑡𝑚𝑎𝑥

,

(2.65)

onde 𝑡𝑚á𝑥 representa o tempo total necessário para a construção de sinais discretizados
em tempo, sendo que, neste trabalho, tal variável corresponde ao tempo total de

aquisição.
De acordo com ŠTKEL (1997), a fórmula descrita pela Equação (2.65) assume
que o sinal amostrado em tempo é completamente causal, isto é, que o tempo deste sinal
é igual à zero para todos os valores negativos de tempo. Se o critério de amostragem em
frequência for atendido, o sinal no domínio do tempo pode ser reconstruído com
qualquer amostragem em tempo desejada, desde que varie de ∆𝑡 até o tempo máximo,
𝑡𝑚𝑎𝑥 .

Se o critério de amostragem em frequência acima não for satisfeito, então a

periodicidade da transformada discreta de Fourier inversa (inverse DFT) fará com que
as amostras em tempo, para tempos maiores do que 𝑡𝑚𝑎𝑥 sejam “rebatidas” em torno do

eixo temporal e apareçam como se fossem amostras de tempo inicial. Assim, é
importante que a modelagem seja projetada de tal modo a impedir à simulação de
qualquer chegada posterior a 𝑡𝑚𝑎𝑥 (ŠTKEL, 1997). Às vezes não é possível eliminar tais

sinais indesejados, mas felizmente existe um artificio que pode ser usado para atenuálos, chamado anti time-aliasing (SUBHASHI et al., 1987; AMINI & JAVAHERIAN,
2011).
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2.10 Metodologia: Geração de Sismogramas
Sintéticos no Domínio do Tempo
A metodologia utilizada nesta dissertação para a geração de sismogramas no
domínio do tempo a partir da modelagem acústica no domínio da frequência segue os
seguintes passos:
1. Definição do esquema de diferenças finitas no domínio da frequência a ser
utilizado na simulação. Nesta primeira etapa escolhe-se uma das seguintes
opções:

a. Esquema convencional de 5 pontos;
b. Esquema compacto de 9 pontos;
c. Esquema compacto de 25 pontos.
2. Fornecimento dos dados de entrada. Nesta segunda etapa, são fornecidos ao
programa de modelagem acústica os parâmetros de entrada, tais como:
a. Modelo de velocidades, espaçamento da malha, largura da camada PML;
b. Frequência de corte, componentes de frequência, intervalo de frequência;
c. Intervalo de tempo, número de passos de tempo da aquisição;
d. Posição dos receptores no modelo, número de tiros independentes,
localização dos tiros no modelo.
3. Obtenção dos componentes de frequência da função fonte através da aplicação
da transformada rápida de Fourier (FFT) da derivada segunda da Gaussiana;
4. Inicio do loop em frequência, o qual começa do intervalo ∆𝑓 e termina na
frequência de corte 𝑓𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 ;

5. Obtenção dos coeficientes não nulos da matriz impedância gerada pela
discretização da equação escalar da onda pelo esquema de diferenças finitas
escolhido no passo 1;
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6. Construção da matriz impedância no formato de armazenamento em banda
exigido pela sub-rotina CGBTRF de fatoração LU;
7. Obtenção das matrizes triangular inferior e triangular superior através da
fatoração LU da matriz impedância realizada pela sub-rotina CGBTRF;
8. Obtenção das soluções 𝑿1 (𝜔) ⋯ 𝑿𝑛𝑡𝑖 (𝜔) através do emprego da sub-rotina

CGBTRS (𝑛𝑡𝑖 representa o número de tiros independentes dados no modelo
considerado);

9. Registros dos 𝑛𝑡𝑖 campos de ondas complexos nas estações receptoras prédefinidas;

10. Fim do loop em frequência;
11. Geração dos 𝑛𝑡𝑖 sismogramas no domínio do tempo através da aplicação do

algoritmo otimizado de transformada inversa de Fourier (IFFT) dos 𝑛𝑡𝑖 registros
realizados no passo 9;

12. Gravação dos sismogramas no disco, para que sejam, posteriormente,
visualizados através do emprego de ferramentas do SU (Seismic Unix).
A Figura 2.12 mostra o fluxograma do programa de modelagem acústica no
domínio da frequência utilizado neste trabalho para geração de sismogramas no domínio
do tempo.
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INÍCIO

CARREGANDO PARÂMETROS E ARQUIVOS

FFT DA FONTE

𝒇 ≤ 𝒇𝒄𝒐𝒓𝒕𝒆

FALSO

VERDADEIRO

CÁLCULO DOS COEFICIENTES NÃO NULOS DA MATRIZ
CONSTRUÇÃO DA MATRIZ IMPEDÂNCIA
FATORAÇÃO LU
RESOLUÇÃO DO SISTEMA
REGISTROS NAS ESTAÇÕES RECEPTORAS PRÉ-DEFINIDAS

IFFT DO SISMOGRAMA NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA

GRAVAÇÃO DO SISMOGRAMA NO DOMÍNIO DO TEMPO

FIM
Figura 2.12: Fluxograma para obtenção de sismogramas no domínio do tempo a partir
da modelagem acústica no domínio da frequência.
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Capítulo 3

Aplicações Numéricas
Neste Capítulo serão apresentados os resultados e análises das simulações
realizadas empregando a modelagem acústica no domínio da frequência baseada nos
esquemas de diferenças finitas apresentados no Capítulo 2. Ressalta-se que, todas as
simulações foram realizadas em um computador pessoal core i7 com 8 GB de memória
RAM.
Primeiramente foram feitas simulações em um modelo homogêneo objetivando
validar cada código de modelagem acústica no domínio da frequência através da
obtenção de instantâneos da propagação do campo de pressão no domínio espaçotempo, ou seja, snapshots.
No exemplo seguinte, foi utilizado outro modelo homogêneo, a fim de verificar
se a modelagem acústica utilizando o método de discretização desenvolvido por SHIN
& SOHN (1998) é realmente a mais precisa dentre as modelagens apresentadas neste
trabalho.
Em seguida, o modelo sintético Onshore retirado de Martins (2003), foi adotado
para avaliar a eficiência de cada código de modelagem no domínio da frequência para
experimentos envolvendo múltiplas fontes independentes. Neste modelo foi feita uma
alteração acrescentado, na superfície, uma camada de rocha com velocidade de
propagação de 2300 m/s e com espessura de 64 × ℎ, onde ℎ é o espaçamento da malha

que, neste caso, varia de acordo com o método de discretização empregado. O objetivo
desta modificação foi o de separar, em cada sismograma gerado, os eventos de reflexão
primária do evento de onda direta, tornando-os mais visíveis.
Por fim, foram feitas comparações entre resultados numéricos obtidos no modelo
Marmousi utilizando o método explicito de diferenças finitas no domínio do tempo com
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precisão de quarta ordem (estencil convencional de 9 pontos) e o método no domínio da
frequência baseado no estencil compacto de 9 pontos. O modelo de velocidades
utilizado em ambas as simulações, trata-se de um dado acústico 2-D de estrutura
complexa que foi desenvolvido pelo Instituto Francês de Petróleo baseando-se na
geologia real da bacia de Cuanza, em Angola (PINHEIRO, 2007).
Os resultados das simulações realizadas serão apresentados nas seções seguintes.

3.1 Modelo Homogêneo
3.1.1 Validação do Código Baseado no Estencil
Convencional de 5 Pontos

Para validar o código de modelagem acústica no domínio da frequência baseado
no estencil convencional de 5 pontos, foi utilizado, nesta primeira simulação, um
modelo homogêneo com velocidade de propagação de 4000 m/s. Tal modelo possui 501
pontos com espaçamento de 8 m na horizontal e 501 pontos com espaçamento de 8 m
na vertical, o que dá ao modelo as dimensões de 4000 m na horizontal e 4000 m na
vertical. A fonte foi inserida no centro do modelo homogêneo, isto é, na posição
𝒙 = (2000 m, 2000 m). O perfil de atenuação do campo de pressão nas camadas PML
possui largura de absorção de 232 m (𝐿𝑃𝑀𝐿 = 232 m) e poder de absorção igual a 90

(𝐶𝑃𝑀𝐿 = 90). O cálculo do espaçamento entre os pontos da malha (ℎ = 8 m) foi

realizado utilizando-se 12,5 pontos do grid para representar o menor comprimento de
onda e uma fonte explosiva com frequência de corte de 40 Hz. O intervalo de frequência
utilizado na discretização é de 0,4883 Hz e o tempo total necessário para a construção
do resultado no domínio do tempo é de 2048 ms (1024 amostras espaçadas de 2 ms)
para que fosse satisfeita a condição de anti-aliasing temporal (ver seção 2.7). O código
de modelagem acústica no domínio da frequência utilizou 81 componentes de
frequência. O tempo de execução do código para a geração das soluções no domínio da
frequência foi de 10 min e 24 s, sendo que, 8 min e 33 s foram gastos na fatoração das
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81 matrizes impedância e 26 s foram gastos na resolução dos sistemas lineares para uma
única fonte.
A Figura 3.1 mostra o comportamento da parte real do campo de pressão no
domínio da frequência para uma fonte situada no centro do modelo homogêneo.
Lembrando que cada campo de pressão no domínio da frequência é obtido através da
resolução do sistema de equações lineares, na frequência considerada, pelo solver direto
de fatoração LU que, neste trabalho, é composto por duas sub-rotinas específicas da
biblioteca Lapack (ver subseção 2.8.2).
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(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

Figura 3.1 – Parte real do campo pressão no domínio da frequência para uma fonte

situada no centro do modelo homogêneo. (A) 0,4883Hz; (B) 4,883Hz; (C) 9,766 Hz;
(D) 19,532Hz; (E) 29,786Hz; (F) 39,552Hz.
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Após a obtenção do campo de pressão no domínio da frequência para todos os
componentes de frequência, foram gerados snapshots da propagação do campo de ondas
no modelo homogêneo, através da aplicação da transformada inversa de Fourier do
registro do campo de ondas complexo realizado por receptores localizados em todos os
pontos do modelo. No total, foram aplicados 250 mil transformadas inversas. Na Figura
3.2 podem ser vistos dois snapshots da propagação do campo de pressão no domínio
espaço-tempo, adquiridos a partir da modelagem acústica no domínio da frequência
baseada no estencil convencional de 5 pontos.

(A)

(B)

Figura 3.2 – Snapshots da propagação do campo de pressão no domínio espaço-tempo
para uma fonte situada no centro do modelo homogêneo. (A) 0,368 s; (B) 0,620 s.
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Fazendo a análise da Figura 3.2, nota-se que a modelagem baseada no estencil
convencional de 5 pontos conseguiu reproduzir, de maneira satisfatória, o resultado
simples e intuitivo, que é o da propagação do campo de ondas sobre um modelo
homogêneo. Além disso, o método PML, utilizado nesta simulação, mostrou-se
eficiente na redução das reflexões indesejadas que ocorrem devido ao truncamento do
modelo numérico.

3.1.2 Validação do Código Baseado no Estencil
Compacto de 9 Pontos
Para validar o código de modelagem acústica no domínio da frequência baseado
no estencil compacto de 9 pontos, foi utilizado, assim como na simulação anterior, um
modelo homogêneo com velocidade de propagação de 4000 m/s. Tal modelo possui 501
pontos com espaçamento de 25 m na horizontal e 501 pontos com espaçamento de 25 m
na vertical, o que dá ao modelo as dimensões de 12.500 m na horizontal e 12.500 m na
vertical. O valor de 25 m para o espaçamento entre os pontos da malha é referente ao
emprego de 4,0 pontos do grid para representar o menor comprimento de onda e uma
fonte explosiva com frequência de corte de 40 Hz. Os demais dados referentes à
modelagem se encontram na Tabela 3.1 apresentada a seguir.
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Tabela 3.1 – Parâmetros da modelagem acústica via esquema compacto 9 pontos para o
modelo homogêneo.

Intervalo de frequência (∆𝑓)

0,4883 Hz

Número de componentes de frequência

81

Amostragem de tempo (∆𝑡)

2 ms

Tempo total de propagação (𝑡𝑚á𝑥 )

2048 ms

Espessura da camada PML (𝐿𝑃𝑀𝐿 )

725 m

Poder de absorção da camada PML (𝐶𝑃𝑀𝐿 )

90

Posição horizontal da fonte (𝑥𝑓 )

6250 m

Posição vertical da fonte (𝑧𝑓 )

6250 m

O tempo de execução do código de modelagem baseado no estencil compacto de
9 pontos foi de 13 min e 27 s, sendo que 11 min e 25 s foram gastos na fatoração das 81
matrizes impedância e 28 s foram gastos na resolução dos sistemas lineares.

A Figura 3.3 mostra o comportamento da parte real do campo de ondas no
domínio da frequência para uma fonte inserida no centro do modelo homogêneo, isto é,
na posição 𝒙 = (6250 𝑚, 6250 𝑚).

61

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

Figura 3.3 – Parte real do campo pressão no domínio da frequência para uma fonte

situada no centro do modelo homogêneo. (A) 0,4883Hz; (B) 4,883Hz; (C) 9,766 Hz;
(D) 19,532Hz; (E) 29,786Hz; (F) 39,552Hz.
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Na Figura 3.4 podem ser vistos dois snapshots da propagação do campo pressão
no domínio espaço-tempo gerados a partir da modelagem acústica fundamentada no
método de discretização proposto por JO et al. (1996).

(A)

(B)

Figura 3.4 – Snapshots da propagação do campo de pressão no domínio espaço-tempo
para um fonte situada no centro do modelo homogêneo. (A) 1,1 s; (B) 1,64 s.

A análise da Figura 3.4 permite dizer que a modelagem acústica no domínio da
frequência − baseada no estencil compacto de 9 pontos − conseguiu gerar resultados

satisfatórios da propagação do campo de pressão no domínio espaço-tempo. Além disso,
é possível dizer que o método PML se mostrou eficiente na supressão de reflexões
espúrias.
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3.1.3 Validação do Código Baseado no Estencil
Compacto de 25 Pontos

Para validar o código de modelagem acústica no domínio da frequência baseado
no método de discretização desenvolvido por SHIN & SOHN (1998), foi utilizado,
assim como nas simulações anteriores, um modelo homogêneo com velocidade de
propagação de 4000 m/s. Tal modelo possui 501 pontos com espaçamento de 40 m na
horizontal e 501 pontos com espaçamento de 40 m na vertical, o que dá ao modelo as
dimensões de 20.000 m na horizontal e 20.000 m na vertical. O valor de 40 m para o
espaçamento entre os pontos da malha é referente ao emprego de 2,5 pontos do grid
para representar o menor comprimento de onda e uma fonte explosiva com frequência
de corte de 40 Hz. Os demais dados referentes à modelagem se encontram na Tabela 3.2
apresentada a seguir.

Tabela 3.2 – Parâmetros da modelagem acústica via esquema compacto de 25 pontos
para o modelo homogêneo.

Intervalo de frequência (∆𝑓)

0,3617 Hz

Número de componentes de frequência

110

Amostragem de tempo (∆𝑡)

2,7 ms

Tempo total de propagação (𝑡𝑚á𝑥 )

2764,8 ms

Espessura da camada PML (𝐿𝑃𝑀𝐿 )

1.160 m

Poder de absorção da camada PML (𝐶𝑃𝑀𝐿 )

90

Posição vertical da fonte (𝑧𝑓 )

10.000 m

Posição horizontal da fonte (𝑥𝑓 )

10.000 m
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O tempo de execução do código de modelagem baseado no estencil compacto de
25 pontos foi de 1h 20 min e 21 s, sendo que, 1h 2 min e 20 s foram gastos na fatoração
das 110 matrizes impedância e 2 min e 5s foram consumidos na resolução dos sistemas
lineares.
A Figura 3.5 mostra o comportamento da parte real do campo de ondas no
domínio da frequência para uma fonte inserida no centro do modelo homogêneo, isto é,
na posição 𝒙 = (10.000 𝑚, 10.000 𝑚).
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(A)

(B)

Figura 3.5 – Parte real do campo pressão no domínio da frequência para uma fonte
situada no centro do modelo homogêneo. (A) 4,7021 Hz; (B) 9,7659 Hz.
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Na Figura 3.6 podem ser vistos dois snapshots da propagação do campo de
ondas no domínio espaço-tempo gerados a partir da modelagem acústica no domínio
espaço-frequência baseada no esquema otimizado de 25 pontos.

(A)

(B)

Figura 3.6 – Snapshots da propagação do campo de pressão no domínio espaço-tempo
para um fonte situada no centro do modelo homogêneo. (A) 2,1 s; (B) 2,6 s.
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A análise da Figura 3.6 permite dizer que a modelagem acústica no domínio da
frequência − baseada no estencil compacto de 25 pontos − conseguiu gerar resultados
satisfatórios da propagação do campo de pressão no domínio espaço-tempo. Além disso,
é possível ver que as camadas PML se mostraram eficientes na redução das reflexões
indesejadas.

3.1.4 Comparação em Termos de Precisão Numérica
Para constatar que a modelagem no domínio da frequência baseada no estencil
compacto de 25 pontos é a mais precisa dentre as apresentadas neste trabalho, foram
realizadas simulações numéricas em um modelo homogêneo bidimensional com
dimensões de 12.000 m na horizontal e 12.000 m na vertical. A fonte foi inserida no
centro do modelo homogêneo, isto é, na coordenada (𝑥, 𝑧) = (6000 m, 6000 m). A

velocidade de propagação das ondas no meio acústico é de 4000 m/s e a frequência de
corte usada é de 40 Hz. O espaçamento entre os pontos da malha é de 50 m. Este valor é
referente ao emprego de 2.0 pontos do grid para representar o menor comprimento de
onda. Nas camadas PML, o perfil de atenuação do campo de ondas possui largura de
absorção de 1.450 m (𝐿𝑃𝑀𝐿 = 1.450 m) e poder de absorção igual a 90 (𝐶𝑃𝑀𝐿 = 90). O
intervalo de frequência utilizado na discretização é de 0,4883 Hz e o tempo total

requerido para a construção do resultado no domínio do tempo é de 2048 ms (2048
amostras espaçadas de 1,0 ms). Para a malha regular que apresenta 241 pontos na
horizontal e 241 pontos na vertical, foram gerados snapshots da propagação do campo
de pressão através do emprego das fórmulas: convencional de 5 pontos de PRATT &
WORTHIGTON (1990), compacta de 9 pontos de JO et al. (1996) e compacta de 25
pontos de SHIN & SOHN (1998). A Figura 3.7 mostra o snapshot gerado para cada
formulação. Como mostrado na Figura 3.7, os snapshots gerados pelas fórmulas de 5
pontos e 9 pontos sofrem mais dispersão numérica do que aquele obtido pela fórmula de
25 pontos.
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A

B

C

Figura 3.7 – Snapshots gerados no instante de tempo 𝑡 = 1,23 s atráves do emprego de

diferentes técnicas de diferenças finitas. O intervalo espacial foi calculado utilizado dois
pontos do grid por comprimento de onda para todos os casos. A) Snapshot gerado
utilizando-se o esquema convencional de diferenças finitas de 5 pontos. B) Snapshot
gerado utilizando-se o esquema compacto de diferenças finitas de 9 pontos. C) Snapshot
gerado utilizando-se o esquema compacto de diferenças finitas de 25 pontos.
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3.2 Modelo Onshore

3.2.1 Modelagem Baseada no Estencil Convencional de
5 Pontos
O modelo sintético Onshore retirado de Martins (2003) trata-se de um modelo de
velocidades típico da Bacia do Solimões, possuindo uma grande falha normal e
múltiplas camadas sobrepostas com diferentes velocidades (Figura 3.8). Neste modelo a
variação lateral de velocidade é pequena, com camadas praticamente distribuídas de
maneira uniforme (PINHEIRO, 2007). Para a simulação via esquema convencional de 5
pontos, foi feita uma alteração no modelo Onshore acrescentando, na superfície, uma
camada de rocha com velocidade de propagação de 2300 m/s e com espessura de 294,4
m, de modo que as dimensões do modelo ficaram 2355,2 m de extensão horizontal e
1472 m de extensão vertical, como pode ser visto na Figura 3.8. O espaçamento da
malha utilizado na discretização é de 4,6 m e o intervalo de frequência é de 0,4883 Hz.
Para a propagação do campo de ondas foi utilizada uma fonte explosiva com frequência
de corte de 40 Hz. Para atenuar o campo de pressão nas camadas PML foram utilizados
𝐿𝑃𝑀𝐿 = 138 m e 𝐶𝑃𝑀𝐿 = 90. O código de modelagem utilizou 81 componentes de

frequência. O tempo total utilizado para a construção dos resultados no domínio do
tempo é de 2048 ms (1024 amostras espaçadas de 2 ms).
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Distância (m)

Profundidade (m)

Figura 3.8 – Modelo de velocidades Onshore.

Primeiramente foi realizada uma simulação da propagação do campo de pressão
no domínio da frequência para uma única fonte localizada na posição 𝑥 = 1177,6 m no

horizonte 𝑧 = 165,6 m do modelo. Esta simulação teve por objetivo obter o campo de

pressão no domínio da frequência para todos os componentes de frequência contidos no
espectro discreto da função fonte. Nas Figuras 3.9 e 3.10 podem-se observar a parte real
do campo de pressão gerado para diferentes frequências (snapshots em frequência).
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(A)

(B)

(C)

Figura 3.9 – Parte real do campo de pressão no domínio da frequência para uma fonte
situada na coordenada (𝑥, 𝑧) = (1177,6 m, 𝑧 = 165,6 m) do modelo Onshore. (A)
0,4883 Hz; (B) 4,883 Hz; (C) 9,766 Hz.
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(D)

(E)

(F)

Figura 3.10 – Parte real do campo de pressão no domínio da frequência para uma fonte
situada na coordenada (𝑥, 𝑧) = (1177,6 m, 𝑧 = 165,6 m) do modelo Onshore. (D)
19,532 Hz; (E) 29,786 Hz; (F) 39,552 Hz.
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Após calcular o campo de pressão no domínio da frequência para todos os
componentes de frequência do espectro discreto de frequência da função fonte, foi
gerado um sismograma sintético no domínio do tempo através da aplicação da
transformada inversa de Fourier do registro do campo de pressão no domínio da
frequência realizado por 512 receptores distribuídos regularmente ao longo do datum
𝑧 = 165,6 m. O sismograma sintético resultante pode ser visto na Figura 3.11.

Figura 3.11 − Sismograma sintético proveniente da modelagem acústica no domínio da
frequência baseada no esquema convencional de 5 pontos.

Após a realização da modelagem utilizando o esquema convencional de 5 pontos
para a geração de um sismograma sintético referente a um único tiro, foi realizada uma
simulação com dez tiros independentes para a obtenção simultânea de dez sismogramas
sintéticos no domínio do tempo. Os tiros independentes foram dados ao longo do datum
𝑧 = 165,6 m entre as coordenadas horizontais 𝑥 = 345 𝑚 e 𝑥 = 2208 𝑚, com

espaçamento regular de 207 m. Os dez sismogramas sintéticos gerados estão
representados nas Figuras 3.12, 3.13 e 3.14.
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(A)

(B)

(C)

(D)

Figura 3.12 – Sismogramas sintéticos gerados simultaneamente a partir da modelagem
acústica no domínio da frequência utilizando o esquema convencional de 5 pontos. (A)
345 m; (B) 552 m; (C) 759 m; (D) 966 m.
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(E)

(F)

(G)

(H)

Figura 3.13 – Sismogramas sintéticos gerados simultaneamente a partir da modelagem
acústica no domínio da frequência utilizando o esquema convencional de 5 pontos. (E)
1173 m; (F) 1380 m; (G) 1587 m (H) 1794 m.
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(I)

(J)

Figura 3.14 – Sismogramas sintéticos gerados simultaneamente a partir da modelagem
acústica no domínio da frequência utilizando o esquema convencional de 5 pontos. (I)
2001 m; (J ) 2208 m.

Com o objetivo de analisar a eficiência da modelagem acústica no domínio da
frequência para experimentos com múltiplos tiros independentes, foram realizadas dez
simulações de aquisições sísmicas sobre o modelo Onshore. Em cada simulação, foram
gerados sismogramas sintéticos correspondentes a uma certa quantidade de tiros
independentes. O número de tiros independentes, a localização de cada tiro e o tempo de
execução do código para cada simulação se encontram na Tabela 3.3. Todos os
sismogramas foram extraídos em 512 receptores localizados no datum 𝑧 = 165,6 m do

modelo ilustrado na Figura 3.8. Os demais parâmetros referentes às modelagens – via
esquema convencional de 5 pontos – podem ser encontrados na introdução desta
subseção.
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Tabela 3.3 – Quantidades de tiros independentes, localização dos mesmos e tempo de
execução de cada simulação.

N° de tiros

Posição do 1ª
tiro

Intervalo
entre tiros

Posição do
último tiro

Tempo de
execução (min)

1

1177,6 m

0

1177,6 m

6,56

11

165,6 m

202,4 m

2189,6 m

7,90

51

257,6 m

36,8 m

2097,6 m

8,39

101

257,6 m

18,4 m

2097,6 m

10,14

151

487,6 m

9,2 m

1867,6 m

15,16

201

257,6 m

9,2 m

2097,6 m

19,48

251

602,6 m

4,6 m

1752,6 m

22,66

301

487,6 m

4,6 m

1867,6 m

23,43

351

372,6 m

4,6 m

1982,6 m

26,46

401

257,6 m

4,6 m

2097,6 m

30,58

3.2.2 Modelagem Baseada no Estencil Compacto de 9
Pontos
Para a simulação baseada no estencil compacto de 9 pontos, foi feita uma
alteração no modelo Onshore acrescentando, na superfície, uma camada de rocha com
velocidade de propagação de 2300 m/s e espessura de 600 m, de modo que as
dimensões do modelo ficaram 4780,8 m de extensão horizontal e 3000 m de extensão
vertical, como pode ser visto na Figura 3.15. Os demais dados referentes ao modelo e a
modelagem se encontram na Tabela 3.4 apresentada a seguir.
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Distância (m)

Profundidade (m)

Figura 3.15 – Modelo de velocidades Onshore.
Tabela 3.4 – Parâmetros da modelagem acústica via esquema compacto de 9 pontos
para o modelo Onshore.
Espaçamento entre os pontos da malha referente a
𝐺𝑚𝑖𝑛 = 4.0

9,375 m

Frequência de corte (𝑓𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 )

40 Hz

Velocidade minima (𝑉𝑚𝑖𝑛 )

2300 m/s

Velocidade máxima (𝑉𝑚á𝑥 )

5500 m/s

Intervalo de frequência (∆𝑓)

0,2441 Hz

Número de componentes de frequência (𝑁𝜔 )

163

Amostragem de tempo (∆𝑡)

2 ms

Tempo total de propagação (𝑡𝑚á𝑥 )

4096 ms

Espessura da camada PML (𝐿𝑃𝑀𝐿 )

281,25 m

Poder de absorção da camada PML (𝐶𝑃𝑀𝐿 )

90
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Assim como na subseção anterior, foi realizada uma simulação da propagação
do campo de pressão no domínio da frequência para uma única fonte localizada na
posição 𝑥 = 2400 m no horizonte 𝑧 = 328,125 m do modelo ilustrado na Figura 3.15.
As Figuras 3.16 e 3.17 mostram a parte real do resultado da simulação para seis
frequências, às quais estão contidas no espectro de frequência da função fonte.

80

(A)

(B)

(C)

Figura 3.16 – Parte real do campo de pressão no domínio da frequência para uma fonte

situada na coordenada (𝑥, 𝑧) = (2400 m, 𝑧 = 328,125 m) do modelo Onshore. (A)
0,2441 Hz; (B) 4,882 Hz; (C) 9,764 Hz.
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(D)

(E)

(F)

Figura 3.17 – Parte real do campo de pressão no domínio da frequência para uma fonte

situada na coordenada (𝑥, 𝑧) = (2400 m, 𝑧 = 328,125 m) do modelo Onshore. (D)
19,532 Hz; (E) 29,780 Hz; (F) 39,788 Hz.
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Após calcular o campo de ondas no domínio da frequência para todos os
componentes de frequência do espectro discreto de frequência da função fonte, foi
gerado um sismograma sintético no domínio do tempo através da aplicação da
transformada inversa de Fourier do registro do campo de ondas no domínio da
frequência realizado por 512 receptores distribuídos regularmente ao longo do datum
𝑧 = 328,125 m. O sismograma sintético resultante pode ser visto na Figura 3.18.

Figura 3.18 − Sismograma sintético proveniente da modelagem acústica no domínio da
frequência baseada no esquema otimizado de 9 pontos.

Em seguida, foi realizada uma simulação com dez tiros independentes para a
obtenção simultânea de dez sismogramas sintéticos no domínio do tempo. Os tiros
independentes foram dados ao longo do datum 𝑧 = 325,125 m entre as coordenadas

horizontais 𝑥 = 703,125 𝑚 e 𝑥 = 4500 𝑚, com espaçamento regular de 421,875 m. Os

sismogramas sintéticos correspondentes aos dez tiros dados no modelo Onshore estão
ilustrados nas Figuras 3.19, 3.20 e 3.21.

83

(A)

(B)

(C)

(D)

Figura 3.19 – Sismogramas sintéticos gerados simultaneamente a partir da modelagem

acústica no domínio da frequência utilizando o esquema convencional de 9 pontos. (A)
703,125 m; (B) 1125 m; (C) 1546,875 m; (D) 1968,75 m.
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(E)

(F)

(G)

(H)

Figura 3.20 – Sismogramas sintéticos gerados simultaneamente a partir da modelagem
acústica no domínio da frequência utilizando o esquema convencional de 9 pontos. (E)
2390,625 m; (F) 2812,5 m; (G) 3234,375 m; (H) 3656,25 m.
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(I)

(J)

Figura 3.21 – Sismogramas sintéticos gerados simultaneamente a partir da modelagem
acústica no domínio da frequência utilizando o esquema convencional de 9 pontos. (I)
4078,125 m; e (J) 4500 m.
A Tabela 3.5 mostra o tempo de execução do código de modelagem acústica no
domínio da frequência – baseado no estencil compacto de 9 pontos – para a simulação
de experimentos envolvendo múltiplos tiros independentes dados no modelo Onshore.
Rassalta-se que os sismogramas gerados em cada simulação foram extraidos utilizando
512 receptores situados na coordenada 𝑧 = 325,125 m do modelo ilustrado na Figura
3.15. Os parâmetros utilizados em todas as simulações podem ser encontrados na
Tabela 3.4.
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Tabela 3.5 – Quantidades de tiros independentes, localização dos mesmos e tempo de
execução de cada simulação.

N° de tiros

Posição do 1ª
tiro

Intervalo
entre tiros

Posição do
último tiro

Tempo de
execução
(min)

1

2400 m

0

2400 m

13,8

11

337,5 m

412,5 m

4462,5 m

14,32

51

525 m

75 m

4275 m

16,22

101

525 m

37,5 m

4275 m

19,94

151

993,75 m

18,75 m

3806,25

25,47

201

525 m

18,75 m

4275 m

33,90

251

1228,125 m

9,375 m

3571,875 m

41.33

301

993,75 m

9,375 m

3806,5 m

49,09

351

759,375 m

9,375 m

4040,625 m

63,08

401

525 m

9,375 m

4275 m

69,75

3.2.2 Modelagem Baseada no Estencil Compacto de 25
pontos
Para a modelagem baseada no estencil compacto de 25 pontos, foi feita uma
alteração no modelo Onshore acrescentando, na superfície, uma camada de rocha com
velocidade de propagação de 2300 m/s e espessura de 1472 m, de modo que as
dimensões do modelo ficaram 11776 m de extensão horizontal e 7360 m de extensão
vertical, como pode ser visto na Figura 3.22. Os demais dados referentes ao modelo e a
modelagem se encontram na Tabela 3.6 apresentada a seguir.
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Distância (Km)

Profundidade (Km)

Figura 3.22 – Modelo de velocidades Onshore.
Tabela 3.6 – Parâmetros da modelagem acústica via esquema compacto de 25 pontos
para o modelo Onshore.

Espaçamento entre os pontos da malha referente a
𝐺𝑚𝑖𝑛 = 2,5

23 m

Frequência de corte (𝑓𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 )

40 Hz

Velocidade minima (𝑉𝑚𝑖𝑛 )

2300 m/s

Velocidade máxima (𝑉𝑚á𝑥 )

5500 m/s

Intervalo de frequência (∆𝑓)

0,1221 Hz

Número de componentes de frequência (𝑁𝜔 )

327

Amostragem de tempo (∆𝑡)

2 ms

Tempo total de propagação (𝑡𝑚á𝑥 )

8192 ms

Espessura da camada PML (𝐿𝑃𝑀𝐿 )

690 m

Poder de absorção da camada PML (𝐶𝑃𝑀𝐿 )

90
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Primeiramente foi realizada uma simulação da propagação do campo de ondas
no domínio da frequência para uma única fonte localizada na posição 𝑥 = 5888 m no

horizonte 𝑧 = 805 m do modelo. Nas Figuras 3.23 e 3.24 podem-se observar a parte
real do campo de pressão gerado para diferentes frequências (snapshots em frequência).
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(A)

(B)

(C)

Figura 3.23 – Parte real do campo de pressão no domínio da frequência para uma fonte
situada na coordenada (𝑥, 𝑧) = (5888 𝑚, 805 m) do modelo Onshore: (A) 0,1221 Hz;
(B) 4,884 Hz; (C) 9,8903 Hz.
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(D)

(E)

(F)

Figura 3.24 – Parte real do campo de pressão no domínio da frequência para uma fonte
situada na coordenada (𝑥, 𝑧) = (5888 𝑚, 805 m) do modelo Onshore: (D) 19,9032 Hz;
(E) 29,9145 Hz; (F) 39,9267 Hz.
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A Figura 3.25 mostra um sismograma no domínio do tempo que foi gerado
tomando-se a transformada inversa de Fourier do registro do campo de pressão no
domínio da frequência realizado por 512 receptores distribuídos regularmente ao longo
do datum 𝑧 = 805 m.

Figura 3.25 − Sismograma sintético proveniente da modelagem acústica no domínio da
frequência baseada no esquema compacto de 25 pontos.

Após a simulação referente a um único tiro dado no modelo Onshore, foi
realizada uma modelagem com dez tiros independentes a fim de obter simultaneamente
dez sismogramas sintéticos no domínio do tempo. Os tiros independentes foram dados
ao longo do datum 𝑧 = 805 m entre as coordenadas horizontais 𝑥 = 1725 𝑚 e 𝑥 =

11040 𝑚, com espaçamento regular de 1035 m. Os dez sismogramas sintéticos gerados
encontram-se nas Figura 3.26, 3.27 e 3.28.
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(A)

(B)

(C)

(D)

Figura 3.26 – Sismogramas sintéticos gerados simultaneamente a partir da modelagem
acústica no domínio da frequência utilizando o esquema compacto de 25 pontos. (A)
1725 m; (B) 2760 m; (C) 3795 m; (D) 4830 m.
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(E)

(F)

(G)

(H)

Figura 3.27 – Sismogramas sintéticos gerados simultaneamente a partir da modelagem
acústica no domínio da frequência utilizando o esquema compacto de 25 pontos. (E)
5865 m; (F) 6900 m; (G) 7935 m; (H) 8970 m.

94

(I)

(J)

Figura 3.28 – Sismogramas sintéticos gerados simultaneamente a partir da modelagem
acústica no domínio da frequência utilizando o esquema compacto de 25 pontos. (I)
10005 m; (J) 11040 m.
A Tabela 3.7 mostra o tempo de execução do código de modelagem acústica no
domínio da frequência – baseado no estencil compacto de 25 pontos – para a simulação
de experimentos envolvendo múltiplos tiros independentes dados no modelo Onshore.
Rassalta-se que os sismogramas gerados em cada simulação foram extraidos utilizando
512 receptores situados na coordenada 𝑧 = 805 m do modelo ilustrado na Figura 3.22.

Os parâmetros utilizados em todas as simulações podem ser encontrados na Tabela 3.6.
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Tabela 3.7 – Quantidades de tiros independentes, localização dos mesmos e tempo de
execução de cada simulação.

N° de tiros

Posição do 1ª
tiro

Intervalo
entre tiros

Posição do
último tiro

Tempo de
execução (h)

1

5888 m

0

5888 m

1,11

11

828 m

1012 m

10948 m

1,18

51

1288 m

184 m

10488 m

1,38

101

1288 m

92 m

10488 m

1,8

151

2438 m

46 m

9338 m

2,79

201

1288 m

46 m

10488 m

3,59

251

3013 m

23 m

8763 m

4,24

301

2438 m

23 m

9338 m

5,01

351

1863 m

23 m

9913 m

6,15

401

1288 m

23 m

10488 m

7,27

3.3 Modelo Marmousi
Nesta seção, será comparada a performance da modelagem acústica utilizando o
método no domínio da frequência baseado no estencil compacto de 9 pontos com o
método explícito no domínio do tempo baseado no operador de diferenças finitas com
precisão de quarta ordem (estencil convencional de 9 pontos). O modelo de velocidades
utilizado em ambas as simulações é o Marmousi (veja-o na Figura 3.29). Este modelo
foi desenvolvido pelo Instituto Francês de Petróleo e se tornou um dos modelos
sintéticos mais populares no teste de algoritmos de migração sísmica. Trata-se de um
dado acústico 2-D de estrutura complexa, baseado na geologia real da bacia de Cuanza,
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em Angola. O estilo estrutural se baseia em falhas de crescimento, que se erguem de um
truncamento de sal até chegarem a uma complicada estrutura de velocidade na parte
superior do modelo (PINHEIRO, 2007).
O modelo Marmousi utilizado nas simulações realizadas em ambos os domínios
possui 767 pontos com espaçamento de 9 m na horizontal e 243 pontos com
espaçamento de 9 m na vertical, o que dá ao modelo as dimensões de 6894 m na
horizontal e 2178 m na vertical, como pode ser visto na Figura 3.29. O espaçamento dos
pontos da malha de 9 m é referente ao emprego de aproximadamente quatro pontos do
grid para representar o menor comprimento de onda. Os demais dados referentes ao
modelo Marmousi e as modelagens nos domínios da frequência e do tempo se
encontram na Tabela 3.8 apresentada a seguir.

Figura 3.29 – Modelo de velocidades Marmousi.
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Tabela 3.8 – Parâmetros da modelagem acústica no domínio do tempo e da modelagem
no domínio da frequência para o modelo Marmousi.
Velocidade mínima (𝑉𝑚𝑖𝑛 )

1500 m/s

Velocidade máxima (𝑉𝑚á𝑥 )

5500 m/s

Intervalo de tempo usado nas duas simulações

0,0004 s

Tempo de total de propagação (𝑡𝑚á𝑥 )

3,28 s

Frequência de corte (𝑓𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 )

40 Hz

Intervalo de frequência (∆𝑓)

0,3052 Hz

Número de componentes de frequencia (𝑁𝜔 )

131

Espessura da camada PML (𝐿𝑃𝑀𝐿 )

270 m

Espessura da camada de Cerjan

270 m

Intervalo espacial entre as estações receptoras

9m

Posição horizontal do tiro

3447 m

Posição vertical do tiro

315 m

Primeiramente foi realizado o cálculo das soluções no domínio da frequência
para 131 componentes de frequência contidos no espectro discreto da função fonte. Em
seguida, a transformada inversa de Fourier foi aplicada ao registro do campo de pressão
no domínio da frequência – realizado por 767 receptores situados ao longo do datum
𝑧 = 315 m – para a obtenção do sismograma no domínio do tempo referente ao tiro

dado na posição mencionada na Tabela 3.8. O sismograma sintético resultante da
modelagem utilizando o estencil compacto de 9 pontos pode ser visto na Figura 3.30,
bem como o sismograma gerado pela modelagem utilizando o método explícito no
domínio do tempo baseado no operador de diferenças finitas com precisão de quarta
ordem.
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A

B

Figura 3.30 – Comparação dos sismogramas sintéticos gerados através do emprego do

método de diferenças finitas: A) no domínio da frequência baseado no estencil
compacto de 9 pontos; B) explícito no domínio do tempo baseado no operador de quarta
ordem.
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O sismograma no domínio do tempo gerado pelo método no domínio da
frequência proposto por JO et al. (1996) apresentou um resultado semelhante ao
determinado com o método explícito no domínio do tempo com precisão de 4ª ordem
(Figura 3.30).
Com relação à eficiência computacional, quando somente um tiro é modelado, o
método no domínio da frequência demandou para o modelo Marmousi um tempo de
processamento de 6,3 min, que foi cerca de noventa e quatro vezes maior do que o
tempo gasto com o método no domínio do tempo. No caso de um experimento com 707
tiros independentes, o método no domínio da frequência baseado no estencil compacto
de 9 pontos se tornou mais eficiente, onde o tempo de processamento de 38,5 min foi
cerca de nove minutos menor do que o tempo gasto utilizando o método explícito no
domínio do tempo com precisão de quarta ordem.
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Capítulo 4

Conclusão
Neste capítulo serão apresentadas as conclusões dos resultados apresentados,
além de sugestões para trabalhos futuros.

4.1 Resultados
Foram implementados três algoritmos de modelagem acústica no domínio da
frequência para a obtenção aproximada da solução da equação Helmholtz com PML.
Esses algoritmos foram aplicados em três modelos de velocidades distintos. Um desses
modelos de velocidade é homogêneo, onde foram realizadas simulações para validar e
comparar em termos de precisão numérica os diferentes algoritmos de modelagem
abordados neste trabalho. As validações e comparações foram feitas após a conversão
dos resultados gerados no domínio espaço-frequência para o domínio intuitivo, ou seja,
para o domínio espaço-tempo.
No modelo Onshore, retirado de Martins (2003), foram aplicados os três
algoritmos de modelagem acústica com a finalidade de verificar a eficiência dos
mesmos para simulações envolvendo múltiplos tiros independentes.
Para o modelo de geometria geologicamente complexa Marmousi, baseado na
geologia real da Bacia de Cuanza, em Angola, foi comparado o sismograma sintético
gerado pela modelagem fundamentada no estencil compacto de 9 pontos com
sismograma obtido utilizando o método explícito no domínio do tempo baseado no
operador de diferenças finitas de quarta ordem, bem como os tempos de execução dos
diferentes códigos para uma simulação com um tiro e outra com múltiplos tiros
independentes.
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No que diz respeito às simulações realizadas no modelo homogêneo, os métodos
de discretização aplicados à equação acústica da onda no domínio da frequência
conseguiram reproduzir, de maneira satisfatória, o resultado simples e intuitivo, que é o
da propagação do campo de pressão no domínio espaço-tempo sobre um modelo
homogêneo. Além disso, pode-se inferir a partir dos resultados de ambas as simulações,
a eficiência do método PML na redução das reflexões indesejadas provocadas pelo
truncamento da malha nas bordas.
Com relação ao tempo de execução dos códigos de modelagem para geração das
soluções no domínio da frequência, a fatoração LU das matrizes impedância demandou,
em média, cerca de 80% do tempo total de processamento para as simulações realizadas
no modelo homogêneo da seção 3.1, enquanto que, as substituições progressivas e
regressivas consumiram, em média, cerca de 3% do tempo total considerando-se uma
única fonte nas simulações. Esse resultado mostra que o maior custo da modelagem no
domínio da frequência está na fatoração matricial.
Em relação à comparação em termos de precisão numérica, o método no
domínio da frequência proposto por SHIN & SOHN (1998) apresentou, como esperado,
o melhor resultado numérico, ou seja, o mais preciso.
O solver direto de fatoração LU utilizado nesta dissertação, solucionou com
eficiência os problemas envolvendo experimentos com múltiplos tiros independentes
dados sobre o modelo sintético Onshore.
O sismograma sintético no domínio espaço-tempo gerado pelo método proposto
por JO et al. (1996) apresentou um resultado semelhante ao determinado pelo método
no domínio do tempo com precisão de 4ª ordem.
O método de discretização desenvolvido por JO et al. (1996), no que diz respeito
ao tempo de processamento, só foi mais eficiente do que o método explícito de quarta
ordem para o experimento realizado com múltiplos tiros independentes.
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4.2 Trabalhos Futuros
Como extensão deste trabalho, têm-se as seguintes sugestões para a realização
de trabalhos futuros:


Utilização da técnica de diferenças finitas proposta por HUSTEDT et al. (2004)
para a modelagem acústica no domínio da frequência;



Divisão do código de modelagem acústica no domínio da frequência em tarefas
independentes para a execução em clusters de computadores pessoais;



Utilização de um solver de fatoração LU mais moderno para a computação dos
componentes de frequência do campo de pressão;



Implementação de efeitos de atenuação do campo de pressão em meios viscoacústicos através do emprego do modelo matemático de Kolsky-Futterman
(KOLSKY; 1956; FUTTERMAN 1962);



Implementação de um código modelagem elástica no domínio da frequência
baseando-se no método de discretização encontrado no artigo de ŠTEKL &
PRATT (1998);



Implementação de um algoritmo eficiente de migração reversa no tempo
utilizando extrapolações do campo de ondas no domínio da frequência (XU et
al., 2010);



Desenvolvimento de algoritmos de inversão sísmica no domínio da frequência
utilizando as equações acústica e elástica da onda, ambos para o caso 2-D.
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