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Resumo

O algoritmo de migração reversa no tempo (RTM) tem sido amplamente utilizado na
indústria sísmica para gerar imagens do subsolo e, assim, reduzir os riscos de exploração
de petróleo e gás. Seu uso em larga escala é devido a sua alta qualidade no imageamento
do subsolo. O RTM é também conhecido pelo seu alto custo computacional. Por essa
razão, técnicas de computação paralela têm sido utilizadas em suas implementações. Em
geral, as abordagens paralelas para o RTM utilizam uma granularidade grossa, dividindo
o processamento de um subconjunto de tiros sísmicos entre nós de sistemas distribuí-
dos. A abordagem paralela com granularidade grossa para o RTM tem se mostrado bas-
tante eficiente uma vez que o processamento de cada tiro sísmico pode ser realizado de
forma independente. Todavia, os nós dos sistemas distribuídos atuais são, em geral, equi-
pamentos com diversos elementos de processamento sob uma arquitetura com memória
compartilhada. Assim, o desempenho do algoritmo de RTM pode ser consideravelmente
melhorado com a utilização de uma abordagem paralela com granularidade fina para o
processamento designado a cada nó. Por essa razão, este trabalho apresenta um algoritmo
paralelo eficiente de migração reversa no tempo em 3D com granularidade fina utilizando
o padrão OpenMP como modelo de programação. O algoritmo de propagação da onda
acústica 3D compõe grande parte do RTM. Foram analisados diferentes balanceamentos
de carga a fim de minimizar possíveis perdas de desempenho paralelo nesta fase. Os resul-
tados encontrados serviram como base para a implementação das outras fases do RTM:
a retropropagação e a condição de imagem. O algoritmo proposto foi testado com da-
dos sintéticos representando algumas das possíveis estruturas do subsolo. Métricas como
speedup e eficiência foram utilizadas para analisar seu desempenho paralelo. As seções
migradas mostram que o algoritmo obteve um desempenho satisfatório na identificação
das estruturas da subsuperfície. Já as análises de desempenho paralelo explicitam a esca-
labilidade dos algoritmos alcançando um speedup de 22,46 para a propagação da onda e
16,95 para o RTM, ambos com 24 threads.

Palavras-chave: Sistemas Paralelos e Distribuídos. Migração Reversa no Tempo 3D
(RTM). Granularidade Fina. Speedup. Eficiência. Escalabilidade.





Abstract

The reverse time migration algorithm (RTM) has been widely used in the seismic
industry to generate images of the underground and thus reduce the risk of oil and gas
exploration. Its widespread use is due to its high quality in underground imaging. The
RTM is also known for its high computational cost. Therefore, parallel computing tech-
niques have been used in their implementations. In general, parallel approaches for RTM
use a coarse granularity by distributing the processing of a subset of seismic shots among
nodes of distributed systems. Parallel approaches with coarse granularity for RTM have
been shown to be very efficient since the processing of each seismic shot can be perfor-
med independently. For this reason, RTM algorithm performance can be considerably
improved by using a parallel approach with finer granularity for the processing assigned
to each node. This work presents an efficient parallel algorithm for 3D reverse time mi-
gration with fine granularity using OpenMP. The propagation algorithm of 3D acoustic
wave makes up much of the RTM. Different load balancing were analyzed in order to
minimize possible losses parallel performance at this stage. The results served as a basis
for the implementation of other phases RTM: backpropagation and imaging condition.
The proposed algorithm was tested with synthetic data representing some of the possible
underground structures. Metrics such as speedup and efficiency were used to analyze its
parallel performance. The migrated sections show that the algorithm obtained satisfac-
tory performance in identifying subsurface structures. As for the parallel performance,
the analysis clearly demonstrate the scalability of the algorithm achieving a speedup of
22.46 for the propagation of the wave and 16.95 for the RTM, both with 24 threads.

Keywords: Parallel and Distributed Systems. 3D Reverse Time Migration (RTM).
Fine Granularity. Speedup. Efficiency. Scalability.
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Capítulo 1

Introdução

A exploração sísmica possui grande importância em diversas áreas. Em especial, é
bastante utilizada na exploração de hidrocarbonetos, sendo assim de grande interesse para
a indústria do petróleo e gás. Esse processo pode ser divido em três etapas: aquisição,
processamento e interpretação de dados.

Os principais métodos de aquisição de dados sísmicos são o de refração e o de re-
flexão, sendo esse último mais amplamente utilizado [da Silva 2006, Silva 2009]. Esse
processo consiste basicamente na geração de uma onda na superfície através de, por exem-
plo, uma explosão de dinamite (em terra) ou um canhão de ar (no mar). Cada vez que a
onda passa para um meio cuja impedância acústica difere do meio que se encontrava,
essa onda sofre reflexão e, possivelmente, retorna à superfície onde é registrada por re-
ceptores, geofones (em terra) ou hidrofones (no mar). Esses registros carregam consigo
informações das características físicas do local [da Silva 2006]. O sinal captado por cada
geofone é denominado traço sísmico e o conjunto de traços proveniente de um mesmo
tiro é chamado de sismograma.

Esses dados sísmicos devem então passar por um processamento, que tem como uma
de suas etapas o imageamento. Uma das técnicas utilizadas para o imageamento é a
migração. Esse método visa posicionar corretamente refletores em subsuperfície utili-
zando informações advindas do sismograma. Existem vários métodos de migração de
dados sísmico como, por exemplo, a Migração Reversa no Tempo (RTM), o Phase Shift,
o Phase-Shift Plus Interpolation (PSPI), o Split-Step e o Kirchhoff. Os algoritmos de
migração podem ser classificados em três categorias: os baseados na solução integral
da equação escalar da onda [Schneider 1978], os que consideram soluções por diferen-
ças finitas [Claerbout e Doherty 1972] e os embasados em implementações no domínio
frequência/número de onda [Stolt 1978].

Nesse contexto, alguns métodos de migração por diferenças finitas têm se destacado
por sua robustez. Como exemplo, a RTM, proposta por Baysal et al. (1983) e Kosloff
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e Baysal (1983), tem sido bastante utilizada por levar em consideração a propagação
da onda em qualquer direção e variações de velocidades. A pesquisa feita por da Silva
(2006) mostra um desempenho bastante satisfatório dos métodos de migração RTM, PSPI
e Split-Step com algumas vantagens para o primeiro.

No entanto, o custo computacional é o fator que mais inviabiliza a aplicação da mi-
gração sísmica na prática, especialmente para o caso tridimensional [Zhang et al. 2009].
Por essa razão, técnicas de computação paralela têm sido amplamente aplicadas em im-
plementações de algoritmos de migração sísmica.

O uso de paralelismo tem apresentado um significativo crescimento na última década,
como é abordado por Diaz et al. (2012). Em especial, é possível destacar os padrões
OpenMP (Open Multi-Processing) para memória compartilhada, MPI (Message Passing

Interface) para memória distribuída e CUDA (Compute Unified Device Architecture) para
GPU (Graphics Processing Unit). Em particular, para a paralelização da migração sís-
mica, clusters de computadores são as estruturas mais utilizadas [Liu et al. 2012] distri-
buindo o processamento dos dados dos sismogramas entre os computadores, em geral,
utilizando MPI, como na implementação feita por Zhang e Wong (2010).

Umas das principais etapas de muitos algoritmos de migração é a propagação da onda.
Por isso, ela tem sido estudada por vários autores. A propagação da onda acústica 2D foi
implementada na linguagem fortran 77 por Keiswetter et al. (1996) e no padrão MPI por
Lara (2012). O caso tridimensional, por sua vez, foi implementado para GPU por Weiss
e Shragge (2013) e no padrão MPI por Furumura e Chen (2004) e Bohlen (2002).

A maioria dos algoritmos paralelos propostos para o processamento de dados sísmicos
3D utilizam uma granularidade grossa. Nessas estratégias os dados são distribuídos entre
os nós de um cluster ou grid de computadores de forma que a cada nó seja designado
o processamento dos dados gerados por uma parte dos tiros sísmicos. Essa abordagem
é bastante eficiente uma vez que o processamento de cada tiro sísmico ocorre de forma
independente. Contudo, seu tempo de execução pode ser limitado pelo poder computaci-
onal dos nós ou pela capacidade de transferência de dados desses nós.

Considerando que os meios de transmissão de dados têm se tornado cada vez mais rá-
pidos, é necessário reduzir o tempo de processamento em cada nó do sistema distribuído.
Em geral, esses nós são equipamentos multi-core que utilizam memória compartilhada.
Assim, a utilização de uma abordagem paralela com granularidade fina em cada nó se
torna mais adequada.

Dessa forma, se faz necessário que sejam desenvolvidas novas formas de paralelização
de algoritmos de processamento de dados sísmicos como a RTM. Zhang et al. (2009) e
Liu et al. (2012), por exemplo, apresentaram propostas de paralelização de migrações
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sísmicas 3D baseadas em GPU.

1.1 Objetivos

Este trabalho possui os seguintes objetivos:

1. Implementar um algoritmo paralelo eficiente de propagação da onda acústica 3D
com granularidade fina;

2. Realizar uma simulação que possa verificar o funcionamento adequado do algo-
ritmo de propapagação;

3. Analisar o desempenho paralelo do algoritmo de propagação desenvolvido;
4. Implementar um algoritmo paralelo eficiente de migração reversa no tempo 3D com

granularidade fina;
5. Validar o algoritmo de RTM desenvolvido através da migração de diferentes dados

sísmicos;
6. Analisar o desempenho paralelo do algoritmo de RTM desenvolvido;
7. Tanto o algoritmo de propagação quanto o de RTM devem realizar o processamento

paralelo de um tiro por vez a fim de garantir uma granularidade mais fina que a
habitualmente utilizada nos algoritmos paralelos existentes na área sísmica.

1.2 Organização do Texto

O Capítulo 2 apresenta um resumo dos estudos recentes relacionados aos temas envol-
vidos neste trabalho. Nessa etapa, são observadas as contribuições de algumas pesquisas
relevantes sobre implementações paralelas do RTM 2D e 3D, levando em consideração as
metodologias utilizadas e os resultados obtidos.

Conceitos relacionados aos levantamentos sísmicos de reflexão são expostos no Ca-
pítulo 3. Nesse ponto, define-se as etapas de um levantamento sísmico de reflexão, em
especial o processamento de dados sísmicos. É enfatizado o processo de migração, com
atenção particular ao RTM e suas etapas de propagação da onda e condição de imagem.

No Capítulo 4 é exposta uma introdução ao paralelismo partindo de conceitos fun-
damentais como threads e processos. Também são relatadas as fontes de perda de de-
sempenho paralelo mais comuns e algumas estratégias para reduzí-las. Além disso, são
apresentadas as principais métricas de desempenho paralelo.

Detalhes das estratégias utilizadas neste trabalho para desenvolver um algoritmo para-
lelo eficiente de RTM 3D podem ser vistos no Capítulo 5. Nesta parte do trabalho, é feita
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uma investigação em busca do balanceamento de carga adequado. Também são apresen-
tadas informações do processo de geração dos dados sintéticos utilizados nos testes.

Já no Capítulo 6, destacam-se os resultados obtidos. São mostrados imagens resultan-
tes da migração e os tempos de execução paralelos e sequenciais para diferentes quanti-
dades de threads e cargas de dados. Além disso, pode-se ver o speedup e a eficiência do
algoritmo implementado.

Algumas considerações finais são apresentadas no Capítulo 7 destacando os resulta-
dos finais e parciais obtidos tanto com relação a qualidade do resultado dos algoritmos
quanto ao desempenho paralelo. Também são expostas algumas perspectivas de trabalhos
futuros.

Por fim, o Apêndice A descreve a solução númerica da equação da onda acústica 3D
através do método de diferenças finitas.



Capítulo 2

Revisão da Literatura

O desenvolvimento da migração reversa no tempo baseou-se inicialmente nos estudos
de Claerbout (1971) e Claerbout e Doherty (1972), os quais desenvolveram um método
de migração de dados sísmicos baseado na solução numérica de equações diferenciais
parciais.

Esses trabalhos serviram de referencial para que Kosloff e Baysal (1983) e Baysal
et al. (1983) propusessem, respectivamente, uma abordagem alternativa para migração
por diferenças finitas baseada na equação completa da onda acústica e a migração reversa
no tempo. Essas duas pesquisas apresentaram melhorias com relação aos métodos de
migração existentes, especialmente em casos de estruturas complexas e fortes contrastes
de velocidades. O trabalho de Bulcão (2004) apresenta uma revisão detalhada acerca da
modelagem sísmica e de algoritmos de RTM.

Claerbout (1971) também introduziu o princípio de imageamento que serviu de base
a propostas de condições de imagem, especialmente a condição de tempo de excitação,
que podem ser utilizadas no RTM. Uma análise de algumas das principais condições de
imagem aplicadas ao RTM é exposta no trabalho de Silva (2009).

Diversos estudos propuseram alternativas para minimizar os efeitos de borda em mé-
todos de solução numérica como o RTM. Nesse âmbito destacam-se os trabalhos de Rey-
nolds (1978) e Cerjan et al. (1985) que introduziram os conceitos de bordas absorventes
para a solução numérica da equação da onda. Mais recentemente, evidencia-se a pesquisa
de Collino e Tsogka (2001) a qual apresenta o uso de PML (Camadas Perfeitamente Com-
binadas - do Inglês: Perfectly Matched Layers).

Até os anos 1990, os algoritmos da área sísmica eram desenvolvidos para serem exe-
cutados de forma sequencial. Um exemplo é o programa FDMODEL desenvolvido por
Keiswetter et al. (1996) utilizando a linguagem FORTRAN 77 para modelar um campo
de ondas sísmicas 2D através de ténicas de diferenças finitas.

Já nesta época, autores como Mufti (1990) e Yilmaz (1987) destacavam a importância
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da realização de levantamentos sísmicos 3D para um imageamento mais preciso. Con-
tudo, algoritmos de processamento de dados sísmicos 3D são bastante custosos computa-
cionalmente em razão do montante de dados coletados e do grande número de operações
que devem ser realizadas.

Dessa forma, os algoritmos da área sísmica passaram a ser, em sua grande maioria,
implementados de forma paralela. Essa transição foi também motivada pela ampliação
da fabricação e do uso de processadores multi-core iniciada nos anos 2000 em razão da
inviabilidade do aumento de desempenho de processadores single-core.

Existem diversos modelos e ferramentas de programação paralela disponíveis que po-
dem ser utilizadas isoladamente ou em conjunto em uma abordagem híbrida. Do ponto de
vista da arquitetura, existem duas principais abordagens, a saber, sistemas com memória
compartilhada ou distribuída. Essas e outras ponderações são apresentadas no trabalho de
Diaz et al. (2012). Nesse estudo, o autor também apresenta a ferramenta OpenMP como
mais utilizada para arquiteturas com memória compartilhada e o MPI para memória dis-
tribuída.

Com relação a análise de desempenho de algoritmos paralelos, existem algumas mé-
tricas amplamente utilizadas a exemplo do speedup e a eficiência. Nesse contexto, uma
das pesquisas de maior destaque é a de Amdahl (1967), a qual mostra que o speedup de
um algoritmo paralelo está limitado pela fração de sua computação que não pode ser para-
lelizada. No entanto, Gustafson (1988) acrescenta que alguns algoritmos tem sua porção
serial reduzida quando se aumenta o tamanho do problema a ser resolvido e esse fator os
torna também escaláveis.

Alguns autores buscaram analisar as consequências da Lei de Amdahl para as variadas
arquiteturas paralelas existentes. Hill e Marty (2008) apresentou adaptações da Lei de
Amdahl para processadores multi-core simétricos, assimétricos. Seus resultados foram
complementados pelo trabalho de Sun e Chen (2010).

A estratégia de paralelismo mais frequentemente utilizada em algoritmos geofísicos
é utilização de MPI em arquitetura com memória distribuída. Essa abordagem foi utili-
zada por Lara (2012), Bohlen (2002), Furumura e Chen (2004) e Zhang e Wong (2010)
para implementar, respectivamente, a propagação da onda acústica 2D, a propagação
da onda elástica 3D, a modelagem sísmica 3D e uma migração em profundidade pré-
empilhamento 3D.

Há também autores que utilizam GPU’s para tal fim. Zhang et al. (2009), por exem-
plo, propuseram uma compressão de dados para acelerar a migração de Fourier 3D em
uma GPU. Já Liu et al. (2012) implementaram um algoritmo paralelo de migração em
profundidade por diferenças finitas em uma GPU.
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Um algoritmo de RTM 3D utilizando uma abordagem paralela híbrida proposto por
Abdelkhalek et al. (2012) obteve um speedup igual 10. Esse programa realiza a propa-
gação das ondas incidentes e retropropagação das ondas refletidas em um cluster com 5
GPU’s com 480 núcleos cada. A condição de imagem é calculada por um conjunto de 10
CPU’s com 8 núcleos cada.

Liu et al. (2013) apresentaram um algoritmo de RTM 3D em uma GPU e Kim et al.
(2013) utilizou um cluster de GPU’s para o mesmo propósito. No entanto, esses traba-
lhos não apresentaram resultados utilizando as métricas convencionais de desempenho
paralelo.

Uma estratégia paralela com granularidade fina foi utilizada por Nunes-do Rosário
(2012) para implementar um algoritmo de RTM 2D. Esse programa foi feito na linguagem
C com OpenMP para realizar a migração dos dados de um tiro por vez em uma arquitetura
com memória compartilhada. Essa proposta alcançou um speedup de 17,68 com 2 CPU’s
de 12 núcleos.

Lu e Magerlein (2013) implementaram um algoritmo de RTM 3D com granularidade
mista utilizando OpenMP e MPI. Esse programa foi testado em um cluster com 256 nós
de 16 núcleos e atingiu um speedup de 14,93.
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Capítulo 3

Sísmica de Reflexão

A geofísica é a ciência que aplica os princípios da física no estudo da Terra. Para
realizar investigações geofísicas do interior da Terra, medições na superfície (ou próximo
dela) são feitas. Essas medições são influenciadas pela distribuição de propriedades físi-
cas na subsuperfície e, por isso, sua análise pode revelar como as propriedades físicas do
interior da Terra variam vertical e lateralmente.

Métodos geofísicos são utilizados em regiões de diferentes escalas, podendo ser apli-
cados em uma grande variedade de investigações, desde estudos de todo o planeta até
a exploração de uma região específica da crosta superior. Nos métodos de exploração
geofísica (prospecção geofísica), medidas dentro de zonas geograficamente delimitadas
são usadas para determinar as distribuições de propriedades físicas em profundidade que
refletem a geologia de subsuperfície local.

Um método alternativo de investigar a geologia subsuperficial é pela perfuração de
poços, mas esses são caros e fornecem apenas informações em locais discretos. Os levan-
tamentos geofísicos, embora, por vezes, propensos a grandes ambiguidades ou incertezas
de interpretação, fornecem meios relativamente rápidos e menos custosos de obter infor-
mações bem distribuídas da subsuperfície.

Na exploração de recursos da subsuperfície, os métodos de exploração geofísica são
capazes de detectar e delinear características locais de potencial interesse que podem ser
exploradas por algum método de perfuração. A prospecção geofísica não dispensa a ne-
cessidade de perfuração, contudo, adequadamente aplicada, pode otimizar o processo de
exploração maximizando a extensão do solo analisada e minimizando a necessidade de
perfuração.

Segundo Kearey et al. (2002), os métodos de prospecção geofísica podem ser dividos
entre aqueles que fazem uso de campos naturais da Terra e aqueles que exigem a entrada
na terra de uma energia gerada artificialmente. Os métodos de campo natural utilizam
campos gravitacionais, magnéticos, elétricos ou eletromagnéticos da Terra, procurando



10 CAPÍTULO 3. SÍSMICA DE REFLEXÃO

perturbações locais nesses campos naturais que podem ser causadas por características
geológicas escondidas. Já os métodos de fonte artificial envolvem a geração de campos
elétricos ou eletromagnéticos locais, que podem ser usados analogamente aos campos
naturais, ou a geração de ondas sísmicas, que têm suas velocidades de propagação e suas
trajetórias através do subsolo mapeados para fornecer informações sobre a distribuição
dos limites geológicos em profundidade.

Cada conjunto de métodos possui vantagens com relação ao outro. Os métodos de
fontes artificiais são conhecidos por fornecer uma imagem mais detalhada da geologia
de subsuperfície, em contrapartida, os métodos de campo natural, geralmente, possuem
um logística simplificada e podem ser utilizados para a exploração em profundidades
relativamente maiores.

Existe uma grande quantidade de métodos de levantamento geofísico. Para cada um
deles há uma propriedade física para a qual o método é sensível. Os principais métodos
geofísicos são o sísmico, o de gravidade, o magnético e o elétrico. O tipo da propriedade
física para a qual o método responde determina sua aplicação. Assim, por exemplo, o
método magnético é muito adequado para a localização de corpos de minério de magnetita
enterrados por causa de sua alta susceptibilidade magnética. Similarmente, os métodos
sísmico e o elétrico são adequados para a localização de um lençol freático enterrado
porque a rocha saturada pode ser distinguida da rocha seca por sua maior velocidade
sísmica e maior condutividade elétrica.

É bastante usual que a exploração geofísica seja dividida em etapas de modo a utili-
zar mais de um método geofísico ou ainda o mesmo método por mais de uma vez. Na
busca offshore1 por petróleo e gás, por exemplo, um levantamento inicial por gravidade
pode revelar a presença de uma grande bacia sedimentar a qual, posteriormente, pode ser
explorada através de métodos sísmicos. A primeira rodada de exploração sísmica pode
destacar as áreas de particular interesse, onde um trabalho sísmico mais detalhado precisa
ser realizado.

De acordo com Kearey et al. (2002), a exploração de hidrocarbonetos, de minérios
metálicos e para aplicações ambientais representam os principais usos dos levantamentos
geofísicos. Em termos de quantidade de dinheiro gasto anualmente, o método sísmico
é a técnica mais importante dado seu uso rotineiro e generalizado na exploração de hi-
drocarbonetos. Métodos sísmicos são particularmente adequados para a investigação das
camadas das bacias sedimentares onde se pode encontrar petróleo e/ou gás.

O método sísmico, segundo Yilmaz (2001), possui três principais aplicações. São elas
as sísmicas para engenharia, exploração e terremoto. A primeira aplicação é utilizada para

1offshore: Longe ou ao largo da costa
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delinear estruturas geológicas para fins de estudos de engenharia e exploração de carvão
e mineirais. A segunda é aplicada na exploração de hidrocarbonetos, como petróleo e
gás. A última é empregada no estudo da estrutura da crosta terrestre, além de ser útil para
análise de terremotos.

Através da análise apropriada da curva de tempo de viagem das ondas refletidas ou
refratadas, o método sísmico pode calcular a profundidade das camadas em subsuperfície.
Tal fato justifica a existência de dois métodos sísmicos independentes, a saber, os métodos
sísmicos de reflexão e de refração. Esses métodos possuem metodologias e campos de
aplicação distintos.

3.1 Levantamento Sísmico de Reflexão

O levantamento sísmico de reflexão é, segundo Kearey et al. (2002), a técnica geofí-
sica mais conhecida e utilizada. O estado de sofisticação atual dessa técnica é o resultado
de enormes investimentos no seu desenvolvimento feito pela indústria de hidrocarbonetos
juntamente com o desenvolvimento da eletrônica avançada e da computação. Seções sís-
micas, imagens da estrutura do subsolo, podem ser produzidas pelo método sísmico para
revelar detalhes de estruturas geológicas de dezenas de metros até a litosfera inteira.

De acordo com Yilmaz (2001), a exploração sísmica consiste de três principais etapas:
a aquisição, o processamento e a interpretação de dados. Na etapa de aquisição, é utilizada
uma fonte sísmica a qual emite uma sinal com características adequadas (tiro sísmico).
As respostas a esse sinal são captadas por detectores sísmicos, como ilustrado na Figura
3.1. Em geral, um levantamento sísmico possui informações obtidas a partir de vários
tiros sísmicos.

Na prática, os métodos de geração de pulsos sísmicos mais utilizados são a detonação
de uma carga explosiva, a queda de um peso, a explosão de uma câmara de gás, caminhões
contento uma grande massa vibrante ou um canhão de ar. Já os detectores sísmicos mais
utilizados são os geofones (em terra) e hidrofones (no mar). Esses podem ser distribuídos
em ambos os lados do tiro ou apenas em um lado para o caso 2D.

Nos métodos sísmicos de reflexão, pulsos de energia sísmica refletidos por interfaces
em subsuperfície são registrados a incidência quase normal na superfície. Os tempos
de viagem são medidos e podem ser convertidos em estimativas da profundidade das
interfaces. Levantamentos de reflexão são mais comumente realizados em áreas com
camadas sedimentares submersas. Em tais situações, a velocidade varia como uma função
da profundidade, devido às propriedades físicas diferentes entre as camadas.

A apresentação gráfica da saída de um único detector sísmico em um lanço de reflexão
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Figura 3.1: Esquema de aquisição sísmica. Fonte: Adaptado de Kearey et al. (2002)

é a representação visual do padrão local do movimento vertical do solo (em terra) ou da
variação da pressão (no mar) em um curto intervalo de tempo após o disparo de uma fonte
sísmica próxima. Esse traço sísmico representa a resposta combinada do solo estratificado
e do sistema de registro ao pulso sísmico. Qualquer coleção de um ou mais traços sísmicos
é denominado sismograma.

Inicialmente, a disposição de dados de um perfil sísmico é dada normalmente em
grupos de traços sísmicos registrados em um mesmo tiro. Esses conjuntos são conhecidos
como famílias de ponto de tiro comum (common shot point gathers) ou, simplesmente,
famílias de tiro. Nessa estratégia os traços sísmicos são dispostos lado a lado em suas
posições relativas originais com seu eixo de tempo orientado verticalmente.

Cada traço sísmico possui três fatores geométricos primários que determinam sua na-
tureza. São eles as posições do tiro, do detector e do ponto de reflexão na subsuperfície.
Antes do processamento sísmico, a posição dessa interface refletora é desconhecida, con-
tudo, uma boa aproximação pode ser feita considerando que esse ponto de reflexão está
verticalmente abaixo da superfície no meio do caminho entre o tiro e o receptor.

Esse ponto é mais conhecido por ponto médio (mid-point), apesar de também ser cha-
mado de ponto em profundidade (depth-point). O agrupamento de todos os traços pelo
critério do ponto médio comum é frequentemente denominado família de ponto médio
comum (CMP gather), embora ainda se encontre na indústria e na litetura o termo famí-
lia de ponto em profundidade comum (CDP gather). Como ilustrado na Figura 3.2(a), a
rigor, o princípio do ponto médio comum falha quando as camadas não são horizontais e
paralelas. Em camadas inclinadas, o ponto em profundidade não necessariamente coin-
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cide com ponto médio, como pode ser visto na Figura 3.2(b). Apesar disso, o método
CMP é bastante utilizado por sua capacidade de melhorar a SNR (Relação Sinal Ruído -
do Inglês: Signal-to-Noise Ratio).

Figura 3.2: Ponto de reflexão abaixo da superfície no meio do caminho entre o tiro e o
receptor. Fonte: Adaptado de Kearey et al. (2002)

Após a etapa de aquisição, várias técnicas disponíveis podem ser utilizadas para o
aprimoramento das seções sísmicas. Em geral, o objetivo do processamento de dados de
reflexão é aumentar a SNR e melhorar a resolução vertical dos traços sísmicos individu-
ais. Mais informações acerca do processamento de dados sísmicos podem ser encontradas
na Seção 3.2. A migração, apresentada com mais detalhes na Seção 3.3, é uma das prin-
cipais etapas do processamento de dados sísmicos. Segundo Yilmaz (2001), ela move os
refletores para suas verdadeiras posições na subsuperfície e reduz as difrações, além de
melhorar a resolução espacial.

Cada ciclo de um levantamento sísmico se encerra com a fase de interpretação. Em
levantamentos bidimensionais, os resultados são apresentados ao intérprete como seções
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sísmicas não migradas e migradas, com base nas quais as informações geológicas são ex-
traídas por meio de análises pertinentes do padrão de eventos de reflexão. Por outro lado,
na interpretação de dados de um levantamento tridimensional, o intérprete tem acesso di-
reto, em uma estação de trabalho, a todos os dados de reflexão contidos em um volume de
dados sísmicos, e a ele compete selecionar vários tipos de dados para uma apresentação
em cores, por exemplo, seções verticais ou horizontais (cortes temporais) de um volume
de dados.

Uma vez que tanto a cobertura quanto a resolução são melhores nos dados 3D, o levan-
tamento tridimensional frequentemente leva ao aprimoramento da interpretação quando
comparadas a um levantamento bidimensional. Os métodos de levantamento tridimensi-
onal envolvem a coleta de dados de campo de tal forma que as chegadas registradas não
se restrinjam a raios que tenham se deslocado em um plano vertical único.

Em um levantamento tridimensional, a disposição de tiros e receptores é tal que po-
dem ser reunidos grupos de chegadas registradas representando raios refletidos por uma
área de cada interface refletora. Esses levantamentos, portanto, amostram um volume de
subsuperfície, em vez de uma região contida em um plano vertical, como em um levanta-
mento bidimensional.

3.2 Processamento de Dados Sísmicos

Dados sísmicos são gravados (multiplexados) como uma matriz M(i, j) onde cada
linha i representa um traço sísmico e as colunas j representam as amostras dos traços. Em
seguida, a matriz M é transposta de forma que as colunas da matriz resultante contenham
os dados dos traços em um processo denominado demultiplexação. Esses traços são então
armazenados em algum formato conveniente para o posterior processamento.

Um dos principais formatos utilizados na indústria geofísica é o SEG Y. Esse padrão
foi desenvolvido pela SEG (Sociedade de Geofísicos de Exploração - do Inglês: Society

of Exploration Geophysicists) em 1975 para armazenar dados geofísicos. Trata-se de um
padrão aberto que é controlado pelo Comitê de Normas Técnicas da SEG (do Inglês:
SEG Technical Standards Committee). A revisão mais recente do padrão foi publicada
em 2002 com o nome SEG Y rev 1 [Norris e Faichney 2002] e sua estrutura pode ser vista
na Figura 3.3.

O pré-processamento também envolve a correção dos traços incluindo a exclusão de
traços com nível de ruído elevado. Algumas funções de recuperação de ganho são apli-
cadas ao dado com finalidades como corrigir os efeitos na amplitude da divergência da
frente de onda ou compensar perdas por atenuação. Além disso, pode ser aplicado um
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Figura 3.3: Estrutura de fluxo de bytes de um arquivo SEG Y rev 1. Fonte: Norris e
Faichney (2002).

filtro passa-faixa.

Em razão da digitalização dos dados sísmicos, foi desenvolvida, ao longo do tempo,
uma rotina de processamento de dados. Segundo Yilmaz (1987), existem três etapas pri-
márias no processamento de dados sísmicos, a saber, a deconvolução, o empilhamento
e a migração. Todas as outras técnicas de processamento podem ser consideradas se-
cundárias, uma vez que essas são utilizadas com o intuito de melhorar a efetividade dos
processos primários.

Após o pré-processamento, os dados sísmicos passam pela deconvolução. Esse proce-
dimento tem o intuito de melhorar a resolução temporal uma vez que comprime o efeito
direto do pulso-fonte contido nos traços sísmicos. Técnicas convencionais de deconvo-
lução são baseados na filtragem ótima de Wiener. Geralmente, aplica-se um filtro passa-
faixa após a deconvolução e armazena-se os traços sísmicos ordenados por agrupamentos
CMP, sendo cada agrupamento internamente ordenado por offset2.

Em seguida é feita uma análise de velocidades sobre os agrupamentos CMP ou sobre
conjuntos de agrupamentos. Uma das formas dessa análise resulta em um espectro de
velocidade em função do tempo de aquisição como mostra a Figura 3.4. Os valores desse
espectro são obtidos por alguma medida de coerência de sinal ao longo de trajetórias
hiperbólicas. Para cada instante de tempo, uma velocidade é selecionada a partir desse
espectro baseado nos picos de coerência. Dessa forma, é possível construir um modelo
de velocidades para toda a seção sísmica. A análise de velocidades pode ser feita mais de
uma vez em diferentes momentos.

As informações de velocidades obtidas serão utilizadas na correção NMO (Sobre-
tempo Normal - do inglês: Normal Moveout). Essa correção é aplicada aos traços de
cada agrupamento CMP e visa remover o efeito do offset sobre o tempo de chegada das
reflexões. Esse procedimento atua nos traços sísmicos eliminando o acréscimo no tempo
de chegada das reflexões e esticando o restante do traço no tempo causando distorção
na frequência. Essa distorção afeta principalmente eventos próximos à superfície e com

2offset: Distância entre a fonte e o receptor.
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Figura 3.4: Espectro de velocidade resultado da análise de velocidades de um agrupa-
mento CMP. Fonte: Adaptado de Yilmaz (1987).

grandes offsets. Para prevenir esse tipo de degradação, as regiões distorcidas são apagadas
(silenciadas). Nesse momento pode-se fazer um empilhamento CMP somando os traços
de cada agrupamento CMP.

Os tempos de reflexão também costumam ser afetados por irregularidades próximas
a superfície. Correções como a do NMO removem grande parte das distorções nos tem-
pos de reflexão, porém não são sensíveis a mudanças rápidas de elevação. Por isso, uma
correção estática residual pode ser aplicada a fim de que os agrupamentos CMP com irre-
gularidades nos tempos de chegada tenham um melhor alinhamento das reflexões. Nesse
procedimento, todo o conjunto de traços é examinado na tentativa de eliminar efeitos
residuais associados às posições dos tiros e detectores.

Por fim, a migração de dados sísmicos move os eventos em profunidade para sua real
posição na subsuperfície e faz que as difrações seja colapsadas. Essa etapa do processa-
mento sísmico será explanada com mais detalhes na Seção 3.3.

Existem várias outras técnicas que podem ser utilizadas no processamento de dados
sísmicos. Para um entendimento mais amplo acerca desse assunto pode-se consultar al-
gumas referências como Yilmaz (1987), Kearey et al. (2002) e Yilmaz (2001).
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3.3 Princípios da Migração

O objetivo da migração é fazer com que a seção sísmica seja semelhante ao corte
transversal geológico em profundidade. De acordo com Kearey et al. (2002), a migração
é o processo de reconstrução de uma seção sísmica de modo que os eventos de reflexão
sejam reposicionados sob suas corretas localizações em subsuperfície e nos tempos de
reflexão verticais corretos. Além disso, a migração também melhora a resolução das
seções sísmicas por focalizar a dispersão de energia e por atenuar padrões de difração
produzidos por refletores pontuais e camadas falhadas.

Na migração em tempo (time migration), as seções sísmicas migradas possuem o
tempo como dimensão vertical. Na migração em profundidade (depth migration), os
tempos de reflexão migrados são convertidos em profundidades dos refletores usando as
informações de velocidade obtidas através da análise de velocidades aplicada ao dado.
Geralmente, a seção migrada é apresentada em função do tempo. Uma razão para isso
é que a estimação de velocidade baseada em dados sísmicos sempre tem uma precisão
limitada e, por isso, sua conversão em profundidade também.

Segundo Kearey et al. (2002), todas as abordagens modernas da migração usam a
equação de onda sísmica (seismic wave equation), que é uma equação diferencial par-
cial descrevendo o movimento de ondas que foram geradas por uma fonte dentro de um
meio. A migração pela equação de onda (wave equation migration) se baseia na ideia
de que, para qualquer evento de reflexão, a forma do campo de ondas na superfície pode
ser reconstruída a partir dos tempos de percurso das primeiras chegadas para diferentes
posições fonte-receptor3.

Para realizar a migração, é necessário reconstruir a forma do campo de ondas em
subsuperfície. Essa reconstrução pode ser realizada pela solução da equação da onda,
efetivamente efetuando a propagação de onda de volta no tempo. A propagação do campo
de onda de um evento de reflexão até a metade do caminho de volta a seu tempo de origem
coloca a onda na interface refletora e, assim, a forma do campo de onda para aquele tempo
define a geometria do refletor.

Há várias abordagens para o problema da solução da equação de onda, gerando tipos
específicos de migração pela equação da onda, como a migração por diferenças finitas
(finite difference migration), na qual a equação de onda é aproximada por uma equação
de diferenças finitas apropriada para solução por computador, e a migração no domínio
da frequência (frequency-domain migration), na qual a equação de onda é resolvida por
meio de transformadas de Fourier. Outro exemplo é a migração por traçamento de raio

3Fonte e receptor têm um ponto comum na superfície.
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(ray trace migration) na qual o computador realiza a modelagem direta de trajetórias de
raio através de modelos hipotéticos do terreno.

A migração do dado sísmico pode ser realizada de duas maneiras. A primeira, e
mais usual, é a migração da seção empilhada, reduzindo-se, assim, o número de traços a
serem migrados e, consequentemente, o custo computacional. Já a segunda, a migração
antes do empilhamento, apesar de ter o custo computacional maior, apresenta resultados
significativamente melhores por operar diretamente sobre o conjunto de famílias de tiro,
evitando as aproximações e erros cometidos durante o processo de empilhamento.

3.4 Migração Reversa no Tempo

Entre as abordagens da migração que utilizam a equação de onda sísmica, as téc-
nicas baseadas no FDM (Método das Diferenças Finitas - do Inglês: Finite Difference

Method) se destacam por serem capazes de lidar com diversas variações de velocidade
[Yilmaz 2001]. Nessas técnicas, a equação de onda é aproximada utilizando equações de
diferenças finitas apropriadas para solução por computador.

Técnicas baseadas no FDM são especialmente atrativas para o imageamento de estru-
turas complexas localizadas em subsuperfície [Keiswetter et al. 1996, Bohlen 2002]. Por
isso, segundo Weiss e Shragge (2013), soluções para equação da onda baseadas no FDM
fazem parte de várias aplicações de modelagem e migração sísmicas. Por esses motivos,
essa técnica vem sendo utilizada na área sísmica por diversos autores [e.g.: Abdelkhalek
et al. 2012, Liu et al. 2012, da Silva Neto et al. 2011, Zhang et al. 2009].

Um dos principais métodos de migração por diferenças finitas é a migração reversa
no tempo (RTM - do Inglês: Reverse Time Migration). Proposta por Baysal et al. (1983),
essa técnica de migração é conhecida pela excelente qualidade de seus resultados e pelo
seu alto custo computacional.

O RTM, segundo Lu e Magerlein (2013), é baseado na intuição física de que as ondas
de pressão devem se correlacionar nas interfaces refletoras. Por isso, o RTM realiza a
correlação entre os campos de ondas incidentes e refletidos para encontrar essas interfaces.

O núcleo do algoritmo do RTM pode ser dividido em três etapas: a propagação dos
campos de ondas incidentes (propagação do campo de onda da fonte sísmica), a retropro-
pagação dos campos registrados nos sismogramas (retroprogação dos dados ou das ondas
refletidas) e a aplicação de uma condição de imagem (correlação cruzada, por exemplo).
Esse processo é repetido para todos os tiros do dado sísmico. A Figura 3.5 apresenta um
diagrama do funcionamento básico do RTM.

Pode-se gerar uma imagem da seção sobrepondo-se as imagens geradas pela migração
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Figura 3.5: Diagrama do algoritmo de Migração Reversa no Tempo. Fonte: Nunes-do
Rosário (2012)

de cada uma das famílias de tiro. Essa sobreposição deve respeitar o deslocamento de cada
tiro com relação a posição do primeiro tiro.

Detalhes das duas primeiras etapas do RTM podem ser vistos na Seção 3.4.1. Já a
terceira etapa é exposta na Seção 3.4.2.

3.4.1 Propagação e Retroprogação de Campos de Ondas

O algoritmo que realiza as etapas de propagação de campos de ondas no RTM são
baseados no FDM. Nesse método, o domínio físico do problema é discretizado formando
uma malha de pontos como no exemplo da Figura 3.6. A estratégia do FDM consiste na
aproximação das derivadas parciais existentes na equação diferencial governante através
de uma expansão truncada da série de Taylor. A equação aproximada discreta da onda é,
então, resolvida iterativamente no tempo aplicando-se as condições iniciais e de contorno
do problema. Um possível processo de discretização e aproximação da equação escalar
da onda acústica 3D utilizando o FDM é apresentado no Apêndice A.

De acordo com Lara (2012), a propagação da onda é melhor descrita por sua mo-
delagem elástica pois essa leva em consideração dois tipos onda possíveis em um meio
geológico, a saber, as ondas compressionais (ondas P) e as cisalhantes (ondas S). As on-
das S são responsáveis pelo movimento de partículas do meio na direção perpendicular
a da propagação da onda, enquanto as ondas P fazem as partículas oscilarem na mesma
direção da propagação da onda.

Apesar de levar em consideração apenas a propagação de ondas P, a modelagem acús-
tica fornece resultados satisfatórios e possui um menor custo computacional, por isso, tem
sido vastamentemente utilizada na indústria sísmica.

Uma vez que uma fonte sísmica simulada gere a onda acústica, sua propagação pode
ser simulada através da solução numérica da equação escalar da onda acústica 3D (Equa-
ção 3.1), onde u = u(y,z,x) é a pressão acústica na posição (y,z,x), c = c(y,z,x) é a
velocidade de propagação no meio na posição (y,z,x) e f (t) é a função fonte localizada
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Figura 3.6: Exemplo de malha de pontos em um modelo 3D. Fonte: Mufti (1990)

em (ys,zs,xs) e δ é uma função delta de Dirac. A dedução dessa equação pode ser encon-
trada no trabalho de Keiswetter et al. (1996) considerando a densidade do meio constante.

uyy +uzz +uxx =
utt

c2 + f (t)δ(y− ys)δ(z− zs)δ(x− xs) (3.1)

Na prática, a fonte sísmica pode ser, entre outras, a detonação de uma carga explo-
siva, um peso caindo de uma certa altura ou um canhão de ar. Contudo, nas modelagens
numéricas, segundo Bulcão (2004), o termo que representa a fonte, f (t), é uma função
matemática que apresenta determinada variação no tempo e, preferencialmente, seja li-
mitada nos domínios do tempo e da frequência. Um exemplo de função fonte utilizada
na indústria sísmica é a função gaussiana centrada na frequência da fonte calculada pela
Equação 3.2, onde fc é a frequência de corte e t a variável temporal, e é exemplificada
pela Figura 3.7.

f (t) = [1−2π(π · fc · t)2] · e−π(π· fc·t)2
(3.2)

Duas restrições devem ser observadas na utilização do modelo, uma espacial e outra
temporal. A não observância dessas condições incorre na possibilidade de dispersão e ins-
tabilidade numérica. Detalhes teóricos que fundamentam a existências dessas condições
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Figura 3.7: Exemplo de função fonte f (t).

foram apresentados por Mufti (1990).

A restrição espacial é dada pela Equação 3.3. Essa regra especifica o maior valor
de espaçamento dos pontos da malha do modelo permitido a fim de previnir a dispersão
excessiva de energia.

max(∆x,∆y,∆z)≤ cmin

w fcorte
(3.3)

Na Equação 3.3, ∆x, ∆y e ∆z são os intervalos de amostragem nas direções x, y e z, res-
pectivamente, cmin é a menor das velocidades presentes no modelo, fcorte é a frequência
máxima da wavelet da fonte e w é o número de amostras por comprimento de onda cor-
respondentes a fcorte. Segundo Mufti (1990), para modelos baseados em esquema de alta
ordem, problemas de dispersão podem ocorrer quando w≤ 3. Neste trabalho, utilizamos
w = 4.

Já a restrição temporal é dada pela Equação 3.4, onde cmax é a maior velocidade re-
gistrada no campo de velocidades, β é uma constante que determina quantos instantes de
tempo são necessários para que o campo de ondas percorra a distância entre dois pontos
consecutivos na malha.

∆t ≤ min(∆x,∆y,∆z)
βcmax

(3.4)

O valor de β depende do algoritmo utilizado para modelar o campo de ondas. Para o
esquema de alta ordem apresentando no Apêndice A pode-se utilizar β = 4.
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Outro aspecto importante para o correto funcionamento da propagação de onda é que
o modelo geológico que é utilizado como entrada do FDM deve ser restrito a um número
finito de pontos em uma malha, embora a Terra seja heterogênea e contínua. Por essa
razão, segundo Keiswetter et al. (1996), é comum a utilização de bordas artificiais nas
extremidades do modelo.

Essas bordas podem ser uma região de pressão nula (igual a zero), porém isso faz com
que se tornem refletores perfeitos. Assim, é necessário utilizar alguma técnica para reduzir
a interferência entre as reflexões originadas por essas bordas artificiais e pelos contrastes
de impedância dentro do modelo. Uma possibilidade é fazer um modelo suficientemente
largo de forma a separar as reflexões das bordas no tempo como proposto por Reynolds
(1978), essa opção no entanto aumenta significativamente o custo computacional. Outra
alternativa é a utilização de bordas não reflexivas.

Introduzidas por Cerjan et al. (1985), as técnicas de bordas não reflexivas consistem na
modificação da equação da onda na região das bordas artificiais de forma anular a reflexão
de onda nessa região. Uma das principais implementações dessa técnica é a de Camadas
Perfeitamente Combinadas (PML - do inglês: Perfectly Matched Layer), proposta por
[Collino e Tsogka 2001]. Essas camadas possuem características mecânicas que fazem
com que a energia de propagação se mantenha no domínio e seja atenuada nas bordas
de forma a não haver reflexão de volta para o modelo. A técnica de PML tem gerado
resultados satisfatórios.

A modelagem de ondas apresentada nesta Seção 3.4.1 e no Apêndice A é utilizada
nas duas primeiras etapas do RTM. O campo de ondas incidentes é gerado a partir de uma
fonte sísmica e propagado no tempo utilizando um modelo de velocidades. Para gerar o
campo de ondas refletidas, as informações registradas no sismograma são depropagadas,
isto é, propagadas do tempo final até o tempo inicial da análise. Os valores registrados
no sismograma são dispostos na posição dos receptores na ordem inversa em que foram
adquiridos.

No algoritmo de RTM, as etapas de propagação e retropropagação utilizam um mesmo
modelo de velocidades representado na equação da onda 3D por c(y,z,x). Esse modelo
especifica a velocidade da onda em cada ponto da malha e representa as diversas proprie-
dades dos materiais e limites do volume que está sendo imageado. A Figura 3.8 apresenta
um exemplo simples de um modelo de velocidades 3D contendo apenas duas velocidades:
c1 e c2.

Por fim, aplicando-se uma condição de imagem entre os campos de ondas incidentes
e refletidas, forma-se a imagem do modelo geológico associado.
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Figura 3.8: Exemplo de modelo de velocidades 3D. Fonte: Mufti (1990)

3.4.2 Condição de Imagem

A terceira etapa do núcleo de um algoritmo de RTM é a aplicação de uma condição
de imagem. Nessa etapa, os campos de ondas incidentes e refletidas são correlacionados
ponto a ponto em cada intervalo de tempo para gerar uma imagem. Segundo Silva (2009),
a condição de imagem é um conjunto de equações e/ou condições que tem como objetivo
formar uma imagem em cada um de seus pontos obtendo, assim, uma seção sísmica mi-
grada.

Existem diversas condições de imagens que podem ser implementadas. As condições
de imagem com tempo de excitação e com correlação cruzada são alguns exemplos. Silva
(2009), em seu trabalho, compara algumas condições de imagem. Nesse artigo, o autor
destaca o bom desempenho da condição de imagem com correlação cruzada para modelos
complexos com variações bruscas de velocidade.

A condição de imagem com correlação cruzada se baseia no princípio de que os cam-
pos de ondas incidentes e refletidas se encontram, em tempo e espaço, apenas sobre o
refletor, ou seja, o valor do produto entre esses campos só é diferente de zero nesse ins-
tante. Assim, considerando que ui(y,z,x, t) e ur(y,z,x, t) representem, respectivamente,
os campos de ondas incidentes e refletidas, temos que

ui(y,z,x, t) ·ur(y,z,x, t) 6= 0, nos pontos sobre o refletor

ui(y,z,x, t) ·ur(y,z,x, t) = 0, nos pontos fora do refletor



24 CAPÍTULO 3. SÍSMICA DE REFLEXÃO

onde y, z e x são as variáveis espaciais e t a variável temporal.
Dessa forma, a Equação 3.5 define matematicamente a condição de imagem com cor-

relação cruzada, onde I é a imagem resultante, ui é o campo de ondas da fonte propagado,
ur é o campo de ondas dos dados retropropagados e tmax é o tempo máximo de propagação
dos dados.

I(y,z,x) =
∫ tmax

0
ui(y,z,x, t) ·ur(y,z,x, t)dt (3.5)

Dessa forma, a imagem em cada ponto é formada com a integral (ou somatório no
caso discreto) da multiplicação entre os campos de ondas incidentes e refletidas em todos
os tempos. O resultado desse procedimento é a seção sísmica migrada.



Capítulo 4

Computação Paralela

A cada ano, até meados dos anos 2000, os algoritmos implementados podiam ser
executados mais rapidimente uma vez que se beneficiavam do aumento constante do po-
der de processamento. Nesse período, os processadores mantiveram um crescimento de
desempenho anual de 50% em média [Pacheco 2011].

No entanto, a partir de 2002, a taxa média anual de aumento de desempenho dos pro-
cessadores caiu para cerca de 20%. Para algumas aplicações, esse ganho de desempenho
é mais que suficiente. Contudo, é necessário que essa taxa de crescimento seja maior a
fim de que se possa viabilizar as soluções de diversos problemas. Avanços em diversas
áreas, tais como ciência, internet e entretenimento, se tornaram possíveis graças ao au-
mento do poder computacional, muitas vezes aliado ao desenvolvimento de soluções mais
eficientes. Entretanto, soluções para alguns problemas de modelagem de climática, des-
coberta de medicamentos e análise de grandes massas de dados necessitam maior poder
computacional para ter sua viabilidade melhorada.

Grande parte do crescimento do desempenho dos processadores era obtido através do
aumento do número de transistores nos circuitos integrados. Uma vez que o tamanho
dos transistores era diminuído, era possível colocá-los em maior quantidade em um cir-
cuito integrado de forma a aumentar seu poder de processamento. Todavia, o aumento
do consumo de energia era proporcional ao quadrado do aumento da velocidade dos pro-
cessadores e essa energia era, em sua maioria, dissipada em forma de calor o qual, em
excesso, faz com que o circuito integrado não seja confiável.

Em razão do aumento das temperaturas nos processadores e da inviabilidade do desen-
volvimento de sistemas de resfriamento mais potentes, por volta do ano de 2005, grande
parte dos fabricantes resolveu substituir processadores individuais mais complexos por
circuitos integrados compostos por múltiplos processadores relativamente simples. Tais
circuitos são denominados processadores multi-core e o termo core designa um núcleo de
processamento. Os processadores que contém apenas um core, ou núcleo, passaram a ser
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chamados de single-core.

O advento da era multi-core trouxe consigo uma importante implicação para os pro-
gramadores: O aumento do número de unidades de processamento, apesar de aumentar
o poder computacional, não melhora automaticamente o desempenho dos algoritmos se-
quenciais, uma vez que tais programas não levam em consideração a existência de múlti-
plos processadores.

Evidentemente, é possível executar várias instâncias do mesmo algoritmo sequencial
a fim de utilizar os vários processadores disponíveis. No entanto, para grande parte das
aplicações, isso não irá trazer o benefício esperado. Por exemplo, executar várias instân-
cias de um algoritmo de busca sobre o mesmo espaço de dados não irá fazer com que se
obtenha o resultado em um tempo menor, pois todas as instâncias irão encontrar o mesmo
resultado no mesmo tempo do algoritmo sequencial.

Para contornar esse problema, duas soluções são mais comuns. A primeira delas
é a autoparalelização, i.e., a utilização de programas que convertem automaticamente
programas sequenciais em paralelos. Tais programas reconhecem estruturas comuns em
programas seriais e automaticamente as traduzem em estruturas paralelas. No entanto,
sem a supervisão do programador, a sequência de estruturas paralelas geradas pode tornar
o algoritmo bastante ineficiente.

A segunda solução é reescrever os programas sequenciais de forma que se tornem
paralelos e, assim, possam fazer bom uso dos múltiplos núcleos. Essa abordagem implica
na divisão da carga de trabalho em tarefas e o mapeamento dessas tarefas entre as unidades
de processamento. Em geral, a programação paralela obtém melhor desempenho com
relação a autoparalelização apesar de ser empregado maior esforço [Diaz et al. 2012].

Há várias formas de escrever programas paralelos, sendo o paralelismo de tarefas e
o de dados as duas abordagens mais utilizadas. No paralelismo de dados, divide-se os
dados utilizados na solução do problema entre os núcleos e cada núcleo realiza aproxima-
damente as mesmas instruções sobre sua porção dos dados. Já no paralelismo de tarefas,
são designadas funções a cada núcleo possivelmente distintas das funções dos outros nú-
cleos.

As arquiteturas paralelas podem ser dividas em duas principais categorias de acordo
com seu tipo de memória [Diaz et al. 2012]. As arquiteturas de memória compartilhada
são aquelas que possuem um único espaço de endereçamento acessível a todos os proces-
sadores. Nessa categoria se encontram os computadores pessoais atuais e alguns compu-
tadores de alto desempenho. Por outro lado, nas arquiteturas de memória distribuída, cada
processador possui seu próprio espaço de endereçamento. Essa abordagem compreende a
maioria dos sistemas em rede como clusters e grids de computadores.
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Geralmente, utiliza-se um modelo de programação para memória compartilhada, prin-
cipalmente o OpenMP API (Multi-processamento aberto - do Inglês: Open Multi-Processing),
para sistemas de memória compartilhada e um modelo de programação por troca de men-
sagem, geralmente o MPI API (Interface de Passagem de Mensagens - do Inglês: Message

Passing Interface), em arquiteturas de memória distribuída.

Também existem sistemas híbridos os quais podem possuir, por exemplo, memória
compartilhada e distribuída. Para esse tipo de arquitetura é possível utilizar um modelo
híbrido de programação paralela, ou seja, diferentes modelos de programação paralela
juntos, e.g. OpenMP e MPI.

Na Seção 4.1 são expostos os conceitos de threads e processos, necessários para com-
preensão do processo de paralelização. A Seção 4.2 explica as principais fontes de perda
de desempenho de algoritmos paralelos, enquanto a Seção 4.3 apresenta algumas formas
de minimizar essa possível perda de desempenho.

4.1 Threads e Processos

Processos e threads são conceitos bastante utilizados no contexto de paralelismo. O
processo é uma instância de um programa em execução que possui, entre outras coisas, um
bloco de memória composto por um código executável, contadores, a pilha do programa
(do Inglês: call stack1) e alguns outros espaços de memória. Processos geralmente se
comunicam através de troca de messagens.

Por outro lado, threads são linhas de execução contidas em processos. Elas provêem
aos programadores um mecanismo para dividir um programa em tarefas relativamente
independentes que podem ser executadas de forma concorrente. Além disso, possuem a
propriedade de que, mesmo que uma ou mais threads sejam bloqueadas pelo sistema, as
outras threads podem ser executadas.

Threads pertecentes a um mesmo processo compartilham a maioria dos recursos do
processo, inclusive o acesso a memória. Dessa forma, podem se comunicar lendo e escre-
vendo no espaço de memória comum a elas. Contudo, as threads possuem seus próprios
contadores e pilhas o que permite que sejam executadas de forma independente. A Figura
4.1 apresenta as estruturas de processos que possuem uma única thread (single-threaded)
ou várias threads (multi-threaded).

A criação e a destruição de processos são, em geral, mais custosas com relação às
mesmas operações em threads devido a sua estrutura mais complexa. Por essa razão, fre-

1call stack: Estrutura que mantém o controle das funções ativas.



28 CAPÍTULO 4. COMPUTAÇÃO PARALELA

Figura 4.1: Composição de processos single-threaded e multi-threaded.

quentemente, processos tendem a ter um ciclo de vida relativamente longo, enquanto as
threads são criadas e destruídas dinamicamente de acordo com a necessidade da compu-
tação.

4.2 Fontes de Perda de Desempenho

Idealmente, um problema que demanda um tempo T para ser executado de forma se-
quencial, deveria ser executado por P processadores em um tempo T

P . Contudo, segundo
Lin e Snyder (2008), há basicamente três principais motivos para que isso não ocorra. Es-
sas fontes de perda de desempenho, que podem ocorrer simultaneamente, são overheads

(Seção 4.2.1), códigos não paralelizáveis (Seção 4.2.2) e processadores ociosos (Seção
4.2.3). Esses fatores, em geral, estão relacionados ao conceito de dependência apresen-
tado na Seção 4.2.4.

4.2.1 Overhead

Qualquer custo que exista na solução paralela e que porém não exista na solução se-
quencial é considerado overhead. Por exemplo, há overhead na criação e destruição de
threads. Processos possuem maior overhead que threads por causa dos custos de sua
inicialização e da alocação de memória. Após a criação do primeiro processo, qualquer
criação e inicialização de threads e processos implica na existência de overhead de pa-
ralelismo. De uma forma geral, existem quatro fontes de overhead paralelo. São elas a
comunicação, a sincronização, a computação e a memória.

A comunicação entre threads e processos é um dos maiores componentes do overhead.
Uma vez que a computação sequencial não tem que comunicar com outro processador,
qualquer comunicação é uma forma de overhead. Os custos de comunicação dependem
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diretamente do tipo de hardware utilizado, do modelo de programação e do algoritmo em
si.

A sincronização é uma forma de overhead que surge quando uma thread ou processo
precisa esperar por um evento ligado a outra thread ou processo. Por exemplo, uma thread

pode ter que esperar que uma outra thread calcule o valor de uma variável ou libere algum
recurso. Em vários algoritmos que utilizam troca de mensagens a sincronização ocorre de
forma implicíta. Entretanto, na programação com threads, a sincronização geralmente é
feita de forma explícita.

A computação paralela frequentemente realiza tarefas que não são necessárias na so-
lução sequencial. Um exemplo dessa forma de overhead é uma computação (e.g. inici-
alizações) realizada pelo algoritmo sequencial e que precisa ser feita por cada uma das
threads na solução paralela.

Alguns algoritmos paralelos utilizam estratégias que exigem mais memória que seus
equivalentes sequencias. Por exemplo, em um arquitetura com memória distribuída, pode
ser necessário que haja várias cópias de um mesmo dado. Apesar desse tipo de overhead

não necessariamente prejudicar o desempenho do programa, ele pode ser significante para
computações paralelas que possuem restrições com relação a quantidade de memória uti-
lizada.

Um caso particular de overhead é a contenção. Ela é definida como a degradação
do desempenho do sistema causada pela competição pelos recursos compartilhados. Ela
ocorre, por exemplo, quando um processo precisa ler um dado em um arquivo que está
sendo modificado por outro processo.

4.2.2 Códigos Não Paralelizáveis

Claramente, se uma computação é intrinsicamente sequencial, i.e., não pode ser para-
lelizada, utilizar mais processadores não irá melhorar seu desempenho. Algumas vezes,
esse tipo de computação é realizada em algoritmos paralelos de forma redundante. Em
outros casos, uma única thread ou processo realiza a computação enquanto os outros
permanecem ociosos.

Um exemplo dessa forma de perda de desempenho pode ser a leitura e escrita de
dados no disco, onde alguns processadores ficam ociosos enquanto aguardam que o pro-
cedimento de I/O (Entrada e Saída - do Inglês: Input/Output) está sendo realizado.

A existência de códigos não paralelizáveis é importante pois limita o potencial bene-
fício da paralelização. Em seu artigo, Amdahl (1967) relaciona a presença de códigos não
paralelizáveis ao limite de ganho de desempenho proporcionado pelo paralelismo. Uma



30 CAPÍTULO 4. COMPUTAÇÃO PARALELA

discussão acerca desse estudo é feita na Seção 4.4.3.

4.2.3 Processadores Ociosos

Idealmente, todos os processadores deveriam estar trabalhando durante todo o tempo,
no entanto, isso pode não acontecer. Um processo, por exemplo, pode não estar pronto
para ser executado devido a falta de trabalho ou porque está esperando por algum evento
externo como o recebimento de dados enviados por outro processo. Dessa forma, o tempo
ocioso é frequentemente uma consequência de uma sincronização ou comunicação.

Uma fonte comum de tempo ocioso é o desequilíbrio de carga, isto é, uma distribui-
ção desigual da carga de trabalho entre os processadores. Um exemplo extremo desse
fenômeno ocorre quando uma computação sequencial é executada em um processador
enquanto os outros processos ficam ociosos.

Um processador pode também ficar ocioso enquanto aguarda por alguma operação de
memória (e.g. leitura). A latência2 da memória tem, historicamente, melhorado a uma
taxa menor que a velocidade dos processadores [Lin e Snyder 2008]. Assim, quando os
dados puderem ser mantidos na cache3, essa latência pode será evitada.

4.2.4 Dependências

A dependência é uma relação de ordem entre duas computações e pode acontecer
por diversas razões. Por exemplo, uma dependência pode ocorrer quando um processo
precisa aguardar uma mensagem enviada por outro. Também pode haver dependência
quando um programa tem que aguardar o fim da escrita em um endereço de memória para
poder utilizá-lo. Para que seja produzido o resultado correto, há uma dependência entre
as operações de escrita e leitura.

A noção de dependência permite distinguir quais ordens de execução são necessárias
para preservar a corretude do programa. Essa necessidade de ordenação causada pelas
dependências pode ser a causa de alguma fonte de perda de desempenho. Por essa razão,
o conceito de dependência é essencial no processo de identificação de origens de perda
de desempenho. Por exemplo, uma dependência de dados pode gerar a necesssidade de
sincronização ou comunicação entre threads e processos.

Por essas razões, ao se criar um algoritmo paralelo, deve-se atentamente evitar a in-
trodução de dependências não exigidas pela computação, pois essas irão, desnecessaria-

2latência: Tempo necessário para realização de uma determinada unidade de trabalho.
3cache: Área de memória onde é mantida uma cópia temporária de dados armazenados em um meio de

acesso mais lento, com o objetivo de acelerar a recuperação dos dados.
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mente, limitar o paralelismo.

Em contrapartida, alguns programas podem ser facilmente paralelizados por permiti-
rem a criação de uma grande quantidade de threads que claramente não possuem depen-
dências entre si. Tais algoritmos são classificados como embaraçosamente paralelos.

4.3 Granularidade e Localidade

Um conceito essencial para lidar com as restrições impostas pelas dependências é a
noção de granularidade que é tipicamente classificada em grossa ou fina.

A granularidade do paralelismo é determinada pela frequência das interações entre
as threads ou processos, i.e., a frequência com que surgem dependências entre threads

ou processos. Assim, a granularidade grossa se refere a threads ou processos que ape-
nas esporadicamente dependem de dados ou eventos de outros. Já as computações de
granularidade fina são aquelas onde há várias interações. Essa noção de granularidade é
importante devido ao fato de que cada interação pode causar perda de desempenho através
de overheads de sincronização ou de comunicação.

Arquiteturas que implementam um comunicação de baixa latência, a exemplo de cir-
cuitos multi-core, são propícias para execução de algoritmos de granularidade fina. Por
outro lado, para plataformas onde a comunicação possuem uma latência maior, granula-
ridades maiores são melhores pois o overhead de interação é maior.

Programas que utilizam troca de mensagens normalmente obtem um melhor desempe-
nho quando possuem computações de granularidade grossa, mesmo que sejam executados
em plataformas com baixa latência de comunicação, porque o custo da transferência de
mensagens geralmente é alto.

A localidade é um conceito estreitamente relacionado à granularidade. Algoritmos
podem ter localidade espacial ou temporal. A localidade espacial de um programa é
melhor quanto mais próximos fisicamente seus dados estiverem, ou seja, os endereços dos
seus dados sejam contíguos. Por outro lado, quando um algoritmo acessa endereços de
memória cotínguos em tempos próximos, esse é dito possuir uma boa localidade temporal.
A localidade é um fator importante na computação sendo a razão da existência das caches.

Processadores de várias plataformas paralelas também utilizam caches, por isso se
beneficiam das localidades temporal e espacial desde que a ordem dos acessos à memória
favoreça a reutilização do conteúdo da cache. No contexto paralelo, a localidade pode
também minimizar o overhead através da redução das depedências entre threads ou pro-
cessos.
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4.4 Análise de Desempenho Paralelo

As métricas mais utilizadas para análise de desempenho de algoritmos paralelos são o
speedup (Seção 4.4.1) e a eficiência (Seção 4.4.2). Tais medidas relacionam o tempo de
execução do algoritmo paralelo e seu equivalente sequencial.

A escalabilidade, apesar de sua subjetividade, também é um fator comum na análise
de algoritmos paralelos. Essa métrica designa a capacidade de uma aplicação escalar
automaticamente com o aumento do número de processadores e com a carga de trabalho.
A escalabilidade pode ser classificada como forte (Seção 4.4.3) ou fraca (Seção 4.4.4).

4.4.1 Speedup

O speedup é uma métrica que mede a taxa de redução do tempo de execução propor-
cionado por um algoritmo paralelo em relação ao seu equivalente sequencial. O cálculo
do speedup alcançado utilizando p processadores, Sp, é dado pela fórmula presente na
Equação 4.1, onde Ts é o tempo de execução do algoritmo sequencial e Tp o do programa
paralelo utilizando p núcleos.

Sp =
Ts

Tp
(4.1)

Idealmente, é esperado que um programa paralelo executado em um máquina com
p processadores tenha um tempo de execução p vezes mais rápido que seu equivalente
sequencial, ou seja, Sp = p. Nesse caso diz-se ter obtido um speedup linear ou ideal.

Graficamente, o speedup costuma ser disposto no eixo das ordenadas em função do
número de núcleos como no exemplo da Figura 4.2.

Nesse gráfico pode-se notar uma característica comum em algoritmos paralelos: a taxa
de crescimento do speedup diminui com o aumento de núcleos. Ocorre que, ao aumentar
a quantidade de processadores, mantendo o tamanho do problema constante, a quantidade
de trabalho por processador será cada vez menor. Por essa razão, os custos da paraleli-
zação se sobressaem com relação ao ganho de desempenho obtido pelo paralelismo. Por
consequência, a curva do speedup se distancia do ideal.

Também na Figura 4.2 observa-se, na curva de speedup do Programa 2, um fenômeno
denominado speedup superlinear. Tal fato ocorre quando obtem-se um speedup maior
que o ideal, i. e., Sp > p. Esse acontecimento é raro e é justificado, basicamente, pela
possibilidade de se desenvolver um algoritmo paralelo que execute menos tarefas que o
sequencial ou mesmo pela não linearidade do uso das caches.

Um outro tipo de gráfico de speedup pode ser obtido utilizando o tempo de execução
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Figura 4.2: Exemplo de gráfico de speedup expondo três possíveis situações: o speedup
ideal, o Programa 1 com desempenho habitual e o Programa 2 apresentando um speedup
superlinear.

do algoritmo paralelo com apenas 1 processador em vez do algoritmo sequencial. Essa
medida é conhecida como speedup relativo e é dada pela Equação 4.2.

Sp =
T1

Tp
(4.2)

Embora essa métrica ainda seja utilizada, o speedup relativo, em geral, é maior que
o speedup real uma vez que, devido a overheads, o algoritmo paralelo executado com
apenas 1 processador é mais lento que o algoritmo sequencial.

4.4.2 Eficiência

A eficiência é uma medida normalizada do speedup que indica o quanto cada proces-
sador é utilizado e é, matematicamente, dada pela Equação 4.3.

Ep =
Sp

p
(4.3)

Uma vez que o speedup ideal é p, o valor ideal da eficiência é 1. Esse valor indica
que foi alcançado um speedup linear e que foi utilizada a máxima capacidade de todos os
processadores.

Tipicamente, devido a várias fontes de perda de desempenho, a eficiência é menor que
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1 e diminui com o aumento do número de processadores. Em contrapartida, quando se
alcança um speedup superlinear, o valor da eficiência, consequentemente, é maior que 1.

4.4.3 Lei de Amdahl e Escalabilidade Forte

A lei de Amdahl observa que, se uma porção f da computação é intrinsicamente
sequencial, o valor máximo que o speedup pode atingir é 1

f . Amdahl (1967) considera
que o tempo de execução de um algoritmo paralelo, Tp, é formado por um componente
sequencial e um paralelizável. Se a computação realizada sequencialmente possui um
tempo de execução Ts, então o tempo de execução paralela com p processadores pode ser
dado pela Equação 4.4.

Tp = f Ts +
(1− f )Ts

p
(4.4)

Na Equação 4.4, o termo f Ts equivale ao componente sequencial do tempo de execu-
ção do algoritmo paralelo e o termo (1− f )Ts

p ao componente paralelizável.
Fazendo com que p seja um valor tão grande de forma que a porção paralelizável

possa ser omitida, conclui-se que o máximo speedup que pode ser alcançado é 1
f . Por

exemplo, um algoritmo cuja porção sequencial seja f = 0.5 terá um speedup de Sp ≤ 2.
Essa lei mostra que a proporção de código que necessita ser executado sequencialmente
determina o potencial de melhoria utilizando paralelismo.

A Figura 4.3 exemplifica, de acordo com a Lei de Amdahl, a limitação de desempenho
imposta aos algoritmos paralelos em razão de suas porções sequenciais ( f ). Os algoritmos
apresentam um speedup máximo Smax

p ≤ 1
f . Além disso, o Algoritmo 1 obtém um melhor

desempenho por ter uma porção sequencial ( f = 0.1) menor que do Algoritmo 2 ( f = 0.5).
Desse modo, uma boa prática no desenvolvimento de um programa paralelo é buscar

minimizar sua porção sequencial permitindo, assim, que grande parte da computação seja
paralelizável e, portanto, possa ser dividida entre diversos processadores. Algoritmos que
possuem tal característica são ditos ser fortemente escaláveis.

Um problema claro na abordagem de Amdahl (1967) é que o tempo de execução da
porção paralelizável não pode ser reduzido a ponto de poder ser considerado nulo. Além
disso, como vimos na Seção 4.2, uma implementação paralela pode conter mais instruções
que a solução sequencial. Assim, a aproximação utilizada na Equação 4.4 subestima o
valor real do tempo de execução do componente paralelizável.

Apesar disso, a lei de Amdahl possui um importante papel no estudo do paralelismo
pois prova que a aplicação de um grande número de processadores em um problema tem
um efeito limitado. A lei de Amdahl não nega o valor da computação paralela, ao contrá-
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Figura 4.3: Comportamento dos algoritmos paralelos pela Lei de Amdahl.

rio, reforça que, para atingir um bom desempenho paralelo, deve-se também considerar o
programa como todo.

4.4.4 Lei de Gustafson e Escalabilidade Fraca

A lei de Amdahl descreve um importante fator que se aplica a uma instância de um
algoritmo paralelo. Ela afirma que, quando for utilizado paralelismo, as porções sequen-
ciais da computação irão dominar o tempo de execução.

A análise de escalabilidade forte fixa uma carga de trabalho e considera o efeito do
aumento do paralelismo. No entanto, Gustafson (1988) afirma que, exceto em pesquisas
acadêmicas, não é comum tomar um problema de tamanho fixo e executá-lo com várias
quantidades de processadores. Ao contrário, na prática, o tamanho do problema aumenta
com a quantidade de processadores.

Ainda de acordo com Gustafson (1988), a fração serial do código geralmente dimi-
nui quanto maior for a carga de trabalho. Por outro lado, a paralelizável aumenta. Tal
fato faz que haja uma maior fração do problema para ser executada em paralelo e, conse-
quentemente, há um ganho de desempenho maior. O autor ainda destaca que, em várias
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aplicações, é possível alcançar speedups além do limite imposto pela lei Amdahl.
A Figura 4.4 mostra que algoritmos paralelos, executados com uma quantidade fixa de

núcleos, podem ter sua porção paralelizável aumentada em uma proporção maior que sua
porção sequencial com o aumento do tamanho do problema. Além disso, quanto maior
for essa proporção, mais eficiente o algoritmo será.
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Figura 4.4: Comportamento dos algoritmos paralelos pela teoria de Gustafson.

Por essas razões, Gustafson (1988) conclui que o desempenho de programas paralelos
é melhor medido, através do speedup ou da eficiência, variando o tamanho do problema
em vez de fixá-lo. Essa forma de análise é conhecida como Lei de Gustafson ou análise
de escalabilidade fraca.



Capítulo 5

Metodologia

Inicialmente foi desenvolvido um algoritmo de propagação da onda acústica 3D. Como
visto no Capítulo 3, tal procedimento compõe grande parte do RTM uma vez que possi-
bilita a realização da propagação dos campos de ondas incidentes e a retropropagação
dos campos registrados (duas primeiras etapas do RTM). Além disso, a modelagem da
onda acústica 3D é utilizada em diversos algoritmos da geofísica. A Seção 5.1 apresenta
detalhes do desenvolvimento desse programa. A partir desse algoritmo, foram analisados
diferentes balanceamentos de carga a fim de minimizar possíveis perdas de desempenho
paralelo como pode ser visto no Capítulo 6.

Em seguida, completou-se o RTM com a implementação de uma condição de imagem,
a saber, a correlação cruzada. Informações acerca do desenvolvimento desse algoritmo
são apresentadas na Seção 5.3. O algoritmo proposto foi testado com dados sintéticos
representando algumas das possíveis estruturas do subsolo. O procedimento de geração
desses dados é descrito na Seção 5.2.

Por fim, métricas como speedup e eficiência foram utilizadas para analisar o desempe-
nho paralelo do algoritmo de RTM 3D. Além disso, foi feita uma análise de escalabilidade
forte e fraca do algoritmo. Essas análises podem ser vistas no Capítulo 6.

5.1 Propagação da Onda Acústica 3D

Um algoritmo paralelo de propagação de onda acústica 3D foi implementado na lin-
guagem de programação C utilizando a interface de programação OpenMP para possibi-
litar o paralelismo em um ambiente com memória compartilhada. Nesse programa, cada
núcleo tem a responsabilidade de realizar a propagação da onda em um subconjunto da
malha de dados de um único tiro sísmico por vez, atingindo assim o propósito de obter
uma granularidade fina.

Com relação às características da propagação da onda, sem perda de generalidade,
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considerou-se que a malha de pontos que representa a região de interesse é um cubo com
N3 pontos. O algoritmo proposto utilizou a função gaussiana (Equação 3.2) centrada na
frequência da fonte ( fc) como fonte sísmica e fc = 12Hz.

Também foi implementada uma técnica de bordas absorventes. Os coeficientes utili-
zados nessa implementação foram calculados através das Equações 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4.

φ(x) =

π fc∆t
(

X
nborda

)2

, nas bordas

0 , caso contrário
(5.1)

φ(y,z,x) = φ(y)+φ(z)+φ(x) (5.2)

φ1(y,z,x) =
1

1+φ(y,z,x)
(5.3)

φ2(y,z,x) = 1−φ(y,z,x) (5.4)

Nas Equações 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, y, z e x são as variáveis espaciais, fc é a frequência
da fonte, ∆t é o intervalo entre as iterações de tempo, nborda é o número de pontos em
cada borda do modelo e X é um índice que possui valores entre 0 e nborda e indica a
distância do ponto (y,z,x) para o ponto mais próximo dentro da região de interesse.

Ao aplicar uma aproximação de segunda ordem por diferenças finitas (Equação 5.5)
ao termo utt da equação escalar da onda acústica 3D (Equação 3.1), obtém-se a Equação
5.6.

utt(y,z,x, t) =
u(y,z,x, t +∆t)−2u(y,z,x, t)+u(y,z,x, t−∆t)

(∆t)2 (5.5)

uyy +uzz +uxx =
u(y,z,x, t +∆t)−2u(y,z,x, t)+u(y,z,x, t−∆t)

(c(y,z,x)∆t)2

+ f (t)δ(y− ys)δ(z− zs)δ(x− xs) (5.6)

Os coefientes das bordas absorventes foram aplicados à Equação 5.6 conforme mostra
a Equação 5.7.

u(y,z,x, t +∆t) = φ1(y,z,x)[2u(y,z,x, t)−φ2(y,z,x)u(y,z,x, t−∆t)

+(c(y,z,x)∆t)2(uyy +uzz +uxx− f (t)δ(y− ys)δ(z− zs)δ(x− xs))] (5.7)
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Com relação a estratégia de paralelismo, uma vez que o algoritmo de propagação de
onda possui pouco código não paralelizável, a abordagem utilizada neste trabalho visou
reduzir as perdas de desempenho paralelo causadas por overheads e por tempo ocioso dos
processadores. O programa divide a carga total de dados em porções (chunks) de tama-
nhos (chunksizes) aproximadamente iguais. A carga de dados (N3) é dividida em uma
quantidade de chunks dada pela Equação 5.8. Em OpenMP, a distribuição dos chunks en-
tre as unidades de processamento pode ser feita de três formas: estática (static), dinâmica
(dynamic) e guiada (guided). A distribuição guiada, no entanto, não costuma ser utilizada
para programas onde a quantidade de cálculos não varia de acordo com o dado.

#chunks =
N3

chunksize
(5.8)

Na distribuição estática, a pilha de chunks é dividida de forma igualitária entre os
processadores antes do início do processamento. Essa estratégia, apesar de apresentar
pouco overhead, pode fazer com que alguns processadores fiquem ociosos por um tempo
considerável enquanto os outros ainda não terminaram seu processamento.

Em contrapartida, a distribuição dinâmica de dados minimiza o tempo ocioso dos
processadores, uma vez que a atribuição dos chunks é feita em tempo de execução à me-
dida que os processadores se encontrem disponíveis e ainda haja chunks na pilha. Dessa
maneira, no pior dos cenários, alguns processadores ficarão ociosos pelo tempo do proces-
samento de um chunk. Assim, quanto menor for o chunksize, menor será o tempo ocioso.
Por outro lado, a atribuição dinâmica pode possuir um elevado custo de gerenciamento
(overhead) proporcional à quantidade de chunks. Dado que o chunksize é inversamente
proporcional à quantidade de chunks (ver Equação 5.8), quanto menor o chunksize maior
o overhead.

Portanto, utilizando uma distribuição dinâmica, se faz necessária a escolha de um
chunksize que não seja muito pequeno, a fim de evitar perda de desempenho causada
por overhead, e, ao mesmo tempo, não seja demasiadamente grande, para evitar que os
processadores fiquem ociosos. Uma análise do efeito da escolha do chunksize no tempo
de execução do programa será apresentada no Capítulo 6.

A seguir, no Algoritmo 5.1, está ilustrada a estrutura do algoritmo paralelo proposto
onde Ti é número de iterações no tempo e Y bi, Zbi e Xbi são, respectivamente, as quanti-
dades de pontos nas direções y, z e x contando com as bordas.

1 L e i t u r a dos p a r â m e t r o s
2 I n i c i a l i z a ç ã o das v a r i á v e i s
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3 #pragma omp p a r a l l e l
4 {
5 C á l c u l o p a r a l e l o dos c o e f i c i e n t e s p a r a as b o r d a s a b s o r v e n t e s
6 f o r ( t i = 0 ; t i < Ti ; t i ++) {
7 # pragma omp f o r s c h e d u l e ( dynamic , c h u n k s i z e ) c o l l a p s e ( 3 )
8 f o r ( y i = 0 ; y i < Ybi ; y i ++) {
9 f o r ( z i = 0 ; z i < Zbi ; z i ++) {

10 f o r ( x i = 0 ; x i < Xbi ; x i ++) {
11 So lução da Equação da Onda A c ú s t i c a 3D no pon to ( yi , z i , x i )

p e l a Equação A.7
12 }
13 }
14 }
15 }
16 }

Algoritmo 5.1: Estrutura do algoritmo paralelo implementado para propagação de onda
acústica 3D.

A diretiva ’#pragma’ é o método especificado pela linguagem C para prover infor-
mações adicionais ao compilador. No Algoritmo 5.1, essas diretivas são comandos do
OpenMP para coordenar o paralelismo. A primeira ocorrência desse comando (Linha
3 do Algoritmo 5.1) cria uma região paralela, enquanto a segunda (Linha 7 do Algo-
ritmo 5.1) realiza uma distribuição de trabalho dinâmica com chunks de tamanho igual ao
chunksize.

5.2 Geração de Dados Sintéticos

Foram criados 5 modelos geológicos sintéticos com o propósito de explorar algumas
características comuns do subsolo como camadas plano-paralelas (Figura 5.1a), camada
inclinada (Figura 5.1b), mudança de nível em uma camada (Figura 5.1c), sinclinais e
anticlinais (Figuras 5.1d e 5.1e) e falhamento (Figura 5.1f). Esses modelos contém de
duas a três velocidades diferentes. As três velocidades utilizadas foram c1 = 500m/s,
c2 = 600m/s e c3 = 700m/s.

Os sismogramas sintéticos para cada modelo foram gerados a partir da simulação de
propagação de onda utilizando do Algoritmo 5.1. Foi acrescentado ao algoritmo um ar-
ranjo de geofones na superfície do modelo. Os traços sísmicos foram registrados para 8
diferentes posições de tiro sísmico a fim de se obter, com essa redundância de dados, a
redução dos efeitos causados pela baixa iluminação sísmica e a melhora na resolução da
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(a) Modelo 1 (b) Modelo 2

(c) Modelo 2 (d) Modelo 4

(e) Modelo 5 (f) Modelo 6

Figura 5.1: Modelos de velocidades compostos pelas velocidades c1, c2 e c3 contendo
(a) camadas plano-paralelas, (b) uma camada inclinada, (c) mudança de nível em uma
camada, (d) estruturas do tipo anticlinal e sinclinal no sentido do eixo x, (e) com estruturas
do tipo anticlinal e sinclinal no sentido dos eixos x e y (f) e um falhamento.
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seção migrada. A Figura 5.2 ilustra o esquema de geofones e tiros utilizados na geração
dos sismogramas sintéticos. Os pontos S1, ...,S8 determinam as posições de cada um dos
tiros e cada um dos pontos g(yi,xi) representa um geofone na posição (yi,xi). Mode-
los de velocidades e seus sismogramas foram armazenados no formato SEG-Y [Norris e
Faichney 2002].

Figura 5.2: Arranjo simulado para geração dos dados sintéticos.

Para cada modelo foram gerados dois sismogramas a partir do algoritmo de propaga-
ção da onda. O primeiro diz respeito ao registro original da propagação da onda sobre
modelo de velocidades. É importante notar que esses traços armazenam informações das
ondas refletidas pelas camadas do subsolo mas também da onda direta, aquela que per-
corre o caminho direto da fonte para o geofone. Por essa razão, para cada modelo de
velocidades, um segundo sismograma foi gerado contendo o registro da propagação da
onda sobre um modelo de velocidades homogêneo com todas as velocidades iguais a da
região dos geofones. Dessa forma, obteve-se o registro da onda direta isoladamente. No
exemplo da Figura 5.3, o primeiro e o segundo sismogramas são representados, respecti-
vamente, pelas Figuras 5.3a e 5.3b.

Os sismogramas utilizados no RTM são então o resultado da subtração do sismograma
da onda direta do sismograma original. Um exemplo desses sismogramas corrigidos pode
ser visto na Figura 5.3c. Como os dados sintéticos são gerados sob condições ideias, não
foi necessário realizar outros pré-processamentos antes da aplicação do RTM.
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(a) Sismograma original. (b) Sismograma da onda direta.

(c) Sismograma corrigido.

Figura 5.3: Sismogramas sintéticos referentes ao Modelo 5 (Figura 5.1e) com o tiro sís-
mico na posição S5.
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5.3 RTM 3D

O algoritmo de Migração Reversa no Tempo foi desenvolvido na linguagem de pro-
gramação C utilizando a interface de programação OpenMP. Esse programa realiza a mi-
gração dos dados referentes a um único tiro de cada vez. Em cada etapa do algoritmo de
RTM, os pontos da malha são dividos em chunks e atribuídos dinamicamente aos núcleos.

A estrutura do algoritmo paralelo de RTM implementado é apresentada no Algoritmo
5.2 no qual Ti é número de iterações no tempo, u_r é o campo de ondas refletidas, u_i é
o campo de ondas incidentes, img é a seção migrada, dt é o intervalo entre as iterações
de tempo e dy, dz e dy são, respectivamente, as resoluções da malha nas direções y, z

e x. Y bi, Zbi e Xbi são, respectivamente, as quantidades de pontos nas direções y, z e x

contando com as bordas. Por fim, nborda é o número de pontos em cada borda do modelo
e seu valor em todos os testes foi 50.

Foi utilizado o Algoritmo 5.1 para realizar a propagação do campo de ondas inciden-
tes tendo como função fonte a função gaussiana centrada na frequência da fonte vista na
Equação 3.2 e na Figura 3.7 com fc = 12Hz. A estrutura da implementação dessa propa-
gação de ondas no contexto do RTM é apresentada entre as Linhas 27 e 50 do Algoritmo
5.2.

O Algoritmo 5.1 foi também adequado para realizar a retropropagação do campo de
ondas refletidas. Uma das mudanças realizadas foi a inversão no tempo de simulação
passando a evoluir do tempo final para o tempo inicial. Outra alteração é a substituição
da função fonte na Equação 3.1 pelos valores dos traços sísmicos em suas respectivas po-
sições. Pode-se observar detalhes da implementação dessa retropropação entre as Linhas
11 e 23 do Algoritmo 5.2.

Por fim, a condição de imagem utilizada foi a correlação cruzada. Essa condição é
matematicamente representada pela Equação 3.5 e sua implementação pode ser vista en-
tre as Linhas 40 e 48 do Algoritmo 5.2.

1 L e i t u r a dos p a r â m e t r o s
2 I n i c i a l i z a ç ã o das v a r i á v e i s
3 L e i t u r a do sismograma
4 L e i t u r a do modelo de v e l o c i d a d e s
5 V e r i f i c a ç ã o das c o n d i ç õ e s de e s t a b i l i d a d e e não d i s p e r s ã o numér ica
6
7 #pragma omp p a r a l l e l
8 {
9 C á l c u l o p a r a l e l o dos c o e f i c i e n t e s p a r a as b o r d a s a b s o r v e n t e s

10
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11 /∗ RETROPROPAGAÇÃO ∗ /
12 f o r ( t i = Ti ; t i > −1; t i −−) {
13 # pragma omp f o r s c h e d u l e ( dynamic , c h u n k s i z e ) c o l l a p s e ( 3 )
14 f o r ( y i = 0 ; y i < Ybi ; y i ++) {
15 f o r ( z i = 0 ; z i < Zbi ; z i ++) {
16 f o r ( x i = 0 ; x i < Xbi ; x i ++) {
17 u_r [ yi , z i , x i ] = So lução da Equação da Onda A c ú s t i c a 3D no

pon to ’ ( yi , z i , x i ) ’ p e l a Equação A.8 com ’ f ’ i g u a l ao v a l o r da
a m o s t r a no tempo ’ t i ∗ d t ’ do t r a ç o s í s m i c o que e s t e j a na p o s i ç ã o ’ (
y i ∗dy , z i ∗dz , x i ∗dx ) ’ . U t i l i z a −se b o r d a s a b s o r v e n t e s .

18 }
19 }
20 }
21
22 S a l v a u_r em um a r q u i v o b i n á r i o s i m p l e s
23 }
24
25 img [ yi , z i , x i ] = 0 ; Pa ra todo ( yi , z i , x i )
26
27 /∗ PROPAGAÇÃO ∗ /
28 f o r ( t i = 0 ; t i < Ti ; t i ++) {
29 # pragma omp f o r s c h e d u l e ( dynamic , c h u n k s i z e ) c o l l a p s e ( 3 )
30 f o r ( y i = 0 ; y i < Ybi ; y i ++) {
31 f o r ( z i = 0 ; z i < Zbi ; z i ++) {
32 f o r ( x i = 0 ; x i < Xbi ; x i ++) {
33 u _ i [ yi , z i , x i ] = So lução da Equação da Onda A c ú s t i c a 3D no

pon to ’ ( yi , z i , x i ) ’ p e l a Equação A.7 u t i l i z a n d o b o r d a s a b s o r v e n t e s .
34 }
35 }
36 }
37
38 L e i t u r a de ’ u_r ’ no tempo ’ t i ∗ d t ’
39
40 /∗ CONDIÇÃO DE IMAGEM ∗ /
41 # pragma omp f o r s c h e d u l e ( dynamic , c h u n k s i z e ) c o l l a p s e ( 3 )
42 f o r ( y i = 0 ; y i < Yi ; y i ++) {
43 f o r ( z i = 0 ; z i < Zi ; z i ++) {
44 f o r ( x i = 0 ; x i < Xi ; x i ++) {
45 img [ yi , z i , x i ] += u _ i [ y i +nborda , z i +nborda , x i + nborda ]∗ u_r [ y i +

nborda , z i +nborda , x i + nborda ]
46 }
47 }
48 }
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49
50 }
51
52 S a l v a ’ img ’ em um a r q u i v o SEG−Y
53
54 }

Algoritmo 5.2: Estrutura do algoritmo paralelo de RTM 3D implementado.

A diretiva ’#pragma’ da Linha 7 do Algoritmo 5.2 cria uma região paralela. Já nas
Linhas 13, 29 e 41, essa instrução realiza uma distribuição de trabalho dinâmica com
chunks de tamanho igual ao chunksize.

No algoritmo desenvolvido neste trabalho, a condição de imagem é aplicada a cada
iteração da propagação do campo de ondas incidentes. O objetivo dessa estratégia é evitar
que se tenha que armazenar em disco a evolução do campo de ondas incidentes. Essa
estratégia reduz o espaço em disco necessário pelo programa e evita que alguns processa-
dores fiquem ociosos enquanto uma única thread faz o procedimento de I/O.



Capítulo 6

Resultados

Inicialmente, foram realizados testes sobre o algoritmo de propagação da onda acús-
tica 3D. Esses testes tiveram o objetivo de verificar a efetividade desse programa e obter
um indicativo inicial acerca da escalabilidade do algoritmo de RTM. Além disso, através
do algoritmo de propagação da onda, foram feitas análises que levaram a escolha de um
balanceamento de carga satisfatório para ser utilizado no RTM. Os resultados dos testes
feitos sobre o algoritmo de propagação são apresentadas na Seção 6.1.

Posteriormente, foram desenvolvidos testes a fim de verificar a eficácia do algoritmo
paralelo de RTM desenvolvido. Os resultados dessa etapa são apresentados na Seção 6.2.
Também foram utilizadas métricas de paralelismo habituais para verificar a eficiência e a
escalabilidade do programa. Essas análises podem ser vistas na Seção 6.3.

Todos os testes foram realizados em um servidor equipado com 2 processadores AMD
Opteron 6172 contendo 12 núcleos cada (totalizando 24 núcleos), memória RAM de 16
GB DDR3 e um disco rígido de 160 GB, além de utilizar o sistema operacional Ubuntu
Linux 12.04 LTS.

6.1 Resultados da Propagação da Onda Acústica 3D

Para analisar o efeito da escolha do chunksize no tempo de execução do programa, o
algoritmo paralelo proposto foi executado utilizando uma distribuição dinâmica de dados
para diferentes chunksizes entre 1 e 105. Os tempos de execução medidos estão expostos
na Figura 6.1. Para obter uma melhor precisão nos testes, cada medida apresentada nesta
seção foi obtida pela mediana1 de 5 execuções do algoritmo.

Os resultados apresentados na Figura 6.1 mostram que há uma perda de desempenho

1Mediana: valor numérico que separa a metade superior de uma amostra de dados da metade inferior.
A mediana não é tão sensível, como a média, às observações que são muito maiores ou muito menores do
que as restantes.



48 CAPÍTULO 6. RESULTADOS

Figura 6.1: Tempo de execução (runtime) do algoritmo paralelo com 24 threads e tamanho
de malha N3 igual a 2003 em função do chunksize.

do algoritmo paralelo mais acentuada quando o chunksize possui um valor menor que
0.0125% (1000) ou maior que 0.125% (10000) da carga total de dados. Tendo em vista
os resultados obtidos, na sequência deste Capítulo 6, o algoritmo proposto é utilizado
com uma distribuição dinâmica e chunksize igual a 1 e 5000, para que, dessa forma,
seja possível analisar a interferência da escolha do tamanho do chunk na eficiência do
algoritmo proposto.

A Figura 6.2 apresenta uma visualização da propagação da onda acústica 3D em um
meio homogêneo, realizada pelo algoritmo implementado, a partir da emissão de um
pulso fonte localizado no ponto (ys,zs,xs) = (0,0,0) em uma malha de dimensão N3 igual
a 503.

Figura 6.2: Propagação da onda acústica 3D nas (a) 50a, (b) 150a e (c) 250a iterações no
tempo.

Pode-se ver na Figura 6.2 que a propagação da onda acústica 3D ocorre de forma livre
a partir do ponto (0,0,0) sem reflexão nas bordas do modelo, o que se deve ao funciona-
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mento correto das bordas absorventes.
A Tabela 6.1 apresenta os tempos de execução dos algoritmos sequencial (1 núcleo)

e paralelo para três malhas de dados de tamanhos N3 igual a 1263, 1593 e 2003. Com
relação ao algoritmo paralelo, a Tabela 6.1 expõe os tempos de execução utilizando 2, 4,
8, 16 e 24 núcleos, além de dois chunksizes, a saber, 1 e 5000.

Número de núcleos
N chunksize 1 2 4 8 16 24

126 1 31m52s 1x 36m57s 0.86x 29m11s 1.09x 26m1s 1.22x 25m6s 1.27x 24m52s 1.28x
5000 16m39s 1.91x 8m21s 3.82x 4m12s 7.58x 2m7s 15.04x 1m25s 22.46x

159 1 45m29s 1x 57m18s 0.79x 40m57s 1.11x 33m50s 1.34x 25m3s 1.82x 20m20s 2.24x
5000 23m51s 1.91x 11m57s 3.81x 6m 7.58x 3m1s 15.04x 2m2s 22.38x

200 1 1h9m22s 1x 1h30m13s 0.77x 1h5m5s 1.07x 53m24s 1.3x 39m36s 1.75x 31m41s 2.19x
5000 36m27s 1.9x 18m14s 3.8x 9m9s 7.58x 4m37s 15.01x 3m6s 22.41x

Tabela 6.1: Tempos de Execução e Speedups do Algoritmo de Propagação da Onda Acús-
tica 3D.

Nota-se a partir dos dados contidos na Tabela 6.1, que a utilização de uma aborda-
gem paralela, na grande maioria dos cenários, proporcionou uma redução considerável
do tempo de execução em relação ao tempo de execução sequencial (1 núcleo). Além
disso, para quaisquer tamanhos de chunk e N, em geral, o aumento da quantidade de nú-
cleos significou um ganho de desempenho. Apesar disso, o algoritmo paralelo utilizando
2 núcleos e chunksize igual 1 obteve um desempenho inferior ao algoritmo sequencial in-
dependente do tamanho da malha. Nesse caso, o tempo gasto em tarefas de gerenciamento
da paralelização foi maior que a redução de tempo proporcionada pelo paralelismo.

Ao mesmo tempo, também na Tabela 6.1, identifica-se que, independente do tamanho
da malha e do número de threads utilizadas, o algoritmo paralelo com chunksize igual
5000 obteve um desempenho melhor que o com chunksize igual a 1, chegando a ser 17
vezes mais rápido quando executado com 24 threads para uma malha de tamanho N3

igual a 1263. Além disso, deve ser percebido que o algoritmo executado com o chunksize

igual a 5000 foi capaz de minimizar o overhead presente no algoritmo executado com o
chunksize igual a 1.

Para uma melhor análise, os speedups apresentados na Tabela 6.1 para o algoritmo
executado com chunksize igual a 1 e 5000 em uma malha de dimensão N3 = 2003 são
apresentados em forma de gráfico na Figura 6.3 a qual, além disso, apresenta uma reta
com os valores ideais dos speedups.

Observa-se na Figura 6.3 que o algoritmo paralelo possui uma tendência de cresci-
mento do speedup para ambos tamanhos de chunk. Todovia, com o chunksize igual a
5000, o algoritmo apresentou um speedup bem próximo ao ideal, chegando a 22.47 com
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Figura 6.3: Speedup do Algoritmo de Propagação da Onda Acústica 3D.

a utilização de 24 threads. Já com chunksize igual a 1, o algoritmo apresenta um speedup

bem abaixo do esperado, o que poderia tornar a sua aplicação insatisfatória ou financeira-
mente inviável.

6.2 Validação do RTM 3D

O algoritmo de RTM 3D foi utilizado para migrar os sismogramas sintéticos de um
único tiro e de cada modelo geológico por vez. A Figura 6.4, por exemplo, apresenta a
seção migrada equivalente ao sismograma sintético apresentado na Figura 5.3.

(a) (b)

Figura 6.4: Seção migrada referente ao Modelo 5 (Figura 5.1e) com o tiro sísmico na
posição S5 (a) antes e (b) depois de aplicação de um filtro laplaciano.
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A seção migrada vista na 6.4 foi capaz de posicionar as interfaces sísmicas em suas
corretas localizações em profundidade. Contudo, essa seção não apresentou um resultado
satisfatório, uma vez que não é possível identificar adequadamente as estruturas geológi-
cas presentes nas bordas da seção. Essa limitação do imageamento das estruturas é devido
afastamento fonte-receptor e é conhecida como baixa iluminação sísmica.

Para reduzir esse efeito de borda, as seções migradas nas oito diferentes posições da
fonte foram então empilhadas, isto é, somadas. As Figuras 6.5a, 6.5b, 6.5c, 6.5d, 6.5e e
6.5f apresentam as seções migradas e empilhadas referentes aos modelos de velocidades
das Figuras 5.1a, 5.1b, 5.1c, 5.1d, 5.1e e 5.1f, respectivamente. Essas seções foram gera-
das a partir do algoritmo de RTM implementado com uma malha de dimensão N3 igual
a 503 utilizando o arranjo de geofones e tiros sísmicos apresentados na Figura 5.2. Em
todos os testes do algoritmo de RTM foi utilizado um chunksize igual a 5000.

As Figuras 6.6a, 6.6b, 6.6c, 6.6d, 6.6e e 6.6f apresentam as seções migradas e em-
pilhadas referentes aos modelos de velocidades das Figuras 5.1a, 5.1b, 5.1c, 5.1d, 5.1e
e 5.1f, respectivamente, após passar por um filtro laplaciano. Esse filtro enfatiza regiões
de descontinuidade e ameniza regiões de variação lenta de níveis de intensidade permi-
tindo assim a detecção de bordas na imagem. Em uma seção sísmica, esse recurso pode
evidenciar as interfaces refletoras.

Pode-se observar nas Figuras 6.5 e 6.6 que as estruturas presentes nos modelos geoló-
gicos originais se mantém posicionadas nas devidas localizações em profundidade. Além
disso, o empilhamento minimizou o efeito de borda. O algoritmo de RTM também viabi-
lizou o imageamento dos mergulhos das camadas e proporcionou o aumento da resolução
lateral pelo colapsamento das difrações.

Como descrito na Seção 5.2, os sismogramas sintéticos para cada modelo geológico
da Figura 5.1 foram gerados a partir da simulação de propagação de onda. Esses modelos
contém velocidades c1 = 500m/s, c2 = 600m/s e c3 = 700m/s. Esses valores de veloci-
dade diferem dos normalmente encontrados em dados sísmicos e foram escolhidos a fim
de reduzir o tempo de simulação.

Por esse motivo, foi realizada uma migração para o quinto modelo geológico (Figura
5.1e) utilizando valores de velocidade frequentemente presentes em dados sísmicos, a
saber, c1 = 1500m/s, c2 = 1988m/s e c3 = 2477m/s. O resultado dessa migração é
apresentado na Figura 6.7.

Assim como nos casos anteriores, a migração do modelo contendo velocidades habitu-
almente encontradas em dados sísmicos reais resultou em uma imagem na qual é possível
visualizar em boa resolução as interfaces refletoras presentes no modelo geológico origi-
nal.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figura 6.5: Seções migradas e empilhadas referentes ao (a) Modelo 1 (Figura 5.1a), (b)
Modelo 2 (Figura 5.1b), (c) Modelo 3 (Figura 5.1c), (d) Modelo 4 (Figura 5.1d), (e)
Modelo 5 (Figura 5.1e) e (f) Modelo 6 (Figura 5.1f).
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figura 6.6: Seções migradas e empilhadas referentes ao (a) Modelo 1 (Figura 5.1a), (b)
Modelo 2 (Figura 5.1b), (c) Modelo 3 (Figura 5.1c), (d) Modelo 4 (Figura 5.1d), (e) Mo-
delo 5 (Figura 5.1e) e (f) Modelo 6 (Figura 5.1f), após a aplicação de um filtro laplaciano.
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(a) (b)

Figura 6.7: Seção migrada referente ao Modelo 5 (Figura 5.1e) utilizando as velocidades
c1 = 1500m/s, c2 = 1988m/s e c3 = 2477m/s (a) antes e (b) depois de aplicação de um
filtro laplaciano.

6.3 Desempenho Paralelo do RTM 3D

No que diz respeito à eficiência paralela do algoritmo de RTM, foram medidos os
tempos de execução do algortimo sendo computado sequencialmente, ou seja, sendo exe-
cutado por apenas 1 núcleo, além dos tempos de execução utilizando 2, 4, 8, 16 e 24
núcleos. Para cada quantidade de núcleos, o algoritmo foi executado com três tamanhos
de malhas (N3), a saber, 1263, 1593 e 2003.

A partir dos tempos de execução medidos, foram calculados os valores de speedup

de cada uma das execuções paralelas. Tanto os tempos de execução medidos quanto os
speedups calculados estão expostos na Tabela 6.2. Em todos os testes do algoritmo de
RTM foi utilizado um chunksize igual a 5000.

Número de núcleos
N 1 2 4 8 16 24

126 6h37m 1x 4h12m23s 1.57x 2h7m51s 3.11x 1h4m10s 6.19x 33m23s 11.89x 23m26s 16.95x
159 13h33m1s 1x 8h30m18s 1.59x 4h17m23s 3.16x 2h10m59s 6.21x 1h9m29s 11.7x 49m21s 16.48x
200 1d4h48m42s 1x 18h12m28s 1.58x 8h56m7s 3.22x 4h30m46s 6.38x 2h31m44s 11.39x 1h42m1s 16.94x

Tabela 6.2: Tempos de execução e speedups do algoritmo de RTM 3D para 1 tiro.

A Tabela 6.2 mostra que a utilização da abordagem paralelo com granularidade fina,
em todos os casos testados, proporcionou uma redução significativa no tempo de execução
em relação ao tempo de execução sequencial. O speedup apresentado é satisfatório tendo
o valor médio de 16,79 quando o algoritmo foi executado com 24 threads. As informações
acerca do speedup apresentadas na Tabela 6.2 podem ser vistas em formato de gráfico na
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Figura 6.8. Nesse gráfico, também é apresentado o speedup ideal.

Figura 6.8: Speedup do algoritmo de RTM 3D.

Pode-se verificar na Figura 6.8 que algoritmo paralelo de RTM 3D apresenta um spe-

edup com uma tendência crescimento, independente do tamanho da malha de dados. Esse
fato caracteriza o algoritmo implementado como fortemente escalável, uma vez que o
speedup aumenta proporcionalmente a quantidade de núcleos utilizados.

A partir dos speedups contidos na Tabela 6.2, foram calculados os valores de eficiência
que são apresentados graficamente na Figura 6.9. Junto a eles, também estão os valores
ideias de eficiência. Os índices de eficiência obtidos foram satisfatórios tendo o valor
médio de 0,76.

Pode-se observar através da Figura 6.9 que, para cada número de núcleos utilizado, a
medida que se aumenta o tamanho do problema, a eficiência se mantém aproximadamente
igual ou cresce. Essa característica presente no algoritmo implementado evidencia sua
escalabilidade fraca.

A Figura 6.9 também mostra que eficiência diminui com o aumento do número pro-
cessadores. Como foi visto na Seção 4.4.2, esse é fator esperado que se justifica pelo
aumento do overhead gerado pelo número maior de threads sem que o montante de pro-
cessamento a ser realizado cresça.
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Figura 6.9: Eficiência do algoritmo de RTM 3D.



Capítulo 7

Considerações Finais

Este trabalho apresentou e discutiu a implementação de uma paralelização eficiente
do RTM 3D com granularidade fina com a finalidade de melhor explorar os recursos
disponíveis na computação paralela e, assim, reduzir o tempo gasto na execução do RTM.

Primeiramente, foi desenvovlido um algoritmo paralelo de propagação da onda acús-
tica 3D com granularidade fina. Esse programa conseguiu realizar a propagação da onda
de forma satisfatória. Em um teste, uma onda foi propagada livremente em um meio ho-
mogêneo e pôde ser observada com detalhes e em suas várias amplitudes, sem reflexões
nas bordas da malha.

A análise de speedup provou a eficiência desse algoritmo de propagação da onda,
dado o alcance de um speedup de 22,46 com 24 threads. No entanto, essa condição de
eficiência só foi atingida quando houve um balanceamento adequado da carga algorítmica,
utilizando um agendamento dinâmico de tarefas a fim de reduzir o tempo ocioso nos
processadores e escolhendo o tamanho da cada tarefa de forma a possibilitar a redução do
overhead de gerenciamento da paralelização.

Posteriormente, o algoritmo de propagação de onda implementado foi adequado para
realizar a retropropagação dos campos de ondas refletidas e foi implementada uma con-
dição de imagem completando, assim, o algoritmo paralelo de RTM 3D. Esse algoritmo
obteve um desempenho satisfatório no imageamento das diferentes estruturas geológicas
representadas nos dados sintéticos gerados.

Com relação ao desempenho paralelo, as análises de speedup e eficiência caracterizam
o algoritmo de RTM 3D com granularidade fina implementado como forte e fracamente
escalável. O maior speedup obtido foi de 16,95, esse valor foi alcançado com o uso de 24
threads.

Embora os testes tenham sido realizados em um servidor com configurações rela-
tivamente modestas, a busca por um balanceamento de carga adequado fez com que o
programa obtivesse um desempenho paralelo equiparável a outros resultados presentes na
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literatura obtidos com o uso de clusters ou supercomputadores.
Por fim, deve ser observado que o algoritmo de RTM 3D com granularidade fina pode

ser utilizado em conjunto com abordagens de granularidade grossa já existentes tendo
como objetivo o desenvolvimento de um algoritmo com granularidade mista que seja ca-
paz de explorar melhor os vários sistemas paralelos disponíveis. É correto afirmar que tal
melhoria de desempenho de processamento proporcionará melhor usufruto às novas tec-
nologias paralelas aplicadas à área, com o intuito de tornar mais viáveis o processamento
sísmico 3D de alta carga algorítmica.

Em trabalhos futuros, planeja-se realizar a perfilagem do algoritmo paralelo de RTM
3D. Pretende-se também validar o algoritmo de RTM apresentado neste trabalho aplicando-
o a dados sísmicos 3D frequentemente utilizados em pesquisas, a exemplo do SEG/EAGE.
É importante a utilização de uma estratégia, como a de checkpoint ótimo, proposta por
Symes (2007), para reduzir a quantidade de dados armazenados. Outra perspectiva é
implementação e análise de um algoritmo de RTM 3D com granularidade mista.
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Apêndice A

Aplicação do FDM na Solução da
Equação de Onda Acústica 3D

A equação escalar da onda acústica 3D é dada pela Equação A.1, onde u = u(y,z,x) é
a pressão acústica na posição (y,z,x), c = c(y,z,x) é a velocidade de propagação no meio,
f (t) é a função fonte localizada em (ys,zs,xs) e δ é uma função delta de Dirac.

uyy +uzz +uxx =
utt

c2 + f (t)δ(y− ys)δ(z− zs)δ(x− xs) (A.1)

Para cada um dos tiros sísmicos, o FDM encontra a solução numérica para a Equação
A.1 a cada iteração no tempo, por meio de aproximações obtidas através da expansão
truncada da série de Taylor para derivadas parciais. Algoritmos sísmicos fundamentados
em soluções por diferenças finitas, em geral, utilizam uma aproximação centralizada de
2a ordem para a derivada parcial temporal (Equação A.2) e de 8a ordem para as derivadas
parciais espaciais (e.g. Equação A.3).

utt(y,z,x, t) =
u(y,z,x, t +∆t)−2u(y,z,x, t)+u(y,z,x, t−∆t)

(∆t)2 (A.2)

uyy =
[
− 1

560
u(y−4∆y,z,x, t)+

8
315

u(y−3∆y,z,x, t)

− 1
5

u(y−2∆y,z,x, t)+
8
5

u(y−∆y,z,x, t)− 205
72

u(y,z,x, t)

+
8
5

u(y+∆y,z,x, t)− 1
5

u(y+2∆y,z,x, t)

+
8

315
u(y+3∆y,z,x, t)− 1

560
u(y+4∆y,z,x, t)

]
· 1
(∆y)2 (A.3)

Fazendo un
i, j,k = u(i∆y, j∆z,k∆x,n∆t) discretiza-se as Equações A.2 e A.3 como ex-
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posto nas Equações A.4 e A.5.

utt =
un+1

i, j,k−2un
i, j,k +un−1

i, j,k

(∆t)2 (A.4)
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[
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]
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(∆y)2 (A.5)

Por fim, sendo ci, j,k = c(i∆y, j∆z,k∆x), conclui-se a discretização da equação escalar
da onda (Equação A.1) através da Equação A.6.
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+ f (n∆t)δ(i∆y− ys)δ( j∆z− zs)δ(k∆x− xs). (A.6)

A Equação A.6 é a solução da equação de onda acústica 3D discreta e aproximada
pelo FDM. Isolando o termo un+1

i, j,k , obtem-se uma equação escalar discreta de propagação
de campos de onda acústica 3D (Equação A.7).
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Dessa forma, para encontrar a solução numérica da equação da onda acústica 3D
para um determinado ponto da malha na iteração de tempo posterior (n+1) é necessário
utilizar dados de vinte e cinco pontos na iteração de tempo atual (n) e um ponto na iteração
de tempo anterior (n−1). Esse conjunto de pontos é denomidado stencil e pode ser visto
na Figura A.1.

Figura A.1: Stencil utilizado na solução da equação de onda 3D.
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De forma similar, isolando o termo un−1
i, j,k , obtem-se a equação equivalente para a re-

tropropagação de um campo de ondas 3D (Equação A.8).
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A solução numérica da equação da onda permite especificar um esquema recorrente
no tempo para calcular deslocamentos do campo de onda em um meio acústico 3D em
todo o domínio do modelo. As equações para propagação e retropropagação de campos
de ondas são utilizadas em diversos algoritmos na área sísmica, a exemplo do algoritmo
de Migração Reversa no Tempo.
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