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RESUMO
No processamento de dados sísmicos, os dados são amostrados de forma irregular e
muitas vezes com traços faltantes, em razão de restrições logísticas na distribuição dos
geofones e fontes. Isso faz com que seja necessária uma regularização prévia desse
dado, de modo a podermos dar prosseguimento as demais técnicas de processamento.
Esses dados irregulares podem ser manipulados no domínio de Fourier e em seguida
interpolados para malhas regulares por uma transformada inversa de Fourier, uma vez
que uma estimativa correta dos coeficientes de Fourier reconstrói de forma eficiente o
dado de entrada. Nesta dissertação serão apresentados os métodos de regularização
sísmica MWNI (Minimum Weighted Norm Interpolation) e Matching Pursuit nos
casos mais simples, considerando a interpolação em apenas uma dimensão espacial.
Depois serão mostrados os resultados numéricos, obtidos pelas interpolações com uma
e duas dimensões espaciais, de modo a validar os métodos; o resultado das
reconstruções de uma seção sísmica (um tiro do dado Marmousi) com ambos os
métodos na regularização 2D (com uma dimensão espacial); e por fim, a regularização
3D (com duas dimensões espaciais) de um dado sísmico completo do Marmousi e de
um dado sísmico terrestre real. Serão analisadas as vantagens da regularização sísmica
3D em relação a regularização 2D e em seguida será feita uma comparação entre os
métodos. Os testes numéricos mostram que o MWNI é mais rápido que o Matching
Pursuit, porém esse produz resultados ligeiramente melhores.

Palavras-Chaves: sísmica, regularização, interpolação, transformada de Fourier,
processamento.
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ABSTRACT
In seismic data processing, the data are irregularly sampled and often with missing
traces, due to logistic restrictions in the geophones and sources distribution. Therefore
a prior regularization of this data is necessary, so that we can continue the other
processing techniques. These irregular data can be manipulated in the Fourier domain
and then interpolated to regular grid by an inverse Fourier transform, since a correct
estimate of Fourier coefficients efficiently reconstructs the input data. In this work will
be presented the MWNI (Minimum Weighted Norm Interpolation) and Matching
Pursuit seismic regularization methods in the simplest cases, considering the
interpolation in only one spatial dimension. Then, the numerical results obtained by
interpolations with one and two spatial dimensions will be shown. Then, the results of
the reconstructions of a seismic section (one shot of the Marmousi data) with both
methods in the 2D regularization (with one spatial dimension) will be shown, and
finally, the 3D regularization (with two spatial dimensions) of a complete seismic data
of the Marmousi and a real land seismic data. We will show the advantages of 3D
seismic regularization in relation to 2D regularization, and then a comparison will be
made between the methods. In the numerical tests it will be shown that

MWNI

is

faster than Matching Pursuit, but the last one produces slightly better results.

Keywords: seismic, regularization, interpolation, Fourier transform, processing.
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Capítulo 1
Introdução

Introdução

1. Introdução
1.1 Introdução geral
A indústria do petróleo investe forte no desenvolvimento de avanços tecnológicos para
a exploração e monitoramento de reservatórios. Dentre as áreas de conhecimento das
geociências, a geofísica desempenha papel primordial, pois através da sísmica é possível
imagear a subsuperfície e assim ter como produto uma imagem (seção sísmica ou seção
temporal) da zona de interesse, mapeando o arcabouço estrutural e abstraindo parâmetros que
caracterizam sua litologia.
O método sísmico de reflexão é o método de prospecção mais utilizado atualmente na
indústria de petróleo, pois fornece alta definição das feições geológicas em subsuperfície
propícias à acumulação de hidrocarbonetos, a um custo relativamente baixo. Os produtos
finais são, entre outros, imagens das estruturas e camadas geológicas em subsuperfície,
apresentadas sob as mais diversas formas, que são disponibilizadas para o trabalho dos
intérpretes (Thomas, 2001). Tanto em terra quanto em mar, a aquisição de dados sísmicos
consiste na geração de uma perturbação mecânica em um ponto da superfície e o registro das
reflexões em centenas de canais de recepção (chamados de geofones nos levantamentos
sísmicos terrestres e hidrofones nos levantamentos sísmicos marinhos) ao longo de uma linha
sísmica.
Estes canais encontram-se equidistantes, de modo que o canal mais afastado muitas
vezes encontra-se a vários quilômetros de distância da fonte de perturbação, ou ponto de tiro.
Todo o conjunto fonte/receptores tem seu posicionamento definido por levantamentos
topográficos em terra e por radioposicionamento e satélites no mar (Thomas, 2001). A Figura
1.1 mostra o esquema do método sísmico de prospecção aplicado em mar.
A aquisição de dados sísmicos de reflexão leva em consideração uma série de
parâmetros que visam à obtenção de imagens de boa qualidade da subsuperfície, dentro dos
limites de economicidade. As estratégias e resultados de processamento de dados sísmicos são
fortemente afetados pelos parâmetros de aquisição de campo. Além disso, as condições da
superfície têm um impacto significativo na qualidade dos dados coletados no campo (Yilmaz,
2001). Em função do detalhe necessário aos objetivos do levantamento sísmico, critérios
como resolução vertical e horizontal, distorções, atenuação de ruídos, profundidade de
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interesse, entre outros, são devidamente equacionados no projeto durante o processamento de
dados sísmicos.

Figura 1.1. Esquema do método sísmico de prospecção aplicado em mar. (1) Emissão de
energia acústica gerada a partir de uma fonte sísmica. (2) A energia sísmica é transmitida para
a subsuperfície e refletida a partir das interfaces refletoras ou contatos entre formações
geológicas. (3) A energia refletida é detectada pelos geofones (aquisição terrestre) ou
hidrofones (aquisição marinha). (4) O sistema de aquisição registra o dado sísmico. Fonte:
<http://www.sercel.com/about/Pages/what-is-geophysics.aspx>. Acesso em: 22 Fev. 2017.

A qualidade da seção sísmica registrada é um fator primordial para um bom
imageamento. Nas técnicas de processamento de dados sísmicos, alguns métodos de migração
e inversão assumem que os dados são regularmente amostrados no espaço. No entanto, eles
raramente conseguem isso na prática, porque durante a aquisição sísmica alguns obstáculos
operacionais e naturais tornam impossível obter os dados regulares espacialmente. Entre as
dificuldades encontradas existem restrições logísticas, falhas dos receptores, obstáculos
naturais (rios, estradas, montanhas etc), regulamentos municipais e restrições ambientais,
como pode ser ilustrado na Figura 1.2. Na aquisição marítima ocorre outro tipo de
irregularidade, onde as correntes oceânicas não permitem que os cabos dos hidrofones
permaneçam igualmente espaçados. Todas estas dificuldades tornam os dados sísmicos
3
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irregularmente amostrados ou apresentem grandes espaços vazios (gaps). Portanto, é
necessário realizar a regularização e interpolação dos dados sísmicos para melhores resultados
de processamento. Os métodos de regularização utilizados neste trabalho são a interpolação
através da norma mínima ponderada (MWNI – Minimum Weighted Norm Interpolation) (Liu
& Sacchi, 2004) e o Matching Pursuit (Mallat & Zhang, 1993).

Figura 1.2. Exemplo de uma aquisição sísmica na presença de alguns obstáculos naturais,
tornando o dado sísmico irregularmente amostrado nas coordenadas espaciais. Fonte:
<http://www.summit-system.de/products/summit-x-one.html>. Acesso em: 19 Mar. 2017.

O MWNI é um método de reconstrução de Fourier que é baseado na inversão
regularizada. Em outras palavras, ele estima os coeficientes de Fourier que sintetizam o dado
espacial através da solução de um problema inverso (Liu & Sacchi, 2004). O procedimento é
uma extensão do esquema adaptado ao domínio da frequência de norma ponderada proposto
por Cabrera & Parks (1991) para extrapolar series de tempo. O Matching Pursuit, por outro
lado, faz o uso de um algoritmo greedy (algoritmo guloso) para estimar os coeficientes de
Fourier que melhor sintetizam o dado desejado. Uma vez que os coeficientes de Fourier são
encontrados através do MWNI ou do Matching Pursuit, pode-se utilizar uma transformada de
Fourier inversa para reconstruir o dado espacial.
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1.2 Justificativa
Existem muitas razões para se realizar a regularização de dados sísmicos, como:
preencher traços faltantes; aumentar a amostragem espacial; e reduzir o ruído. Escolher o
melhor método de regularização sísmica nem sempre é uma tarefa fácil, é necessário escolher
entre o melhor custo benefício para aquilo que você necessita no momento. Avaliando a
qualidade de reconstrução, o custo computacional e a robustez de cada método.

1.3 Objetivos
O objetivo da pesquisa desta dissertação é estudar, implementar e discutir os
resultados dos métodos de regularização sísmica do MWNI (Minimum Weighted Norm
Interpolation) e do Matching Pursuit em duas dimensões espaciais, isto é, na regularização e
interpolação de dados sísmicos de cobertura múltipla 2D. Explicar como cada um deles
funciona de uma forma mais genérica (para uma função unidimensional) e depois ampliar a
utilização desses métodos para uma função bidimensional. Em seguida serão implementados
ambos os métodos para aplicação em dados sísmicos para uma e duas dimensões espaciais.
Para a implementação dos métodos, foi utilizado os recursos padrões do OCTAVE
juntamente com a biblioteca SEISMICLAB (Sacchi). Para a manipulação e processamento
dos dados sísmicos foram utilizadas as ferramentas do Seismic Unix. Utilizamos o código
existente do MWNI (fornecido por Mauricio Sacchi) e desenvolvemos um novo código para o
método Matching Pursuit. Usaremos exemplos numéricos simples para validar o algoritmo
Matching Pursuit e comparar ambos os métodos de interpolação. Em seguida, serão
mostrados os resultados obtidos com um dado sísmico. No final de cada etapa será feita uma
comparação entre esses métodos.

1.4 Estrutura da dissertação
A dissertação está organizada em seis capítulos. No primeiro capítulo é feita uma
introdução mais geral sobre aquisição e regularização sísmica, mostrando quando e porque
são realizadas. Dando ênfase a motivação e o objetivo do trabalho. Também é feita uma breve
abordagem sobre os tipos de regularização sísmica.
No capítulo dois são apresentados os aspectos teóricos. Com um subcapítulo exclusivo
para introduzir o leitor sobre as etapas de processamento sísmico e outro subcapítulo sobre
5
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regularização sísmica. Neste capítulo também é estudada de forma detalhada toda a teoria
básica por trás de cada método de regularização utilizado neste trabalho. Serão apresentados
os conceitos de uma forma genérica, com o intuito de apresentar ao leitor os conceitos
necessários para o entendimento do assunto.
No capítulo três será apresentado o estado da arte. Onde será mostrado todo o histórico
do assunto estudado, os trabalhos pioneiros sobre interpolação e regularização sísmica, e o
avanço nos estudos sobre o assunto abordado nesta dissertação.
No capítulo quatro serão mostrados exemplos numéricos para ambos os métodos com
uma dimensão espacial, e em seguida, a ampliação de ambos os métodos para duas dimensões
espaciais. Os exemplos numéricos visam simular a regularização para uma frequência
temporal, com uma e duas dimensões espaciais, com funções uni e bidimensionais. Também
tem como objetivo validar os métodos. No final serão comentados os resultados.
No capítulo cinco, será feita a aplicação de ambos os métodos a um dado sísmico
sintético do Marmousi. Primeiro será feita a regularização de uma seção sísmica com uma
dimensão espacial, com um único tiro. Depois, será feita a regularização em duas dimensões
espaciais, com duzentos e quarenta tiros. Em seguida, será feita uma comparação das
regularizações com uma e duas dimensões espaciais, assim como uma comparação entre os
métodos. Ainda neste capítulo serão mostrados os resultados, para ambos os métodos, da
regularização sísmica para um dado real terrestre, da Bacia da Parnaíba, que foi autorizado
para o uso dessa pesquisa pela Parnaíba Gás Natural SA.
O capítulo seis, mostra todas as conclusões relevantes sobre o trabalho, assim como as
recomendações para trabalhos futuros.
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Capítulo 2
Aspectos Teóricos

Aspectos Teóricos

2. Aspectos Teóricos
Neste capítulo serão abordados os conceitos básicos de um processamento sísmico
com o intuito de apresentar ao leitor suas etapas padrões, mostrar em que etapa entra a
regularização de dados sísmicos no processamento, sua importância para a indústria e onde
pode atuar, assim como uma introdução sobre as demais técnicas de regularização. Ainda
neste capítulo, serão mostrados os conhecimentos necessários para uma boa compreensão dos
métodos de regularização do MWNI e do Matching Pursuit.

2.1 Processamento sísmico
O processamento de dados sísmicos tem como objetivo produzir imagens da
subsuperfície com a máxima fidelidade possível. Geólogos e geofísicos interpretam estas
imagens na busca de situações mais favoráveis à acumulação de hidrocarbonetos, ou para
caracterizar reservatórios produtores, melhorando o gerenciamento da produção. As etapas de
um processamento sísmico podem variar em cada caso, mas para um processamento padrão
de um dado terrestre pode-se listar as seguintes etapas:

1. Dado sísmico de campo
2. Definição da geometria
3. Edição de traços ruidosos
4. Aplicação das correções estáticas
5. Correção de amplitude
6. Filtragem de ruído coerente (filtro FK)
7. Deconvolução
8. Balanceamento espectral
9. Análise de velocidade
10. Estática residual
11. Regularização de dados pré-empilhamento
12. Migração pré-empilhamento
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2.1.1 Definição da geometria
A geometria é uma etapa fundamental no processamento sísmico e deve-se ter o
máximo de atenção por parte de quem processa, pois nela é informada as corretas posições de
fontes e receptores, bem como os cálculos dos afastamentos (offset) e o agrupamento dos
traços em famílias de ponto médio comum (CMP). Essas informações são gravadas em um
cabeçalho (header) e são utilizadas nas demais etapas do processamento.
2.1.2 Edição de traços ruidosos
Durante a aquisição dos dados em campo, os receptores podem não funcionar
corretamente devido a problemas técnicos e a falhas operacionais gerando traços ruidosos ou
com a polaridade invertida em relação aos demais traços. Os traços são inspecionados
visualmente no domínio do tiro, visando a eliminação de traços ruidosos e revertendo aqueles
que tenham polaridade invertida de modo que não comprometam a qualidade dos resultados.
2.1.3 Aplicação de correções estáticas
As correções estáticas corrigem as variações topográficas e anomalias superficiais de
velocidades em relação a uma superfície de referência (normalmente o nível do mar) nos
levantamentos terrestres. Nos levantamentos marinhos as correções estáticas adicionam
frações de tempo nos registros sísmicos simulando o posicionamento dos canhões e receptores
na superfície do mar. Após as correções estáticas, tudo se passa como se os tiros e os
receptores estivessem em uma mesma superfície plana horizontal, e que vai corresponder ao
tempo t=0 nas imagens sísmicas (Thomas, 2001).
2.1.4 Correção de amplitude
O dado sísmico bruto apresenta um rápido decaimento de energia com o tempo de
propagação limitando a profundidade de investigação. A perda por espalhamento geométrico
é a principal causa para o decréscimo da amplitude, pois a amplitude do pulso sísmico na
frente de onda decresce à medida que ela se espalha (Gomes, 2009). A aplicação de ganhos
tem a finalidade corrigir esse decaimento de amplitude.

9
Juan de Medeiros Trindade, Novembro/2017.

Aspectos Teóricos

2.1.5 Filtragem de ruído coerente (filtro FK)
O sismograma apresenta certa variedade de eventos ou sinais sísmicos regulares
classificados como coerentes e é exatamente nessas estruturas regulares que se podem revelar
informações a respeito da geologia da área explorada, porém existe também ruídos coerentes
(e.g. ground roll) que se misturam ou sobrepõem com os eventos de reflexão e dificultam a
observação das estruturas geológicas. A filtragem tem a finalidade de atenuar ruídos coerentes
de forma a realçar as reflexões primárias. Os filtros F-K rejeitam determinados sinais com
frequências e números de onda que formam o ruído.
2.1.6 Deconvolução
Para entender a deconvolução, primeiro precisamos examinar os elementos
constituintes de um traço sísmico gravado. A Terra é composta por camadas de rochas com
diferentes litologias e propriedades físicas. Sísmicamente, as camadas de rocha são definidas
pelas densidades e velocidades com as quais as ondas sísmicas se propagam através delas. O
produto da densidade e velocidade é chamado de impedância sísmica (Yilmaz, 2001). O
contraste de impedância entre camadas de rocha adjacentes causa as reflexões que são
registradas pela sísmica de superfície. O sismograma gravado pode ser modelado como uma
convolução da resposta de impulso da Terra com a wavelet sísmica (assinatura do sinal da
fonte sísmica). A resposta de impulso da Terra é o que seria registrado se a wavelet fosse
apenas um spike (pico). A resposta ao impulso compreende reflexões primárias (séries de
reflexividade) e todas as múltiplas possíveis (Yilmaz, 2001).
Idealmente, a deconvolução deve comprimir o sinal das reflexões primárias e eliminar
múltiplas, deixando apenas a refletividade da Terra no traço sísmico. A compressão wavelet
pode ser feita usando um filtro inverso como um operador de desconvolução. Um filtro
inverso, quando convolvido com a wavelet sísmica, converte-o em um spike (pico). Quando
aplicado a um sismograma, o filtro inverso deve produzir a resposta de impulso da Terra
(Yilmaz, 2001).
Algoritmos especialmente construídos para este fim analisam as propriedades
estatísticas dos traços sísmicos e constroem operadores matemáticos de filtragem que
realizam a deconvolução e como resultado obtém-se traços sísmicos e seções sísmicas com
melhor definição dos refletores e com maior resolução vertical.
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2.1.7 Balanceamento espectral
A técnica do balanceamento espectral, é muito útil na atenuação de ruídos sísmicos de
alta energia. Embora não seja um método de deconvolução o balanceamento pode ser
admitido como uma aproximação da deconvolução de fase-zero, pois sua aplicação não
ocasiona modificações significativas na fase do sinal, alterando apenas o espectro de
amplitude. O balanceamento espectral supera a deconvolução convencional (deconvolução
preditiva) quando os dados possuem uma ampla banda de frequência (Yilmaz, 2001).
Esta ferramenta de filtragem é útil para correção da atenuação das frequências no traço
sísmico e em dados ruidosos, melhorando a resolução temporal e espacial do sismograma
(Gomes, 2009). A aplicação do balanceamento espectral em dados contaminados pelo ground
roll, que é caracterizado por forte amplitude nas baixas frequências, resulta numa melhoria do
sinal, uma vez que a técnica nivela a energia do ruído com as componentes do espectro do
sinal. Além disso, o balanceamento espectral pode ser aplicado com operadores variantes com
o tempo, limitando a banda de frequência onde ocorre o sinal (Silva & Porsani, 2006).
2.1.8 Análise de velocidades
O objetivo da análise de velocidades é determinar as velocidades sísmicas das
camadas geológicas de subsuperfície. As velocidades sísmicas são utilizadas em diversas
etapas do processamento e interpretação sísmica (correção de divergência esférica, correção
NMO e empilhamento, determinação da velocidade intervalar, migração, conversão tempoprofundidade) e existem diferentes tipos de velocidades sísmicas, como: instantânea,
intervalar, média, RMS, NMO, empilhamento e migração.
A análise de velocidade é uma etapa que está diretamente relacionada ao sucesso do
processamento sísmico, pois a qualidade da seção sísmica empilhada obtida dependerá do
grau de precisão alcançado da determinação da velocidade das camadas (Silva, 2004). Na
correção NMO (Normal Moveout), por exemplo, procura-se a velocidade que possa
horizontalizar cada uma das reflexões hiperbólicas, de modo que ao empilhar os refletores
horizontalizados, aperfeiçoasse o empilhamento, atingindo uma boa razão sinal-ruído.
Normalmente esta etapa é executada diversas vezes dentro de um fluxograma de
processamento, de modo a garantir um refinamento maior das informações.
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2.1.9 Estática residual
A correção NMO muitas vezes não efetua um alinhamento horizontal correto das
reflexões sísmicas, e isso acontece devido às correções estáticas apenas corrigirem as
variações onde o comprimento de onda é maior ou igual ao tamanho do arranjo dos geofones.
Então para corrigir esse problema, é utilizada a correção estática residual sobre um dado
corrigido com NMO, para realizar pequenos ajustes em tempo, objetivando uma melhora na
coerência dos refletores.
A correção estática residual consiste em corrigir os deslocamentos estáticos que
persistem após as correções estáticas de campo. A correção é realizada logo após a primeira
análise de velocidade, podendo ser repetida se necessário após a segunda análise de
velocidade.
2.1.10 Regularização de dados
A regularização e interpolação de dados é o principal objetivo desta dissertação. Os
dados sísmicos de campo sempre apresentam algum tipo de irregularidade espacial, em
virtude de vários obstáculos operacionais e naturais que são encontrados durante a aquisição.
Dessa forma, a regularização de dados sísmicos busca além de regularizar os traços para as
posições exatas em uma malha regular, ela também reconstrói traços faltantes ou zerados,
além de tiros que por algum motivo não puderam ser realizados durante a aquisição.
2.1.11 Migração
A migração move os refletores com mergulho para suas verdadeiras posições em
subsuperfície e colapsa as difrações aumentando a resolução espacial produzindo uma
imagem sísmica da subsuperfície (Yilmaz, 2001). Em outras palavras, a migração sísmica visa
reposicionar reflexões registradas na superfície para sua posição correta na subsuperfície, de
forma que as reflexões inclinadas e as difrações focalizadas sejam posicionadas na sua correta
localização espacial. A migração pode ser realizada no domínio do tempo (migração em
tempo) ou da profundidade (migração em profundidade), além de poder ser realizada pré ou
pós-empilhamento.
Outros motivos para migrar os dados sísmicos são: correções das distorções devido a
variações laterais de velocidade, por meio de migração em profundidade; aumento de
continuidade, coerência e resolução lateral dos refletores, correção do espalhamento
geométrico, análise da velocidade de migração.
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2.2 Regularização sísmica
A regularização sísmica pode ser feita após a etapa 10 (estática residual) do
processamento sísmico. Visto que a aplicação da correção NMO horizontaliza os eventos
hiperbólicos de cada tiro, melhorando a qualidade de reconstrução, essa melhora será mais
detalhada no Capítulo 5.
Os métodos de interpolação e regularização de dados sísmicos podem ser divididos
entre os que são modelados do campo de onda intrínseco e aqueles que exploram os padrões
do próprio dado. Os métodos que utilizam a equação da onda para integrar novos traços em
posições indicadas exigem o conhecimento da velocidade de propagação do campo de onda.
As abordagens baseadas em processamento de sinal assumem que os traços sísmicos contêm
eventos localmente coerentes, cujos padrões permitem que a energia seja projetada a partir de
traços vizinhos para construir novos traços (Nguyen & Winnet, 2011).
Atualmente existem muitas técnicas de regularização sísmica, as que são baseadas na
transformada de Fourier podem ser divididas em três grupos: 1) técnicas para interpolar dados
amostrados regularmente, como a interpolação f-x (Spize, 1991); 2) técnicas que precisam que
o dado esteja em um grid regular, com traços faltantes (Cabrera & Parks, 1991; Liu & Sacchi,
2004); e 3) técnicas que utilizam as localizações exatas do dado (Xu et al., 2005; Mallat &
Zhang, 1993; Schonewille et al., 2013). Nguyen & Winnet (2011) compara dois métodos do
terceiro grupo (Xu et al., 2005 e Mallat & Zhang, 1993). Este trabalho se concentra nos
métodos das categorias dois e três e dá uma atenção particular a dois deles (Liu & Sacchi,
2004; e um método similar ao proposto por Schonewille et al., 2013), cujos princípios básicos
são semelhantes.
A reconstrução é baseada no método da transformada de Fourier e assume que o
problema de interpolação/extrapolação é um problema inverso, no qual tentará reconstruir os
coeficientes de Fourier de um dado inadequado e incompleto (Liu & Sacchi, 2004). Esses
métodos têm se tornado populares porque eles são relativamente fáceis de se estender para
outras dimensões. O princípio básico é o mesmo, como um dado sísmico é geralmente
amostrado no domínio do tempo, cada traço é transformado estavelmente para o domínio da
frequência (passa do domínio t-x para o domínio f-x). Para cada frequência temporal f, um
algoritmo tenta estimar o espectro espacial de Fourier para as respectivas dimensões (passa do
domínio f-x para o domínio f-k). Resumidamente, os dados sísmicos irregulares podem ser
manipulados no domínio de Fourier e em seguida interpolados para malhas regulares por
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transformada inversa de Fourier, uma vez que uma estimativa correta dos coeficientes de
Fourier reconstrói de forma eficiente o dado de entrada.
Os métodos utilizados neste trabalho são a interpolação através da norma mínima
ponderada (MWNI – Minimum Weighted Norm Interpolation) (Liu & Sacchi, 2004) e o
Matching Pursuit (Mallat & Zhang, 1993). O primeiro minimiza uma função objetivo que
inclui dois termos: a diferença entre dados interpolados e observados nas coordenadas de
entrada e uma norma espectral ponderada que restringe a forma do espectro reconstruído (Liu
& Sacchi, 2004). Esta minimização pode ser realizada utilizando algum algoritmo para
encontrar soluções esparsas. O procedimento é uma extensão do esquema de norma
ponderada no domínio da frequência proposto por (Cabrera & Parks, 1991) para extrapolar
séries temporais. O Matching Pursuit, por outro lado, utiliza um algoritmo greedy (Cormen et
al., 2009) para estimar os coeficientes de Fourier que sintetizam os dados observados. Dado
amostras de entrada no domínio f-x, estima-se a transformada de Fourier discreta no domínio
f-k, o componente com a maior energia é selecionado, armazenado e subtraído do dado de
entrada, nas iterações subsequentes os componentes com a máxima energia são subtraídos até
que a norma do dado residual seja desprezível. No final, a transformada de Fourier inversa é
feita usando todos os coeficientes selecionados para reconstruir o sinal nas posições
desejadas.

2.3 Interpolação por norma mínima ponderada (MWNI)
O método do MWNI (interpolação por norma mínima ponderada) proposto por (Liu &
Sacchi, 2004) é uma extensão de um esquema de norma ponderada adaptado ao domínio da
frequência proposto por (Cabrera & Parks, 1991) para extrapolar séries de tempo. Esse
método adapta o método proposto por (Cabrera & Parks, 1991) para o problema de
reconstrução de dados sísmicos. Para entende-la melhor, vamos explicar a teoria.
2.3.1 Transformada discreta de Fourier (DFT)
Uma série temporal (ou espacial) é uma coleção de amostras consecutivas de sinal.
Deve-se considerar sinais onde as amostras são adquiridas em uma taxa constante a cada Δt
segundos. Sinais espaciais são adquiridos a cada Δx metros. Gostaríamos de identificar uma
série temporal através de um vetor coluna s = [s0, s1, s2, ..., sM-1] T onde sj corresponde a
amostra j do sinal s(t) adquirido no tempo t = (j-1)Δt. O sinal discreto s pode ser expresso em
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termos de seus coeficientes de Fourier através da transformada inversa de Fourier, Equação
(1) (Liu & Sacchi, 2004):

s

1
M

M 1

 cl ei 2lk / M

(1)

l 0

Os coeficientes cl (l = 0, ..., M-1) são os coeficientes de Fourier que são necessários
para representar o sinal s. Representando por F o operador da transformada inversa de Fourier
(F é uma matriz ortogonal) para todos os k números de onda e c os coeficientes de Fourier, a
Equação (1) pode ser expressa na forma matricial e vetorial, indicada na Equação (2).

s  Fc

(2)

c  FHs

(3)

Dessa forma, podemos achar os coeficientes c do sinal discreto s através da Equação
(3). Sendo FH a inversa da Hermitiana transposta (FH = F-1), representando assim, a
transformada discreta de Fourier.
2.3.2 Amostragem
Considere um exemplo onde seria necessário adquirir um sinal de tamanho M = 8, s =
[s0, s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7] T. Onde, por algum motivo, houve um problema no sistema de
aquisição e só foi possível gravar as amostras [s0, s1, s2, s5, s7] (N = 5 observações). Em
outras palavras, o sistema não foi capaz de adquirir s3, s4 e s6. Esse sistema pode ser escrito da
seguinte forma:
 s0 
 
 s1 
 s0   1 0 0 0 0 0 0 0  
  
 s2
 s1   0 1 0 0 0 0 0 0  
 s    0 0 1 0 0 0 0 0  s3 
 2 
 s4 
 s5   0 0 0 0 0 1 0 0  
s  
 s5 
0
0
0
0
0
0
0
1
7 


 s6 
T
d obs
s 
7

s
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d obs  Ts

(4)

Onde dobs é o vetor das 5 amostras observadas, T é uma matriz de amostragem e s é o
sinal desejado com as 8 amostras. Trazendo para o domínio dos coeficientes de Fourier, podese representar a Equação (4) da seguinte forma:

d obs  TFc

(5)

2.3.3 Solução trivial (solução da norma mínima)
Aqui, tentaremos adotar a solução de norma mínima para reconstruir o dado desejado
(ŝ) a partir da minimização de s na norma l2.

sˆ  min s
s

2
2

d obs  Ts

Sujeito a



J ( s)  d obs  Ts

 d
T

obs

 Ts

(6)



(7)

A minimização se dá ao derivar J(s), na Equação (7), em relação a s e igualar a zero.
Algebricamente, podemos chegar a seguinte solução para a Equação (6):

 

J
 2T T d obs  2TT T s  0  TT T s  T T d obs  TT T  I  sˆ  T T TT T
s

sˆ  T T d obs

1 obs

d

(8)

Analisando essa solução, já é possível enxergar que ela não resolveria nosso problema.
Visto que ao retornar ao problema inicial, a solução encontrada pela Equação (8) preencheria
com zeros as informações faltantes, pois foi usado a restrição de norma mínima.
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 s0   1 0 0 0 0 
  

 s1   0 1 0 0 0 
 s   0 0 1 0 0  s0 
 2 
 s1 
 0   0 0 0 0 0  
 0
 s2 
0
0
0
0
0
  
 s 
 s5   0 0 0 1 0  5 
  
 s7 
 0   0 0 0 0 0 
obs
 s  0 0 0 0 1 d
7 




sˆ

TT

O mesmo raciocínio pode ser utilizado para minimizar a Equação (5). Mas nesse caso,
no lugar de tratar diretamente com o dado s, inverteríamos os coeficientes de Fourier (c) que
representam o dado. Nesse caso, o que queremos descobrir é ĉ (vetor dos coeficientes de
Fourier). Ou seja, encontrar ĉ minimizando c na Equação (5). Em resumo, minimizando a
Equação (9) encontraremos a mesma solução apresentada Equação (8), onde as amostras
faltantes foram preenchidas com zero.

cˆ  min c
c



cˆ  F H T T TFF H T T

2
2



1

Sujeito a

d obs  TFc

(9)

d obs  cˆ  F H T T d obs  sˆ  T T d obs

2.3.4 Solução esparsa na presença de ruído
Agora vamos considerar a possibilidade de adotar uma solução em que se use uma
suposição esparsa. O dado desconhecido (s) não é esparso. Contudo, o sinal s pode ser
representado por uma superposição harmônica esparsa. Em outras palavras, assumiremos que
o sinal ideal s pode ser representado por um vetor esparso de coeficientes de Fourier c (Sacchi
& Ulrych, 1996; Sacchi et al., 1998).
Neste tópico, o método ser generalizado para uma possível presença de ruído. Desse
modo, tenta-se resolver um problema inverso em que um termo de regularização é incluído.
No geral, ele trabalha minimizando uma norma ponderada no número de onda que nos
permite incorporar uma assinatura espectral de um campo de onda desconhecido. Esse método
se torna rápido e eficiente porque utiliza uma solução iterativa com o método dos gradientes
conjugados em junção com rápidas multiplicações entre vetores e matrizes, implementados
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através da transformada rápida de Fourier (FFT). O algoritmo pode ser utilizado para realizar
reconstruções multidimensionais em algum domínio espacial.
Então para cada frequência temporal o algoritmo minimiza a Equação (10) a fim de
estimar os coeficientes de Fourier corretos (Liu & Sacchi, 2004).

J  TFc  d bin

2
2

  Wc

2
2

(10)

Onde J é a função objetivo. O operador T é a matriz de amostragem com tamanho NxNy (dimensão do dado nas direções x e y no grid regular), os elementos de amostragem são 1
para as posições correspondentes ao dado e zero para as demais. O operador F simboliza a
transformada de Fourier inversa, que pode ser realizado através da transformada rápida de
Fourier inversa (IFFT), e c são os coeficientes de Fourier. O termo dbin é o dado de entrada
com zeros nas posições equivalentes as amostras faltantes, seu tamanho também é Nx-Ny, com
zeros nas posições faltantes. O escalar λ é o parâmetro de ajuste do problema, e W é a matriz
de ponderações que atualizam os coeficientes de Fourier em cada direção.
O método dos gradientes conjugados é adotado para minimizar a Equação (10).
Entretanto, no MWNI a matriz de ponderações W é uma função de coeficientes c
desconhecidos. Desse modo, foi adotado o método dos mínimos quadrados reponderados
iterativos (IRLS – Iterative Reweighted least-squares) (Zhou et. al, 2014) para atualizar as
ponderações. Em resumo, o algoritmo apresenta dois laços iterativos: um laço interno para
resolver o problema de minimização (10) através dos gradientes conjugados por ponderações
fixas; e um laço externo para atualizar as ponderações W.
O método pode ser resumido na seguinte sequência (Liu & Sacchi, 2004):
1. Inicia os coeficientes de Fourier c e as ponderações W;
2. Utiliza-se o método dos gradientes conjugados para encontrar c que minimiza (10);
3. Utiliza-se os coeficientes de Fourier c atuais para atualizar as ponderações
W  c   1 , onde ε representa um número muito pequeno;

4. Volta para 2 e repete até a convergência;
5. Utiliza-se os coeficientes de Fourier estimados para sintetizar o dado espacial através
da transformada de Fourier inversa.

18
Juan de Medeiros Trindade, Novembro/2017.

Aspectos Teóricos

Algoritmo 01: MWNI – IRLS (Iterative Reweighted least-squares)
1. Entrada: d bin , T , F
2. Inicializa: c,W , 
3. Para k  0,1,2, 
4.

Estima c: através do método dos Gradientes Conjugados

5.

Atualiza W: W k  c k  





1

6. Fim para
7. Saída: c (coeficientes de Fourier que melhor sintetizam o dado)

2.3.5 Método dos Gradientes conjugados
O método dos gradientes conjugados é um algoritmo para solução numérica de
sistemas particulares de equações lineares, aqueles cuja matriz é simétrica e positiva. Foram
introduzidos por Hestenes & Stiefel (1952), para resolver o sistema linear Ax  b , onde:
A – matriz real simétrica, definida e positiva de tamanho [n;m];
x, b – vetores reais de tamanho [n;1];
A ideia básica para resolver o sistema Ax  b é minimizar a função de x = (x1, x2, ...,
xn) equivalente a Equação (11).

f ( x) 

1 T
x Ax  b T x
2

(11)

O gradiente de f em um ponto x é dado por g ( x)  Ax  b , e a matriz Hessiana em x é
dada por H ( x)  A . Como um ponto crítico x de f é tal que g ( x )  0 , temos que:

x é ponto crítico da
função quadrática f

x é solução de
Ax = b

O sistema acima, sendo A simétrica definida positiva, tem uma única solução x̂ , onde

xˆ  A 1b e, consequentemente, x̂ é o único ponto crítico de f.
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Em resumo, o método dos gradientes conjugados utiliza informações acumuladas, em
geral, desde o início da execução do algoritmo para continuarem a progredir em direção do
mínimo desejado.
Sabe-se que no  n existem, no máximo, n vetores não nulos ortogonais entre si. O
método dos gradientes conjugados, quando gera uma direção conjugada às anteriores, gera
também um (anti) gradiente ortogonal aos anteriormente gerados. Quando já tiverem sido
obtidos n (anti) gradientes, ao gerar o (n+1)-ésimo, chegará ao vetor nulo, associado a um
ponto crítico de f. Como f é quadrática definida positiva, este ponto é o ótimo global, podendo
então ser terminado o algoritmo.
Por convenção, denominaremos rk  r ( xk )   f ' ( xk ) o antigradiente de f no k-ésimo
ponto da sequência (xk) gerada pelo método dos gradientes conjugados. Cabe destacar que o
conceito de conjugação, nesse caso, pode ser entendido como uma generalização do conceito
de ortogonalidade.
O procedimento usado pelo método para acumular informações e utilizá-las em sua
evolução pode ser assim descrito: inicialmente, dados um ponto inicial x1 e seu antigradiente
r1, escolhemos a primeira direção de busca d1 = r1, ao longo da qual será feita uma busca
linear para alcançarmos um novo ponto, x2. Agora, com as informações d1, r1 e r2, calculamos
uma nova direção de busca d2, conjugada a d1, ao longo da qual buscaremos um novo ponto,
x3, e assim, iterativamente, até que se atinja a solução ótima x̂ . Esquematicamente, temos
(BORGES, R. T., 1985):

x1 

r1 

d1


x2 

r2 
d 2 

d2




r3

d1 , d 2 
x3

d3






x̂

Dentro de um enfoque de minimização, as direções geradas devem ser de descida.
Logo, é conveniente que o antigradiente no ponto atual tenha um peso razoável no cálculo
desta direção. Como o método utiliza direções anteriormente obtidas para este cálculo, parece
razoável que, por exemplo, estando-se no ponto xk+1, a próxima direção de busca dk+1 possa
ser escrita da seguinte forma:
d k 1  rk 1   k d k  k  0

(12)
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Onde βk é um escalar escolhido de forma que dk+1 seja conjugada a todas as direções já
geradas. Desenvolvendo (12), concluímos que cada direção pode ser também vista como uma
combinação linear dos antigradientes já obtidos, como se nota abaixo:

d1  r1
d 2  r2  1d1  r2  1r1
d 3  r3   2 d 2  r3   2 (r2  1r1 )
 r3   2 r2   2 1r1

d k 1 

k 1

  i ri  k  0

i 1

Consequentemente, concluímos que no cálculo da direção dk+1 estão envolvidas todas
as direções encontradas anteriormente. As formas de se calcular βk, em (12), geraram várias
versões do método dos gradientes conjugados.
Podemos, a esta altura, descrever um algoritmo correspondente a uma versão bem
geral do método (BORGES, R. T., 1985):

Algoritmo 02: Método dos Gradientes Conjugados
1. Entrada: A, b
2. Inicializa: xo   n , ro  Ax o  b, d o  ro
3. Para k  0,1,2, 

(rk , rk )
( Ad k , d k )

4.

Calcula ρ:  k 

5.

Atualiza x: xk 1  xk   k d k

6.

Atualiza r: rk 1  Ax k 1  b

7.

Calcula β:  k 

8.

Atualiza d: d k 1  rk 1   k d k

(rk 1 , rk 1 )
(rk , rk )

9. Fim para
10. Saída: x
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2.4 Matching Pursuit

O algoritmo Matching Pursuit foi desenvolvido por Mallat & Zhang (1993) e
apresenta uma ideia bem intuitiva. Ele é um algoritmo de aproximação esparsa que busca
encontrar as projeções de melhor correspondência entre dados multidimensionais e uma
expansão redundante de um dicionário D. A ideia básica é representar aproximadamente um
sinal f(t) do espaço de Hilbert como uma soma ponderada de funções gγn(t) finitamente
diversas (chamadas átomos) tirados de D. Assim, pode-se escolher um subconjunto dos
átomos de um dicionário redundante e associar-lhes diferentes pesos a fim de representar um
dado sinal (Claser, 2013).
Em uma representação atômica, um sinal f(t) é descrito como uma combinação linear
de formas de onda selecionadas a partir de um conjunto pré-definido conhecido como
dicionário D. Os átomos gγn(t) que compõem D, são as formas de onda que podem ser
utilizadas no processo de decomposição. Algoritmos que obtêm representações atômicas de
sinais escolhem um subconjunto de M elementos gγn(t) do dicionário D e, através de uma
soma ponderada destes elementos (utilizando a ponderação αn), executa a aproximação de um
dado sinal f(t) através da Equação (13) (Mallat & Zhang, 1993).

f (t ) 



  n g n (t )

n 0

gn (t )  D

(13)

Um conjunto de átomos pode ser gerado aplicando-se um fator de escala (que permite
variar a amplitude do átomo), um fator de translação (que permite deslocar o átomo em
tempo) e um fator de modulação (que permite variar a largura do átomo) em uma determinada
função g(t). Sendo γ = (s; u; ξ) o conjunto de parâmetros dos átomos gγn(t) para qualquer fator
de escala s > 0, frequência de modulação ξ e translação u. Assim, baseado nos parâmetros de
γ, pode-se definir a família de átomos que estará composta no dicionário de acordo com a
Equação (14) (Mallat & Zhang, 1993),

g  (t ) 

 t  u  it
g
e
s  s 

1

(14)

Dependendo dos átomos gγn(t) que são escolhidos, os coeficientes de expansão αn
fornecem informação explícita sobre algumas das propriedades do sinal a ser sintetizado f(t),
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como por exemplo, o tipo do sinal mais correlacionado com ele. Dessa forma, uma vez que
uma margem de erro seja previamente definida e que os átomos mais correlacionados sejam
utilizados no processo de síntese, a quantidade de informação necessária para reconstrução do
sinal de entrada em questão será reduzida.
Considerando uma função f(t) Є H, onde H corresponde ao espaço de Hilbert, desejase calcular a expansão linear de f(t) sobre um conjunto de átomos selecionados a partir de D,
de tal forma que sejam escolhidos os coeficientes de expansão que mais se correlacionem com
o sinal de entrada. Isto pode ser feito através de sucessivas aproximações de f com projeções
ortogonais nos elementos de D. Considerando o primeiro átomo do dicionário (gγ0 Є D), o
vetor f pode ser decomposto de acordo com a Equação (15) (Mallat & Zhang, 1993).
f  f , g 0 g 0  R f

(15)

Onde, a notação  ,  equivale ao produto escalar entre os sinais f e g, enquanto que o
parâmetro Rf corresponde ao vetor residual após aproximar f na direção de gγ0. Ou seja, o
resíduo equivale a diferença entre o vetor sinal de entrada e o vetor que foi projetado em um
dos átomos, no caso gγ0.
Sendo assim, uma vez que gγ0 é ortogonal a Rf, pode-se escrever a Equação (15) de
acordo com a Equação (16).

f

2



f , g 0

2

 Rf

2

(16)

Para minimizar ||Rf||, precisa-se escolher gγ0 Є D tal que ||<f, gγ0>|| seja máxima. Isso
significa que, na situação em que o resíduo é zero, o produto escalar obtido deve ser igual a
||f||², uma vez que o sinal de entrada é igual a um dos átomos presentes em D. No entanto, na
maioria dos casos, só é possível encontrar um vetor gγ0 que tende a se aproximar do sinal de
entrada e que não é necessariamente igual, conforme a Equação (17).

f , g  0  max f , g 

(17)

Com base nisso, pode-se afirmar que o objetivo do algoritmo Matching Pursuit é
reduzir o resíduo baseando-se nos átomos que estejam mais correlacionados com o sinal de
entrada, até que um determinado limiar (definido previamente pelo projetista) ou condição,
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seja alcançada. Por conseguinte, com base na Equação (15), podemos definir a Equação (18)
utilizada na determinação dos resíduos para cada iteração (Mallat & Zhang, 1993). Nesse
caso, assume-se para o resíduo inicial (Rf0) o sinal de entrada (f(t)) e, para cada iteração,
calcula-se o resíduo de ordem n + 1.
R nf1  R nf  R nf , g  0 g n

(18)

Com base nos M resíduos gerados, onde 0 ≤ n ≤ M – 1, pode-se afirmar que o sinal
sintetizado será composto da soma dos M átomos selecionados (multiplicados por seus
respectivos pesos obtidos via produto escalar) com uma pequena parcela de erro, uma vez que
foi estipulado um limiar de convergência para o algoritmo.

2.4.1 Matching Pursuit no domínio de Fourier
Para a regularização de dados sísmicos aplicamos um caso bem particular do
algoritmo do Matching Pursuit, em que utilizamos uma base ortogonal da transformada de
Fourier. Atualmente existem vários métodos de regularização sísmica que são baseados no
princípio do Matchig Pursuit, diferindo-os apenas na maneira de implementar. A maioria dos
métodos descritos na literatura de geofísica de exploração seleciona sequencialmente uma
função de expansão adicional e seu coeficiente, mantendo inalterados os coeficientes de
expansão que são previamente calculados. No caso do ALFT (Anti-leakage Fourier
Transform) (Xu et al., 2010) os dados de entrada são ponderados por uma área ou volume que
cada traço de entrada ocupa.
A interpolação é baseada na representação do dado de entrada por uma expansão de
Fourier, que utiliza a expansão dos coeficientes de Fourier para a reconstrução do dado em
alguma posição espacial desejada. Para cada iteração, uma transformada discreta de Fourier é
realizada. Dessa forma, um algoritmo greedy (Cormen et al., 2009) pode ser utilizado para
estimar os coeficientes de Fourier de um dado amostrado irregularmente. Esse processo
trabalha recursivamente, encontrando primeiro o coeficiente de maior energia. A
transformada discreta de Fourier de um dado irregular pode ser expresso através da Equação
(19):
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N1

f (k )   d ( xl )e 2ikxl

(19)

l 1

O algoritmo do Matching Pursuit estima os coeficientes de Fourier para todos os
primeiros números de onda (k). Depois, ele seleciona o coeficiente com a maior energia (fkp),
correspondente ao número de onda kp escolhido (picked) e utiliza esse coeficiente para
sintetizar o dado espacial através de uma transformada de Fourier inversa (IDFT). O dado
sintetizado é removido do dado original e o processo continua depois do ajuste do dado
original.

d k ( xl )  f k pe

2ik p xl

d s 1 ( xl )  d s ( xl )  d k ( xl )

(20)

(21)

Onde s representa o respectivo passo, N1 é o número de amostras de x; ds é o dado de
entrada no passo s, que também pode ser chamado de dobs (mencionado anteriormente); ds+1 é
o resíduo no passo s e a entrada para a próxima iteração; dk é o coeficiente de Fourier
transformado para a localização de entrada; kp representa o número de onda em x
correspondente ao máximo coeficiente.
O algoritmo do Matching Pursuit pode ser implementado nos seguintes passos:
1. Escolhe-se um limite ε (número muito pequeno);
2. Calcula-se f(k) de acordo com a Equação (19) e encontra o coeficiente de Fourier de
máxima energia (fkp);
3. Ajusta-se e transforma o coeficiente de volta ao grid de entrada de acordo com a
Equação (20);
4. Subtrai o resultado do passo 3 do dado de entrada para esta iteração de acordo com a
Equação (21);
5. Repete os passos 2-4 até alcançar um erro limite de iteração ou quando a norma do
resíduo (||ds+1||) se tornar suficientemente pequeno;
6. Salva todos os coeficientes selecionados para realizar uma transformada de Fourier
inversa e reconstruir o sinal nas localizações de saída desejadas.
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Note que quando o algoritmo termina na iteração M, não teremos f(k) que satisfaça a
transformada inversa de (19) exatamente, mas apenas aproximadamente. Outra importante
observação é que o vetor residual (ds+1) não pode aumentar depois de cada iteração, visto que
o vetor é subtraído do correspondente ao de maior coeficiente.
No passo 3, o coeficiente fkp pode ser ajustado a cada iteração individualmente,
minimizando o termo da Equação (22) através do método dos mínimos quadrados. Essa
minimização pode ser feita através da Equação (23). Onde o termo c representa o coeficiente
de Fourier de máxima energia antes do ajuste.

f k p  min  d s  ce

2ik p xl 2

xl




2ik x

d s  ce p l

f kp 
2ik x 2ik x
 e p le p l

(22)

2




(23)

Algoritmo 03: Método Matching Pursuit
1. Entrada: d s , xl
2. Inicializa: 0    1, n1  norma(d s ), n2  n1
3. Enquanto (n2  n1 )
N1

4.

Calcula f(k): f (k )   d s e 2ik xl
l 1

5.

Identifica c: c  Max( f (k ))

6.

Calcula fkp: f k ps  min  d s  ce
xl

2ik p xl 2
2

2ik p xl

7.

s
Calcula dk: d k  f k p e

8.

Atualiza d: d s 1  d s  d k

9.

Atualiza n2: n2  norma(d s 1 )

10. Fim enquanto
11. Saída: fkp (coeficientes de Fourier que melhor sintetizam o dado)
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3. Estado da Arte
Neste capítulo são abordados alguns estudos relacionados aos métodos de
regularização MWNI (Minimum Weighted Norm Interpolation) e Matching Pursuit que foram
considerados relevantes para o desenvolvimento desta dissertação.
Durante muito tempo, vários pesquisadores já tentaram resolver o problema de
regularização de dados sísmicos, fazendo com que vários métodos tenham sido propostos nos
últimos anos. Por exemplo, Ronen (1987) propôs um método de interpolação baseado na
equação da onda, porém esse tipo de método sempre requer o conhecimento da velocidade de
propagação do campo de onda sísmico. Já Spitz (1991) propôs interpolação no domínio f-x de
dados amostrados regularmente.
As abordagens baseadas no processamento de sinal assumem que traços sísmicos
contêm eventos localmente coerentes, cujos padrões permitem que a energia seja projetada a
partir de traços vizinhos para reconstruir novos traços. Existe uma grande quantidade de
algoritmos que constroem dados sísmicos regularizados a partir do dado de entrada
transformado a algum domínio intermediário, no caso, Fourier (Sacchi & Ulrych, 1996; Cary,
1997; Hindriks et al., 1997; Sacchi et al., 1998; Duijndam et al., 1999; Zwartjes & Duijndam,
2000; Xu et al., 2005; Ozbek et al, 2009).
Dentre esses métodos, a reconstrução baseada na transformada de Fourier começa
colocando o problema de interpolação/extrapolação onde, a partir dos dados inadequados e
incompletos, se tenta reconstruir a transformada discreta de Fourier do campo de onda
sísmico. De acordo com Duijndam (1999), regularização espectral por norma mínima pode
ser usada quando se assumem que dados sísmicos são banda-limitados no domínio espacial do
número de onda.
O MWNI (Liu & Sacchi, 2004) é um método adaptado de Cabrera & Parks (1991)
para o problema de reconstrução de dados sísmicos. No qual minimiza uma função objetivo
que inclui dois termos: a diferença entre dados interpolados e observados nas coordenadas de
entrada e uma norma espectral ponderada que restringe a forma do espectro reconstruído. Esta
minimização pode ser realizada utilizando algum algoritmo para encontrar soluções esparsas.
Em 2005, Xu et al. apresentaram um método chamado ALFT (Anti-leakage Fourier
Transform), no qual estima a frequência espacial contida em um grid amostrado
irregularmente. Esse método resolve o problema de vazamento espectral, ocorrido devido as
amostras irregulares. É um método similar ao Matching Pursuit e utiliza um algoritmo
greedy.
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Em 2010, Xu, Zhang, & Lambaré generalizaram o algoritmo ALFT para cinco
dimensões. Propondo uma função de densidade para calcular a ponderação de amostragem
irregularmente em altas dimensões e adaptaram o ALFT para quatro dimensões. Testando o
método a um dado do Golfo do México e obtendo resultados promissores.
Em 2011, Nguyen & Winnet mostraram uma comparação entre os métodos ALFT (Xu
et al., 2005) com um método similar do Matching Pursuit (Mallat & Zhang, 1993). Nesse
trabalho, eles demostraram que o Matching Pursuit converge mais rápido que o ALFT e que
eles produzem melhores resultados.
Em 2012, Hollander et al. apresentaram uma outra abordagem para o método
Matching Pursuit, chamado de Ortogonal Matching Pursuit. No qual é um método baseado
no cálculo de toda a expansão dos coeficientes de Fourier em cada iteração, como proposto
por Tropp & Gilbert (2007) e Kunis & Rauhut (2008). E em 2013, Schonewille et al.
apresentaram uma interpolação de Fourier do Matching Pursuit usando ponderação derivada
de um subconjunto de dados mais densamente amostrados.
Em 2016, Jahanjooy, Nikrouz & Nematullah apresentaram um procedimento
alternativo para acelerar o método ALFT, evitando a necessidade de calcular a transformada
discreta de Fourier em cada iteração, exceto na primeira. Eles propõem um janelamento do
dado, selecionando o maior coeficiente em cada iteração e uma função de ponderação própria
para ajudar a convergir os resultados e reduzir as iterações necessárias.
Com isso, uma das propostas desta dissertação é contribuir com o estado da arte do
tema, através da implementação e comparação entre os métodos MWNI e Ortogonal
Matching Pursuit. Neste estudo serão avaliados desempenho computacional e qualidade de
reconstrução.
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4. Exemplos Numéricos
Nesse capítulo, será apresentado um mesmo exemplo numérico para cada método,
primeiro em uma dimensão espacial, e em seguida para duas dimensões espaciais. Serão
comparados os resultados obtidos e apresentados os respectivos erros e custos
computacionais.

4.1 Exemplos numéricos 1D
Para ambos os métodos, a regularização é feita para cada frequência temporal
separadamente de um dado sísmico. Portanto, esse exemplo numérico pode ser utilizado para
representar apenas uma frequência temporal de um sinal sísmico 1D. A Figura 4.1 mostra a
função da Equação (24) como um sinal 1D, onde a posição x contém 128 amostras.
 x 
 x

d ( x )  5sen
 1
  4 sen
 16 
 8


(24)

Figura 4.1. Função original, com 128 amostras.

Essa função foi dizimada randomicamente, de forma que apenas 79 das 128 amostras
(ou seja, apenas 62% das amostras) puderam ser mantidas (Figura 4.2). Os vetores x (com 128
amostras) e xl (com as 79 amostras mantidas) podem ser representados da seguinte forma:
x = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ... , 127]
xl = [0, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, ... , 127]
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Figura 4.2. Dado dizimado aleatoriamente, com 79 amostras.

No caso do MWNI, o dado original d(x) (com 128 amostras), o dado de entrada dMWNI
e a matriz de amostragem T, para o algoritmo podem ser representados da seguinte forma:

d(x) = [d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, d10, d11, d12, ... , d127]
dMWNI = [d0, 0, d2, 0, 0, d5, d6, d7, d8, d9, d10, 0, d12, ... , d127]

T128 x128

1

0
0

0
 
0

0


0

0 0 0 0 0  0

0 0 0 0 0  0
0 1 0 0 0  0

0 0 0 0 0  0
0 0 0 0 0  0

0 0 0 0 1  0
      0
0 0 0 0 0  1

Nota-se que o dado de entrada deve ter a mesma dimensão que o dado regular (1x128),
em que tem valor zero para os dados faltantes.
O MWNI precisou de um total de 30 iterações (três externas e dez internas) para
atingir o resultado desejado, mostrado na Figura 4.3(a). O custo computacional de cada
iteração é dominado pela transformada rápida de Fourier (FFT). O erro relativo pode ser
obtido através da Equação (25), no qual d(x) é a solução exata e drec(x) é a solução numérica
(dado reconstruído). Para esse exemplo, o método MWNI apresentou um erro relativo de
1,5%. O resíduo (subtração do dado original com o dado reconstruído) é mostrado na Figura
4.3(b).

Errorelativo 

d ( x)  d rec ( x)
d ( x)

(25)
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Figura 4.3. a) Reconstrução usando o método MWNI; b) resíduo da reconstrução do MWNI.

Já para o Matching Pursuit, o dado de entrada deve ser o próprio dado dizimado.
Então, como parâmetro de entrada, o algoritmo do Matching Pursuit deve receber o dado de
entrada dMP (com as 79 amostras mantidas) e o vetor das posições xl (também com as 79
posições):

dMP = [d0, d2, d5, d6, d7, d8, d9, d10, d12, ... , d127]
xl = [0, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, ... , 127]

A representação gráfica da primeira iteração do algoritmo Matching Pursuit pode ser
mostrada na Figura 4.4. Depois de realizar a transformada de Fourier direta através da
Equação (19), é possível gerar o gráfico do espectro do sinal de entrada (mostrado na Figura
4.4(b)). Depois, o maior coeficiente é selecionado (Figura 4.4(c)) e transformado de volta para
o grid de entrada, gerando o sinal correspondente ao harmônico do máximo coeficiente
(Figura 4.4(d)). O dado de entrada é subtraído por esse sinal (Figura 4.4(e)) e o resultado é
utilizado nas iterações seguintes.
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Figura 4.4. Representação gráfica da primeira iteração do método Matching Pursuit. a) Dado
de entrada; b) coeficientes de Fourier da primeira iteração; c) harmônico de maior energia; d)
sinal correspondente ao harmônico de maior energia; e) resíduo da primeira iteração; f)
coeficientes de Fourier para a próxima iteração.
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O Matching Pursuit precisou de um total de 12 iterações para convergir para o
resultado desejado, mostrado na Figura 4.5(a). Para esse exemplo, o método do Matching
Pursuit apresentou um erro relativo de 1,32% (calculado através da Equação (25)). O resíduo
(subtração do dado original com o reconstruído) é mostrado na Figura 4.5(b).

Figura 4.5. a) Reconstrução usando o método Matching Pursuit; b) Erro absoluto da
reconstrução do Matching Pursuit.

Ambos os métodos reconstruíram a função de modo muito eficiente, apresentando um
baixo erro relativo. Nesse caso, o método do Matching Pursuit apresentou um erro relativo
ligeiramente menor que o método do MWNI. E apesar de o MWNI apresentar um número
maior de iterações (trinta no total) em relação ao Matching Pursuit (doze iterações), ele
apresentou um tempo computacional menor que esse. Isso pode ser explicado pelo fato das
operações do MWNI serem feitas através da transformada rápida de Fourier, enquanto no
Matching Pursuit as operações são feitas com uma transformada discreta de Fourier (DFT).

4.2 Exemplos numéricos 2D
Nesse subcapítulo, será mostrado um exemplo da extensão de ambos os métodos para
duas dimensões espaciais, que é o principal objetivo do trabalho. Da mesma forma que no
caso 1D, esse exemplo pode ser usado para simular uma frequência temporal, mas nesse caso,
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em duas dimensões espaciais. A Figura 4.6(a) mostra a função multidimensional da Equação
(26), onde a posição x contém 128 amostras e a posição y contém 64 amostras.

d ( x, y ) 

1
cos2 (3x  2 y )   cos2 (2 x  3 y)   sen4 ( x  y) 
2

(26)

Essa função também foi dizimada randomicamente, de forma que apenas 63 das 128
amostras foram mantidas na direção x e 39 das 64 amostras mantidas na direção y (Figura
4.6(b)).

Figura 4.6. a) Dado original, com 128 amostras na direção x e 64 amostras na direção y; b) dado
dizimado randomicamente, com 65 amostras faltantes na direção x e 25 amostras faltantes na
direção y.

Ambos os métodos reconstruíram o dado dizimado de forma eficiente. A Figura 4.7(a)
mostra o resultado da reconstrução utilizando o método do MWNI e a Figura 4.7(b) mostra o
resultado da reconstrução utilizando o método do Matching Pursuit. Foi utilizado o mesmo
dado (Figura 4.6(b)) como parâmetro de entrada para ambos os casos, diferindo-se apenas na
maneira de trabalhar. Enquanto no MWNI o dado de entrada contém zeros nas posições
esquecidas, no Matching Pursuit o dado de entrada é vazio nessas posições.
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Figura 4.7. Resultado da reconstrução dos dados. a) MWNI. (b) Matching Pursuit.

MWNI precisou de um total de 30 iterações para atingir o resultado desejado,
enquanto que o Matching Pursuit precisou de 86 iterações para convergir. O erro relativo
apresentado pelo Matching Pursuit foi de 0,08%, enquanto que o MWNI foi de 0,15% (erros
relativos foram calculados através da Equação (25)). Pode-se observar o resíduo (subtração do
dado original com o dado reconstruído) de cada método nas Figura 4.8(a) e (b). Analisando a
Figura 4.8 pode-se observar que os resíduos são muito parecidos, com o Matching Pursuit
apresentando um erro ligeiramente menor em relação ao MWNI, o que reforça que ambos os
métodos reconstruíram o dado original de forma eficiente.

Figura 4.8. Resíduo de reconstrução (subtração do dado real com o dado reconstruído). a) MWNI
(b) Matching Pursuit.
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5. Exemplos Sísmicos
Aqui, serão apresentados os exemplos sísmicos de ambos os casos para a reconstrução
2D, na qual considera-se uma dimensão temporal e uma espacial, com apenas um tiro. Em
seguida, será apresentada a reconstrução 3D (uma dimensão temporal e duas dimensões
espaciais) do dado sísmico sintético completo do Marmousi (Bourgeois et al., 1991),
contendo o mesmo tiro apresentado na seção 2D. Será observado que a reconstrução do
mesmo tiro dizimado é melhor na regularização com duas dimensões espaciais (ou seja,
reconstrução 3D), pois os métodos de regularização terão a contribuição dos tiros vizinhos
para uma melhor reconstrução. Ainda neste capítulo, será mostrado a aplicação de ambos os
métodos na regularização de um dado sísmico terrestre real, localizado na bacia do Parnaíba.

5.1 Exemplo da regularização 2D em um dado sísmico marinho sintético
Neste subcapítulo, serão mostrados o desempenho de ambos os métodos em uma
seção sísmica. O dado sísmico escolhido para esse exemplo foi o dado sintético do Marmousi.
A Figura 5.1(a) mostra um tiro extraído desse dado, no qual contém 96 traços e os receptores
são mostrados a cada 25 m. Esse tiro foi dizimado aleatoriamente de modo a ter perdido 30
informações (ou seja, dos 96 traços originais, a seção ficou com apenas 66), conforme
mostrado na Figura 5.1(b).
Para um melhor desempenho dos métodos, foi aplicada uma correção NMO com
velocidade constante, de forma que os eventos inclinados ficassem mais horizontais, já que
ambos os métodos trabalham na interpolação de cada frequência temporal. Depois da
regularização foi necessário aplicar uma correção NMO inversa, para que os eventos
voltassem a sua característica hiperbólica original. Foram utilizadas as mesmas condições
para ambos os casos e as interpolações foram feitas na direção dos offsets.
Como pode-se observar diante das Figura 5.1(c) e (d), fica claro que para grandes
lacunas vazias as interpolações em uma dimensão espacial não se tornam tão eficazes. Isso
acontece pelo fato de que nesse caso, os métodos reconstruíram os traços faltantes seguindo
os padrões de um único tiro, e a interpolação utiliza os coeficientes de Fourier em uma única
direção (offset). Mas diante das condições impostas, pode-se afirmar que ambos os métodos
reconstruíram o dado de forma satisfatória.
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a)

b)

c)

d)

Figura 5.1. Reconstrução 2D. a) Tiro extraído do dado sintético Marmousi, contendo 96 traços;
b) tiro dizimado, foram removidos 30 dos 96 traços; c) reconstrução com o MWNI; d)
reconstrução com o Matching Pursuit.
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5.2 Exemplo da regularização 3D em um dado sísmico marinho sintético
Para o exemplo sísmico 3D, foi utilizado um subconjunto do dado Marmousi
(Bourgeois et al., 1991). As coordenadas espaciais utilizadas para a interpolação de ambos os
métodos foram as coordenadas da fonte (sx) e do offset. Mas resultados similares poderiam ser
obtidos interpolando nas direções do ponto médio-offset ou fonte-receptor, isso fica a critério
do usuário. O dado original contém 240 tiros, com 96 traços em cada tiro, resultando em um
total de 23040 traços (a Figura 5.2 mostra três dos 240 tiros presentes no dado). Os receptores
são mostrados a cada 25 m e o intervalo fonte-receptor também é de 25 m.

Figura 5.2. Três tiros extraídos do conjunto de dados do Marmousi.

Esse dado foi dizimado aleatoriamente, sendo removidos alguns traços dentro de cada
tiro e alguns tiros do dado. Resultando em um dado com apenas 184 tiros e um total de 13234
traços. A Figura 5.3 mostra a mesma seção da Figura 5.2 com o dado dizimado. É importante
destacar que, para efeitos didáticos, o dado dizimado mostra os eventos faltantes com
informações nulas (espaços em branco). É esperado que a regularização 3D consiga
reconstruir tanto os traços faltantes com uma melhor qualidade, quanto os tiros faltantes. Isso
pelo fato de que os coeficientes de Fourier, nesse caso, utilizam as informações de toda a
vizinhança para reconstruir o dado na forma desejada.
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Figura 5.3. Dado dizimado do subconjunto do dado Marmousi mostrado no mesmo intervalo
da Figura 5.2.

Para uma melhor qualidade de reconstrução, o procedimento foi o mesmo do caso 2D.
Foi aplicada uma correção NMO com velocidade constante, para horizontalizar os eventos e
depois da reconstrução, foi feito um NMO inverso para que o dado voltasse a suas
características originais. As Figura 5.4 e Figura 5.5 mostram os resultados das reconstruções
do MWNI e do Matching Pursuit, respectivamente, no mesmo intervalo que a Figura 5.2.

Figura 5.4. Dado reconstruído usando regularização 2D do método MWNI.
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Figura 5.5. Dado reconstruído usando a regularização 3D do método Matching Pursuit.

Pode-se observar que ambos os métodos reconstruíram o dado dizimado corretamente,
reconstruindo tanto os tiros quanto os traços faltantes. Apesar das Figura 5.4 e Figura 5.5
mostrarem apenas os três tiros no mesmo intervalo da Figura 5.2, os métodos reconstruíram
todos os 56 tiros apagados, resultando nos 240 tiros originais. O terceiro tiro da Figura 5.3 é o
mesmo tiro dizimado mostrado na Figura 5.1(b). Assim, é possível fazer a comparação das
reconstruções desse tiro nos casos 2D e 3D, como mostrado na Figura 5.6.
É notável que os eventos com grandes lacunas vazias foram melhores preenchidos nas
regularizações 3D. Isso porque na regularização 3D, os coeficientes de Fourier representam
uma superfície com a contribuição das duas direções espaciais usadas na interpolação (fonteoffset), fazendo com que seja possível usar as informações dos tiros vizinhos para reconstruir
as informações faltantes. Outra observação importante e pouco notável, é a diferença na
qualidade de reconstrução entre os métodos. Para um dado sísmico marinho e sintético, como
é o caso do Marmousi, ambos os métodos apresentaram uma ótima qualidade de reconstrução,
sendo praticamente imperceptível a diferença. Mas analisando cuidadosamente os eventos
menos importantes, pode-se enxergar uma ligeira vantagem na reconstrução do Matching
Pursuit.
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a)

b)

c)

d)

Figura 5.6. Comparação das reconstruções usando as regularizações 2D e 3D. a)
Regularização 2D do MWNI; b) regularização 2D do Matching Pursuit; c) regularização 3D
do MWNI; d) regularização 3D do Matching Pursuit.
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As Figuras 5.7, 5.8 e 5.9 mostram as seções empilhadas do dado completo do
Marmousi dizimado, reconstruído pelo método MWNI e reconstruído pelo método Matching
Pursuit, respectivamente.

Figura 5.7. Seção empilhada do dado Marmousi dizimado.

Figura 5.8. Seção empilhada do dado Marmousi reconstruído com o MWNI.
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Figura 5.9. Seção empilhada do dado Marmousi reconstruído com Matching Pursuit.

É possível observar que ambos os métodos preencheram os espaços vazios, contidos
nas camadas mais rasas, da seção dizimada (Figura 5.7) de forma muito eficiente, além de
apresentarem uma melhora na qualidade da imagem. Também é possível realizar uma
comparação qualitativa entre os métodos, observando que o Matching Pursuit (Figura 5.9)
apresenta uma imagem mais limpa em relação ao MWNI (Figura 5.8).
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5.3 Exemplo da regularização 3D em um dado sísmico terrestre real
Nesta sessão foi utilizado uma linha completa de um dado sísmico terrestre, localizado
na Bacia da Parnaíba, região Nordeste do Brasil. Esse dado foi cedido e autorizado pela
empresa Parnaíba Gás Natural S.A. (PGN) para o uso neste trabalho. As coordenadas
espaciais utilizadas para a interpolação de ambos os métodos foram as coordenadas da fonte
(sx) e do offset. O dado original contém 490 tiros, com 200 traços em cada tiro, resultando em
um total de 95501 traços. Os receptores são mostrados a cada 25 m e o intervalo entre fontes
também é de 25 m.
Com o intuito de diminuir o tempo computacional sem prejudicar a qualidade final da
imagem, esse dado foi dizimado de modo a manter apenas 22% dos tiros, aumentando o
intervalo entre fontes de 25 para 100 m e o intervalo entre os receptores de 25 para 50 m.
Desse modo, o novo dado original contém 108 tiros, com 100 traços em cada tiro, resultando
em um total de 10493 traços. A configuração de offset e CDP (common depth point) pode ser
vista na Figura 5.10, onde o importante é observar que o próprio dado original contém alguns
tiros faltantes devido a ocorrência de obstáculos naturais (rios ou serras), como pode ser visto
dos espaços diagonais em branco (direção dos tiros). Também é possível notar que os
primeiros e os últimos tiros não contêm todos os 100 traços.

Direção
do tiro

Figura 5.10. Configuração de offset e CDP do dado original, irregular, contendo todos os 108
tiros originais.
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O objetivo da regularização é preencher todas as informações faltantes, de modo a
obtermos um dado sísmico completamente regularizado, como pode ser visto na configuração
de offset e CDP mostrado na Figura 5.11.

Direção
do tiro

Figura 5.11. Configuração ideal de offset e CDP depois da regularização, contendo 144 tiros.

Esse dado foi adquirido utilizando fontes explosivas e foi aplicado o seguinte
fluxograma de processamento antes de submeter a regularização: 1) correções do campo
estático, 2) compensação de divergência esférica, 3) atenuação de ruído coerente, 4)
deconvolução, 5) análise de velocidades, 6) correções estáticas residuais.
Analisando um tiro extraído de forma aleatória do meio do dado, mostrado na Figura
5.12, nota-se que além de reconstruir o sinal perdido pelos receptores durante a aquisição
(sinal zerado, indicado pelas linhas vermelhas no zoom da Figura 5.12), os métodos também
incluem um sinal na posição da fonte (posição de offset zero). Além disso, é notável que os
dados terrestres contem bastante ruído, tornando-os mais difíceis de regularizar.
As Figuras Figura 5.13 e Figura 5.14 mostram a reconstrução dos métodos MWNI e
Matching Pursuit, respectivamente, do mesmo tiro indicado na Figura 5.12. Analisando os
sinais reconstruídos, indicados em vermelho no zoom das Figuras Figura 5.13 e Figura 5.14,
nota-se que o método Matching Pursuit apresenta uma qualidade de reconstrução superior em
relação ao MWNI, quando se trata de dados reais e terrestres (com muito ruído). Isso é
explicado pelo fato de que o dado de entrada do MWNI precisa ser realocado em uma malha
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regular, com valores zeros nas posições faltantes, fazendo com que, algumas vezes, mais de
um traço cai no mesmo ponto da malha e com isso perca algumas informações. Coisa que não
ocorre no método Matching Pursuit, no qual utiliza as coordenadas verdadeiras do dado no
cálculo da transformada discreta de Fourier.
Para uma melhor visualização do dado completo, foi necessário realizar o
empilhamento e uma migração Stolt pós-empilhamento em tempo e uma filtragem fx-decon.
A Figura 5.15 mostra o dado original migrado em tempo, nessa imagem é possível ver que
nas camadas mais rasas algumas lacunas aparecem mais claras (como indicado no retângulo
preto), decorrentes dos tiros faltantes. Com a regularização, espera-se que essas lacunas sejam
devidamente preenchidas assim como uma melhora na qualidade da imagem, em relação ao
dado original. As Figuras Figura 5.16 e Figura 5.17 mostram o dado regularizado, empilhado
e migrado no tempo com os métodos MWNI e Matching Pursuit, respectivamente, com um
zoom em determinada parte da imagem de modo a obter uma melhor visualização dos
eventos. É possível notar que ambos os métodos fizeram aquilo que era esperado, porém em
termos de qualidade, analisando cada parte do dado isoladamente, nota-se que o Matching
Pursuit, como também era de se esperar, apresenta uma qualidade de reconstrução superior
em relação ao MWNI.
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Figura 5.12. Um tiro extraído do dado original. É possível observar que alguns receptores
falharam durante a aquisição, como pode ser visto pelas linhas vermelhas do zoom da figura.
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Figura 5.13. O mesmo tiro indicado na Figura 5.12 reconstruído com o MWNI. Além de
reconstruir os sinais zerados, foi adicionado um sinal na posição da fonte.
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Figura 5.14. O mesmo tiro indicado na Figura 5.12 reconstruído com o Matching Pursuit.
Além de reconstruir os sinais zerados, foi adicionado um sinal na posição da fonte
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Figura 5.15. Dado original migrado e com aplicação de um filtro fx-decon. No zoom é
possível notar uma parte mais clara do dado, essas partes mais claras são na verdade grandes
lacunas vazias decorrentes dos tiros faltantes.
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Figura 5.16. Dado regularizado com o MWNI, migrado em tempo e aplicado filtro fx-decon.
O zoom indica a mesma janela de zoom mostrada na Figura 5.15.
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Figura 5.17. Dado regularizado com o Matching Pursuit, migrado em tempo e aplicado filtro
fx-decon. O zoom indica a mesma janela de zoom mostrada na Figura 5.15.
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6. Conclusões e Recomendações
Neste capítulo descrevemos as principais conclusões obtidas neste trabalho e algumas
recomendações que poderão ser empregadas em trabalhos futuros. As conclusões se baseiam
no desempenho dos métodos e nas regularizações com uma e duas dimensões espaciais, no
custo computacional, na robustez de implementação e nas qualidades que podem favorecer a
utilização de um método em detrimento de outro.

6.1 Conclusões
Como era esperado, tanto o MWNI quanto o Matching Pursuit apresentaram uma
melhora na qualidade de reconstrução na regularização com duas dimensões espaciais,
quando comparada com a interpolação com uma dimensão espacial (um tiro). Isso pelo fato
das transformadas de Fourier resultarem em uma superfície de coeficientes que percorrem as
duas direções espaciais, fazendo com que os tiros vizinhos contribuam diretamente na
reconstrução dos dados. Coisa que não acontece na regularização com uma dimensão
espacial.
Em relação ao custo computacional, o MWNI trabalha com rápidas multiplicações
entre vetores e matrizes em conjunto com a transformada rápida de Fourier (FFT). Enquanto
que o Matching Pursuit calcula suas transformadas através da transformada discreta de
Fourier (DFT). Desse modo, o custo computacional do Matching Pursuit é proporcional a
NpNk (com Np amostras e Nk frequências), para uma dimensão. Como o MWNI estima os
coeficientes através da transformada rápida de Fourier, seu custo computacional é da ordem
de Nklog2Nk (para Nk frequências). A transformada rápida de Fourier é feita para dados
regulares, por isso pode ser implementada para o MWNI (o dado binado de entrada é regular).
Já o dado de entrada do Matching Pursuit é irregular, por isso não pode ser usado junto a
transformada rápida de Fourier.
Em relação a robustez dos métodos, o MWNI se apresenta como o de mais complexa
implementação. Isso porque seu núcleo é dividido em duas partes, uma para minimizar a
função custo através do método dos gradientes conjugados e outra para atualizar as
ponderações através dos mínimos quadrados. Já o Matching Pursuit é implementado com
base em algoritmo greedy, apresentando uma ideia intuitiva com um único laço, estimando os
coeficientes de Fourier de maneira recursiva.
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Apesar do MWNI aparentemente apresentar um menor custo computacional, esse
método apresenta uma ligeira desvantagem quando falamos de qualidade de reconstrução.
Isso porque o MWNI adota uma estratégia de realocação do dado de entrada em uma malha
regular, de modo a utilizar a transformada rápida de Fourier. A realocação pode ser um
problema quando se quer preservar a posição original dos traços, pois dois ou mais traços
podem cair na mesma posição da malha no momento da realocação. O Matching Pursuit, por
outro lado, não apresenta esse problema, porque na transformada discreta de Fourier (DFT)
ele utiliza as posições espaciais verdadeiras.
Desse modo, cabe ao usuário, mediante sua necessidade e disponibilidade
computacional, optar pelo método que achar mais vantajoso para aquele momento. Se precisar
de um método menos custoso computacionalmente, deve optar pelo MWNI, e se precisar de
mais qualidade de reconstrução, deve optar pelo Matching Pursuit.

6.2 Recomendações
Para trabalhos futuros, recomenda-se a implementação da regularização sísmica em até
cinco dimensões (quatro dimensões espaciais e uma dimensão temporal), por exemplo:
coordenadas do ponto médio (CDPx e CDPy); offset; azimute; e tempo. Mas nesse caso, o
custo computacional do Matching Pursuit seria altamente elevado, pela transformada discreta
de Fourier. Desse modo, será necessário a implementação do método do Matching Pursuit
utilizando uma ferramenta de transformada rápida de Fourier para dados não uniformes. De
modo a otimizar o método e realizar uma comparação justa do tempo computacional com o
método MWNI.

58
Juan de Medeiros Trindade, Novembro/2017.

Referências bibliográficas

Referências bibliográficas

Referências bibliográficas
BOURGEOIS, A.; BOURGET, M.; LAILLY, P; POULET, M.; RICARTE, P.; VERSTEEG,
R. Marmousi model and data, in The Marmousi experience: EAGE, p. 5-9, 1991.

BORGES, R. T. Aspectos sobre a aplicação de métodos de gradientes conjugados em
otimização irrestrita diferenciável. 1985. 146f. Dissertação (Mestrado) – Instituto Alberto
Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia, Programa de Pós-Graduação em
Engenharia de Sistemas e Computação, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

CABRERA, S. D.; PARKS, T. W. Extrapolation and spectrum estimation with iterative
weithed norm modification. IEEE Transactions in Signal Processing, v.39, p. 842-850, 1991.

CARY, P. W. 3D stacking of irregularly sampled data by wavefield reconstruction. 67th
Annual International Meeting, SEG, Expanded Abstracts, p. 1104-1107, 1997.

CORMEN, T. H., LEISERSON, C. E., RIVEST, R. L., STEIN, C. Introduction to
Algorithms: Greedy Algorithms, 3. ed., Cambridge, p. 414-443, 2009.

DUIJNDAM, A. J.; SCHONEWILLE, M. A.; HINDRIKS, K. Reconstruction of seismic
signals, irregularly sampled along one spatial direction. Geophysics, v.64, p. 524-538, 1999.

GOMES, M. P. Aquisição, processamento e análise de dados de sísmica de alta resolução na
plataforma continental Norte do Rio Grande do Norte: Vale Inciso do Rio Açu. 2009. 99f.
Dissertação (Mestrado) – Centro de Ciências Exatas e da Terra, Departamento de Física
Teórica e Experimental, Programa de Pós-Graduação em Geodinâmica e Geofísica,
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal.

HINDRIKS, K.; DUIJNDAM, A. J.; SCHONEWILLE, M. A. Reconstruction of twodimensional irregularly sampled wavefield. 67th Annual International Meeting, SEG,
Expanded Abstracts, p. 1163-1166, 1997.

60
Juan de Medeiros Trindade, Novembro/2017.

Referências bibliográficas

HOLLANDER, Y.; KOSLOFF, D.; KOREN, Z.; BARTANA, A. Seismic Data Interpolation
by Ortogonal Matching Pursuit. EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE
EUROPEC, 2012.

JAHANJOOY, S.; NIKROUZ, R.; MOHAMMED, N. A faster method to reconstruct seismic
data using anti-leakage Fourier transform. Journal of Geophysics and Engeneering, p. 86-95,
2016.

KHATCHATRIAN, V. Fourier Domain Regularization 5D and More. CSEG RECORDER,
p. 30-36, 2012.

KUNIS, S.; RAUHUT, H. Radom Sampling of Sparse Trigonometric Polynomials, II.
Ortogonal Matching Pursuit versus Basis Pursuit. Fundations of Computational Mathematics,
p. 737-763, 2008.

LIU, B.; SACCHI, M. D. Minimum weighted norm interpolation of seismic records.
Geophysics, v. 69, p. 1560-1568, 2004.

MALLAT, S. G.; ZHANG, Z. Matching pursuits with time-frequency dictionaries. IEEE
Transaction on Signal Processing, v.41, p. 3397-3415, 1993.

NGUYEN, T.; WINNETT, R. Seismic interpolation by optimally matched Fourier
components. 81st Annual International Meeting, SEG, Expanded, p. 3085-3089, 2011.

OZBEK, A.; OZDEMIR, A. K.; VASSSALLO, M. Interpolation by matching pursuit. SEG
Technical Program Expanded Abstracts, v.28, p. 3254-3258, 2009.

RONEN, J. Wave-equation trace interpolation. Geophysics, v.52, p. 973-984, 1987.

SACCHI, M. D.; ULRYCH, T. J. Estimation of the discrete Fourier transform, a linear
inversion approach. Geophysics, v.61, p. 1128-1136, 1996.

61
Juan de Medeiros Trindade, Novembro/2017.

Referências bibliográficas

SACCHI, M. D.; ULRYCH, T. J.; WALKER, C. Interpolation and extrapolation using a
high-resolution discrete Fourier transform. IEEE Transactions in Signal Processing, v.46, p.
31-38, 1998.

SCHONEWILLE, M.; YAN, Z.; BAYLAY, M.; BISLEY, R. Matching pursuit Fourier
interpolation using priors derived from a second data set. SEG Houston, Annual Meeting, p.
3651-3655, 2013.

SILVA, M. G. Processamento de Dados Sísmicos da Bacia do Tacutu. 2004. 126f.
Dissertação (Mestrado) – Câmara de Ensino de Pós-Graduação e Ensino, Instituto de
Geofísica, Universidade Federal da Bahia, Salvador.

SILVA, M. G.; PORSANI, M. J. Aplicação de balanceamento espectral e DMO no
processamento sísmico da Bacia do Tacutu, RBGF, p. 273-290, 2006.

SPITZ, S. Seismic trace interpolation in the F-X domain. Geophysics, v.56, p. 785-794, 1991.

THOMAS, J. E. Fundamentos de Engenharia de Petróleo. Petrobrás. Rio de Janeiro:
Interciência, 2001.

TROPP, J. A.; GILBERT, A. C. Signal Recovery From Random Measurements via Ortogonal
Matching Pursuit. IEEE Transactions on Information Theory, v.53, p. 4655-4666, 2007.

XU, S.; ZHANG, Y.; LAMBARÉ, G.. Antileakage Fourier transform for seismic data
regularization in higher dimensions. Geophysics, v.75, p. 113-120, 2010.

XU, S.; ZHANG, Y.; PHAN, D.; LAMBARÉ, G. Antileakage Fourier Transform for seismic
data regularization. Geophysics, v.70, p. V87-V95, 2005.

YILMAZ, O. Seismic Data Analysis, Processing, Inversion, and Interpretation of Seismic
Data. S. M. Doherty. Tulsa: Society of Exploration Geophysicisty, 2001.

62
Juan de Medeiros Trindade, Novembro/2017.

Referências bibliográficas

ZHOU, X.; MOLINA, R.; ZHOU, F.; KATSAGGELOS, A. K. Fast iteratively reweighted
least squares for Lp regularized image deconvolution and reconstruction. IEEE International
Conference on Image Processing, p. 1783-1787, 2014.

ZWARTJES, P. M.; DUIJNDAM, A. J. Optimizing reconstruction for sparse spatial
sampling. SEG, p. 2162-2165, 2000.

63
Juan de Medeiros Trindade, Novembro/2017.

