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RESUMO
A inversão completa da forma da onda (FWI) trata-se de um método de imageamento
sísmico quantitativo que pode fornecer com alto grau de confiança as estruturas de
subsuperfície.

Entretanto,

fazer

a

modelagem

da

propagação

de

ondas

é

computacionalmente muito exaustivo, limitando, assim, a FWI. Atualmente, com a
evolução dos hardwares, já é possível utilizar a computação paralela para acelerar os
cálculos da FWI. Porém, para fazer uso dessas ferramentas, é necessária uma abordagem
de programação diferente. Neste trabalho, utiliza-se a plataforma CUDA para
desenvolver um código que faz uso dos processadores paralelos disponíveis em placas
gráficas (GPUs) para modelar a propagação da onda acústica 2D utilizando dados de
velocidade e densidade, além do uso de redes intercaladas. A fim de verificar o
desempenho do código em diferentes arquiteturas, foi testado em duas formas diferentes:
CPUs Intel, onde o código era apenas em linguagem C; GPUs Nvidia, onde o código foi
modificado para a plataforma CUDA. Os resultados mostram que o uso de GPUs com
CUDA pode acelerar muito os cálculos quando comparado com o uso da CPU.

PALAVRAS-CHAVES: Sísmica, modelagem, propagação, computação paralela,
CUDA.
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ABSTRACT
The full waveform inversion (FWI) is a quantitative seismic imaging method that can
provide a high degree of reliance on subsurface structures. However, modeling wave
propagation is computationally very exhaustive, thus limiting FWI. Nowadays, with the
evolution of hardware, it is already possible to use parallel computing to accelerate FWI
calculations. However, to make use of these tools, a different programming approach is
required. In this work, the CUDA platform is used to develop a code that makes use of
the parallel processors available in graphic cards (GPUs) to model the propagation of the
acoustic wave 2D using data of speed and density, besides the use of staggered grid. In
order to verify the performance of the code in different architectures, it was tested in two
different ways: Intel CPUs, where the code was only in C language; Nvidia GPUs, where
the code was modified for the CUDA platform. The results show that using GPUs with
CUDA can greatly speed up computations when compared to CPU usage.
KEYWORDS: Seismic, modelling, propagation, parallel computing, CUDA.
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Capitulo I: Introdução

INTRODUÇÃO
A inversão completa da forma de onda (FWI) trata-se de um método de

imageamento sísmico quantitativo que pode interpretar com alto grau de confiança as
estruturas de subsuperfície. Neste caso, o objetivo da FWI é encontrar um modelo de
parâmetro ótimo ao minimizar as diferenças entre sismogramas observados e
sismogramas sintéticos usando ferramentas de otimização numérica (Tarantola, 1984a,
Pratt e Worthington, 1990, Pratt et al., 1998, Virieux e Operto, 2009). Entretanto, fazer a
modelagem da propagação de ondas é computacionalmente muito exaustivo, limitando,
assim, a FWI. Atualmente, com a evolução dos hardwares, já é possível utilizar a
computação paralela para acelerar os cálculos da FWI. Porém, para fazer uso dessas
ferramentas, é necessária uma abordagem de programação diferente. Neste trabalho,
utiliza-se a plataforma CUDA para desenvolver um código que faz uso dos processadores
paralelos disponíveis hoje em dia.
A seguir será apresentado um histórico de alguns trabalhos que mostram como
começou a FWI e em qual situação ela encontra-se atualmente.
Desde a descoberta da sismologia moderna ao final do século XIX, as principais
descobertas surgiram da utilização de informações oriundas do tempo de transito das
ondas. Depois das descobertas do final do século XIX, houve um longo período com
ampla especulação sobre a temática, até que por volta dos anos 80 do século XX quando
a acumulação de dados digitais das redes globais, International Deployment of
Accelerometers (IDA) e Global Digital Seismograph Network (GDSN), tornou possível
ter uma perspectiva global e começou a construção das representações tridimensionais
confiáveis da estrutura da terra. Entretanto, a construção desses modelos de matrizes de
sensibilidade estava tornando-se cada vez mais difícil de obter uma imagem com alta
resolução em virtude do número de parâmetros que são exigidos (mais de 10.000). Logo,
um outro caminho foi tomado para realizar imagens de alta resolução. A soma dos tempos
de viagem de um ponto específico da interface em direção à fonte era a soma dos tempos
de viagem de um ponto específico da interface, e depois de algumas correções
cinemáticas, a soma de amplitude fornecia imagens detalhadas da subsuperfície para
determinação e caracterização de reservatórios. A refletividade como um atributo de
amplitude de traços sísmicos relacionados no ponto selecionado do refletor fornece a
imagem migrada necessária para a interpretação estratigráfica sísmica. Assim, foi
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crescente o número de estudos para construir o macromodelo usando informação
cinemática e a projeção de amplitude usando diferentes tipos de migrações. Tal
procedimento é eficiente para alvos geológicos relativamente simples em ambientes de
águas rasas, embora tenham sido alcançados desempenhos mais limitados para imagens
de estruturas complexas, tais como domos de sal e alvos de sub-basalto. Em ambientes
geológicos complexos, a construção de um modelo de velocidade precisa para a migração
é um desafio.
Simultaneamente ao esquema de inversão de sismologia global, outros autores
reformularam o princípio de imagem de migração de Claerbout (1971) como um
problema de otimização local, cujo objetivo é a minimização dos mínimos quadrados do
desajuste entre registros e os dados modelados. Eles mostraram que modelo de
perturbação obtido após a primeira iteração da otimização local parece uma imagem
migrada obtida por migração em tempo reverso. Uma diferença é que o campo de onda
sísmico registrado no receptor é propagado de volta na migração inversa de tempo,
enquanto que o desajuste de dados está de volta propagado na inversão da forma da onda.
Quando adicionadas à velocidade inicial, as perturbações de velocidade levam a um
modelo de velocidade atualizado, que é usado como um modelo de partida para a próxima
iteração de minimizar a função desajustada. A quantidade impressionante de dados
incluídos nos sismogramas está envolvida na estimativa do gradiente. Esta estimativa é
realizada por soma sobre fontes, receptores e tempo.
Em Oldham, R. D. (1906) afastou do campo das especulações o que estava
debaixo dos nossos pés. Assim, a partir das considerações detalhadas em seu artigo, ele
afirma que o interior da terra, depois de passar a crosta mais externa da rocha heterogênea,
era constituído por um material uniforme, capaz de transmitir movimento ondulatório de
dois tipos diferentes a taxas diárias de propagação sem que este material sofra qualquer
alteração física até uma profundidade cerca de seis décimos do raio da terra e que os
quatro décimos centrais do raio são ocupados por matéria possuindo propriedades físicas
radicalmente diferentes que ele não conseguia ser capaz de explicar.
Em Lehmann (1936), aborda as ondas do tipo P ou também denominadas ondas
sísmicas longitudinais ou “de pressão”. Deste modo, a autora faz uma suposição
simplificada acerca da existência do núcleo interno da terra, uma vez que a velocidade no
manto aumenta com a profundidade quase uniformemente, devido à densidade crescente
Rodrigo Fernandes Guimarães
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causada pelo aumento da pressão. Ademais, ela complementa o artigo falando sobre
algumas descontinuidades menores dentro do manto superior da Terra. Por fim, Lehmann
repete seu raciocínio para as ondas S e mostra que os dados para esse tipo de onda também
são consistentes com seu modelo de uma Terra com um núcleo interno.
Claerbout (1971), propôs uma fórmula de mapeamento de refletores que prometeu
ser eficaz na presença de uma função de velocidade arbitrária, refletores imersos e
curvados, difrações, variações efetivas de elevação de superfície e talvez múltiplas
reflexões.
Gazdag (1978), descreveu métodos numéricos de solução para a migração de
equações de onda com base em técnicas de transformada de Fourier de registros sísmicos
em meios não homogêneos.
Um outro artigo importante é o Lailly (1983) que estudou o método da imagem
de migração de Claerbout (1971) e propôs como se fosse um problema de otimização
local, no qual a minimização do desajuste entre os dados reais e os modelados seria por
meio da técnica dos mínimos quadrados. Ele conseguiu mostrar que o modelo de
perturbação após a primeira iteração parece uma imagem migrada obtida pelo método de
migração reversa do tempo. Porém, o campo de ondas sísmicas gravado no receptor é
propagado de volta na migração, enquanto o desajuste é propagado de volta na inversão
da forma de onda.
Tarantola (1984b), propôs a solução do problema inverso na exploração sísmica.
No artigo, o problema direto é linearizado (negligenciando assim múltiplas ondas
refletidas) e o problema inverso de estimar c(r) é estabelecido. Sua solução pode ser
obtida usando um algoritmo iterativo, em que cada passo consiste em uma migração
clássica de Kirchhoff. Assim, ao adicionar a velocidade inicial, as perturbações de
velocidade levam a um modelo de velocidade atualizado, que é usado como um modelo
de partida para a próxima iteração.
Woodhouse e Dziewonski (1984), desenvolveram um estudo cujo objetivo era
mapear a estrutura tridimensional do manto superior da Terra, usando as informações
contidas em gravações sísmicas de longo período.

Rodrigo Fernandes Guimarães
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Gauthier et al. (1986), propõem a utilização dos mínimos quadrados para reduzir
o problema da inversão em um problema de minimização de uma função, utilizando o
método do gradiente em um processo iterativo. No artigo, eles afirmam que o esquema
de diferenças finitas é uma boa escolha em relação ao realismo porque eles dão excelentes
resultados. Entretanto, eles esbarraram no custo computacional, que naquele tempo era
uma enorme barreira, tanto que eles afirmam que para gerar um modelo 2D no
supercomputador CRAY-1 demandava bastante tempo.
Durante algum tempo, os estudos se resumiram ao problema direto, em que várias
técnicas foram usadas, dentre elas estão: diferenças finitas; elementos finitos; teoria do
raio estendido; mínimos quadrados. Em função da teoria do raio e das funções de Green,
o problema direto foi linearizado com a aproximação de Born e a otimização pode ser
feita por iteração linear, o que significou um modelo igual em todas as iterações. Tal
método ficou conhecido como migração em profundidade pré-empilhada (PSDM).
Simultaneamente, outros estudos estavam sendo realizados e foi notado que a FWI apenas
convergia para bons modelos de velocidades, somente quando o modelo inicial era
preciso. A seguir estão alguns exemplos de estudos que foram desenvolvidos visando as
técnicas para encontrar erros mínimos globais.
Em 1991, Koren et al. (1991) propuseram utilizar o método de Monte Carlo para
resolver o problema inverso.
Já em 1993, Jin e Madariaga (1993) propuseram um método não linear para a
inversão do campo de velocidade, onde o problema inverso era separado em um domínio
linear e outro não linear. Porém, eles afirmaram que este problema tinha um grande
número de graus de liberdade, mas podia ser resolvido por um eficiente método de
migração.
Sambridge e Mosegaard (2002) dividiram o trabalho em duas partes, a primeira
consistiu em fazer uma revisão sobre o método de Monte Carlo e a segunda parte eles
resumem como o método estava sendo aplicado na geofísica, especialmente no problema
da inversão. Além disso, eles incluíram o Simulated Annealing, o algoritmo genérico e
outros métodos importantes de aproximação. Com este artigo, eles tinham a intenção de
mostrar a versatilidade da metodologia e encorajar a aplicação do método em outras áreas.
Logo, foi observado que esses métodos não obtiveram o resultado esperado, pois
apresentavam muita instabilidade para comprimentos de onda intermediários, fazendo
Rodrigo Fernandes Guimarães
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com que a comunidade cientifica acreditasse que a FWI não era uma técnica eficiente de
otimização. Entretanto, com o advento de longos off-sets e com uma reconstrução
adequada de dados dos comprimentos de onda intermediários e longos, a FWI voltou ao
cenário como pode ser verificado nos artigos a seguir.
Ravaut et al. (2004), eles pegaram dados sísmicos onshore cujo grau de abertura
era grande e com complexidade considerável e fizeram a modelagem da onda no domínio
da frequência, resolvendo por diferenças finitas a equação da onda visco-elástica. Assim,
eles obtiveram um excelente resultado, mas ao final do artigo eles reconhecem que o
ajuste entre os sismogramas observados e calculados permaneceu fraco. Eles ainda
concluem que para trabalhos futuros, deveria melhorar o pré-processamento dos dados,
pois era crucial para obtenção de resultado de inversão mais confiável, melhorar a
ponderação de dados de modo a serem aplicadas igualmente aos dados observados e aos
calculados, a fim de que cada traço pudesse contribuir significativamente para a imagem.
Por fim, os pesquisadores concluem que outras estratégias para a função fonte deveriam
ser investigadas.
Brenders e Pratt (2007) fazem uma série de experimentos numéricos, dentre eles
estão: redução da quantidade de dados de frequências e aumento do intervalo de
amostragem dos receptores e das fontes. Neste artigo, eles concluem que a qualidade da
imagem cai gradualmente com o aumento das frequências iniciais. Além disso, eles
mostram a existência de uma frequência crítica de partida que é aproximadamente 3,0 Hz,
onde valores acima desse, fazem com que a qualidade da imagem cai drasticamente.
A FWI ainda não é amplamente aplicada a problemas reais por 3 motivos. O
primeiro deles é que não há uma solução única para resolver o problema. O segundo
motivo é a questão do modelo inicial, do qual o método é muito dependente. Por fim, o
terceiro motivo trata-se do custo computacional e é justamente este problema que os
pesquisadores estão focando atualmente, como pode ser observado pelos estudos citados
a seguir.
Weiss e Shragge (2013) propuseram uma implementação paralela das diferenças
finitas no domínio do tempo para resolver a equação de ondas elásticas 2D e 3D em uma
GPU, conseguindo velocidades de 10 vezes para o modelo 2D e de 28 vezes para o
modelo 3D.
Abreo-Carillo et al. (2015) propuseram a implementação paralela do método do
gradiente, das diferenças finitas e a atualização do modelo de velocidade dentro da GPU.
Isto foi feito para resolver a inversão completa da equação da onda 2D.
Rodrigo Fernandes Guimarães

15

Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN

Capitulo I: Introdução

Yang et al. (2015) mostraram que um algoritmo hibrido do gradiente não
conjugado com a computação paralela poderia melhorar os resultados computacionais.
Cheik Ahamed e Magoùles (2016), compararam o método de gradiente conjugado
em GPU (GPU) com duas APIs diferentes, CUDA e OpenCL, para realizar operações de
álgebra linear e solucionar sistemas lineares, decorrentes da discretização de elementos
finitos.
Esta dissertação é formada por cinco capítulos. O primeiro capítulo faz uma
introdução geral ao trabalho realizado apresentando alguns trabalhos relacionados com o
desenvolvimento da inversão completa da onda. O segundo capítulo, faz uma revisão dos
conceitos da discretização da equação da onda, da inversão da onda sísmica e dos
conceitos da computação paralela CUDA. O terceiro capítulo, denominado de materiais
e métodos, apresenta as ferramentas necessárias para criar este trabalho. Assim como
mostra os modelos sintéticos utilizados nas simulações e também descreve o código
gerado nesta dissertação. O quarto capítulo, denominado de resultados e discussões,
mostra as diferenças de desempenho computacional obtidos com a computação paralela
para diferentes modelos de velocidade iniciais em relação à computação sequencial. Por
fim, o quinto capítulo que mostra as conclusões fornecidas decorrente dos resultados
obtidos e prováveis recomendações para outros trabalhos que estejam relacionados com
a temática.

Rodrigo Fernandes Guimarães
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ASPECTOS TEÓRICOS
Este capítulo está dividido em três partes. A primeira aborda a discretização da

equação da onda acústica. A segunda parte retrata a teoria que envolve a FWI. Já a terceira
parte mostra os aspectos teóricos necessários para a implementação do código CUDA.
2.1

DISCRETIZAÇÃO DA EQUAÇÃO DA ONDA

A discretização é fundamental para resolver a modelagem da equação da onda
numericamente, pois ao dividir uma equação contínua em várias unidades menores,
facilita a integração de diversas abordagens para resolução do problema. A seguir, será
abordado algumas das estratégias utilizadas para discretizar a equação da onda. Nesta
dissertação, foi utilizada a equação da onda acústica, bidimensional no domínio do tempo
em um meio variando a densidade e a velocidade.

2.1.1 Redes escalonadas

Segundo Sanger et al. (2000), embora numerosas técnicas de modelagem já
tenham sido desenvolvidas, o método das diferenças finitas é ideal para modelos
complicados ou com muitos detalhes devido sua alta eficiência computacional e
facilidade na implementação.
Para esta dissertação, a resolução da equação da onda acústica se dá em termos
das componentes de velocidade, densidade e pressão, usando um esquema de diferença
finita em uma grade escalonada 2D, ou do inglês staggered-grid (SG). A equação de onda
utilizada para modelagem foi a acústica em duas dimensões, descrita por Haney (2007) e
pode ser definida pelas equações a seguir:
𝜕𝑝
𝜕𝑣𝑥 𝜕𝑣𝑧
= −𝜌𝑣 2 (
+
)
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑧
𝜕𝑣𝑥
1 𝜕𝑝
=−
𝜕𝑡
𝜌 𝜕𝑥
𝜕𝑣𝑧
1 𝜕𝑝
=−
𝜕𝑡
𝜌 𝜕𝑧
Rodrigo Fernandes Guimarães
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Onde 𝑣𝑥 , 𝑣𝑧 são as velocidades parciais no plano Cartesiano em duas dimensões
(x,z), 𝜌(𝑥, 𝑧) é a densidade do meio, 𝑣(𝑥, 𝑧) é o modulo da velocidade do meio e 𝑝 é a
pressão.
Conforme o método das diferenças finitas da grade escalonada proposto por
Virieux (1986), Levander (1988) e Qian et al. (2013), as equações 2.1 até 2.3 que são
continuas, podem ser reformuladas e discretizadas da seguinte forma:
𝑡+1/2

𝑝𝑖,𝑗

𝑡−1/2

= 𝑝𝑖,𝑗

2
− ∆𝑡𝜌𝑖,𝑗 𝑣𝑖,𝑗
(𝐷𝑥− [𝑣𝑥 𝑡𝑖,𝑗 ] + 𝐷𝑧− [𝑣𝑧 𝑡𝑖,𝑗 ])

(2.4)

𝑡+1/2

(2.5)

𝑣𝑥 𝑡+1
= 𝑣𝑥 𝑡𝑖,𝑗 − ∆𝑡𝐷𝑥+ [𝑝𝑖,𝑗
𝑖,𝑗

]/𝜌𝑖,𝑗

𝑡+1/2

𝑣𝑧 𝑡+1
= 𝑣𝑧 𝑡𝑖,𝑗 − ∆𝑡𝐷𝑧+ [𝑝𝑖,𝑗
𝑖,𝑗

]/𝜌𝑖,𝑗

(2.6)

Onde, ∆𝑡 é o intervalo temporal, 𝑖 e 𝑗 são as orientações sob as direções x e z,
respectivamente. 𝐷𝑥+ , 𝐷𝑥− , 𝐷𝑧+ e 𝐷𝑧− são os operadores diferenciais para frente e para
trás nas direções x e z. Nesta dissertação foi utilizado um operador de quarta ordem sob
as coordenadas Cartesianas. Assim, os operadores das diferenças finitas para frente e para
trás de quarta ordem sob a direção x e z são:

𝐷𝑥+ [𝑝] =

𝑓1 (𝑝𝑖+1,𝑗 − 𝑝𝑖,𝑗 ) 𝑓2 (𝑝𝑖+2,𝑗 − 𝑝𝑖−1,𝑗 )
+
∆𝑥
∆𝑥

(2.7)

𝐷𝑥− [𝑝] =

𝑓1 (𝑝𝑖,𝑗 − 𝑝𝑖−1,𝑗 ) 𝑓2 (𝑝𝑖+1,𝑗 − 𝑝𝑖−2,𝑗 )
+
∆𝑥
∆𝑥

(2.8)

𝐷𝑧+ [𝑝] =

𝑓1 (𝑝𝑖,𝑗+1 − 𝑝𝑖,𝑗 ) 𝑓2 (𝑝𝑖,𝑗+2 − 𝑝𝑖,𝑗−1 )
+
∆𝑧
∆𝑧

(2.9)

𝐷𝑧− [𝑝] =

Rodrigo Fernandes Guimarães

𝑓1 (𝑝𝑖,𝑗 − 𝑝𝑖,𝑗−1 ) 𝑓2 (𝑝𝑖,𝑗+1 − 𝑝𝑖,𝑗−2 )
+
∆𝑧
∆𝑧

(2.10)
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Onde 𝑓1 e 𝑓2 são os coeficientes das diferenças finitas para a aproximação de
quarta ordem da primeira derivada, 9/8 e -1/24, respectivamente. ∆𝑥 e ∆𝑧 são os intervalos
espaciais.
Figura 2-1 – Exemplo de discretização de um meio em uma grade escalonada

Fonte: O autor.

Na Figura 2-1 exemplifica a grade escalonada, onde 𝑢𝑥 e 𝑢𝑧 representam as
componentes da velocidades, 𝑝 é o modulo da pressão e v o modulo da velocidade.

2.1.2 A fonte sísmica

Na sísmica a fonte é a perturbação que gera a propagação dos pulsos de ondas e
eles podem ser obtidos por dinamites, canhões de ar, etc., tudo depende de onde for
necessário gerar a propagação, podendo ser em terra ou na água. O pulso de Ricker
representa uma energia finita e, sendo uma representação da fonte sísmica, serve para
simular adequadamente o espectro de amplitude encontrado nos dados reais. A equação
2.11 define a o pulso de Ricker.
𝑠(𝑡) = (1 − 2𝜋(𝜋𝑓0 𝑡𝑑 )2 )𝑒𝑥𝑝(−𝜋(𝜋𝑓0 𝑡𝑑 )2 )

(2.11)

Onde 𝑓0 é a frequência de pico e 𝑡𝑑 representa o tempo defasado.
A Figura 2-2 ilustra graficamente o pulso Ricker para uma frequência de pico de
10Hz.
Rodrigo Fernandes Guimarães
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Figura 2-2 – Pulso Ricker

Fonte: O autor

2.1.3 A absorção das bordas

Para evitar as reflexões artificiais ocasionadas pelas bordas do modelo, foi
implementado o Perfectly Matched Layer (PML) como condição para absorção das
bordas. Tal condição foi proposta inicialmente por Berenger (1994) para evitar as
reflexões causadas pelas ondas eletromagnéticas e se tornou muito eficiente para absorver
as ondas mecânicas, como a acústica. A inovação da técnica é que ela funciona
independente do ângulo de incidência, frequência e polarização da onda.
Figura 2-3 – Conceito de absorção do PML

Fonte: O autor

Rodrigo Fernandes Guimarães
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A Figura 2-3 ilustra o funcionamento da PML, onde a fonte gera as ondas que se
propagam pelo meio até que encontram as bordas artificiais que absorvem a energia sem
gerar ondas refletidas.
De acordo com Berenger (1994), as variáveis do domínio da PML devem ser
divididas em duas partes, sendo este método conhecido como camadas divididas
perfeitamente ajustadas. Conforme Liu e Tao (1997), a equação da onda acústica
necessita apenas de uma divisão do campo de pressão 𝑝 = 𝑝𝑥 + 𝑝𝑧 onde 𝑝𝑥 e 𝑝𝑧 são
associadas as derivadas espaciais nas coordenadas 𝑥 e 𝑧. Assim, as equações são as
seguintes:
𝜕𝑢𝑥 1 𝜕𝑝
=
𝜕𝑡
𝑝 𝜕𝑥

(2.12)

𝜕𝑢𝑧 1 𝜕𝑝
=
𝜕𝑡
𝑝 𝜕𝑧

(2.13)

𝜕𝑝𝑥
𝜕𝑣𝑥
= 𝑐2𝜌
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑝𝑧
𝜕𝑣𝑧
= 𝑐2𝜌
𝜕𝑡
𝜕𝑧
𝑝 = 𝑝𝑥 + 𝑝𝑧

(2.14)
(2.15)
(2.16)

Logo, para obter a PML, adiciona-se o termo de amortecimento (𝑑) às equações
2.12 até 2.16. Assim,
𝜕𝑢𝑥
1 𝜕𝑝
+ 𝑑(𝑥)𝑝𝑥 =
𝜕𝑡
𝑝 𝜕𝑥

(2.17)

𝜕𝑢𝑧
1 𝜕𝑝
+ 𝑑(𝑧)𝑝𝑧 =
𝜕𝑡
𝑝 𝜕𝑧

(2.18)

𝜕𝑝𝑥
𝜕𝑣𝑥
+ 𝑑(𝑥)𝑝𝑥 = 𝑐 2 𝜌
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑝𝑧
𝜕𝑣𝑧
+ 𝑑(𝑧)𝑝𝑧 = 𝑐 2 𝜌
𝜕𝑡
𝜕𝑧

(2.19)
(2.20)

Deste modo, a PML pode ser facilmente implementada para o método das
diferenças finitas. De acordo com Berenger (1997), geralmente exige espessura de 5 a 10
pontos da grade de largura e tem um custo computacional insignificante. Porém, apesar
da SPML ser um modelo bom, Abarbanel e Gottlieb (1998), afirmaram que a divisão das
variáveis da equação original gera problemas, tornando a absorção das bordas apenas um
problema bem-posto para certas condições. Sendo uma solução para este problema
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derivar a equação. Uma maneira de fazer isso é aplicar o termo de amortecimento (𝑑) à
equação de onda acústica original no domínio da frequência.
𝑑(𝑥)

𝑑(𝑧) 𝜕𝑣̂𝑥
𝜕𝑥

𝑑(𝑧)

−𝑖𝜔 (1 + −𝑖𝜔 ) (1 + −𝑖𝜔 ) 𝑝̂ = 𝑐 2 𝜌 [(1 + −𝑖𝜔 )

𝑑(𝑥) 𝜕𝑣̂𝑧
]
𝜕𝑧

+ (1 + −𝑖𝜔 )

(2.21)

Onde 𝑣̂𝑥 , 𝑣̂𝑧 e 𝑝̂ são as transformadas de Fourier de 𝑣𝑥 , 𝑣𝑧 e 𝑝, respectivamente.
Assim, a equação 2.22, representa a equação 2.21 de volta ao domínio do tempo.
𝜕𝑝
𝜕(𝑣𝑥 + 𝑑(𝑧)𝑣𝑥 (1) 𝜕(𝑣𝑥 + 𝑑(𝑥)𝑣𝑧 (1)
= 𝑐2𝜌 (
+
) − (𝑑(𝑥) + 𝑑(𝑧))𝑝 − 𝑑(𝑥)𝑑(𝑧)𝑝 (1)
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑧

(2.22)

Onde 𝑣𝑥 (1), 𝑣𝑧 (1) e 𝑝(1) são as integrais no tempo das componentes da velocidade
e da pressão, respectivamente. E são definidas a seguir:
𝑡

𝑣𝑥 (1) (𝑥, 𝑡) = ∫−∞ 𝑣𝑥 (𝑥, 𝑡 ′ )𝑑𝑡′
𝑡

𝑣𝑧 (1) (𝑥, 𝑡) = ∫−∞ 𝑣𝑧 (𝑥, 𝑡 ′ )𝑑𝑡′

(2.23)
(2.24)

𝑡

𝑝(1) (𝑥, 𝑡) = ∫ 𝑝(𝑥, 𝑡 ′ )𝑑𝑡 ′

(2.25)

−∞

2.1.4 Condição para estabilidade e não dispersão numérica
Os cálculos de diferenças finitas requerem determinações de critérios de
amostragem espacial e temporal. De acordo com Kelly e Marfurt (1990), a amostragem
espacial é geralmente escolhida para evitar a dispersão da rede. Para Mufti et al. (1996),
a modelagem por diferenças finitas geralmente utiliza uma malha uniforme com Δx = Δz
de modo a evitar instabilidades e dispersões numéricas, tal relação deve satisfazer a
equação 2.26.

∆𝑥 = ∆𝑧 ≤

𝑐𝑚𝑖𝑛
𝛼𝑓𝑚𝑎𝑥

(2.26)

Onde ∆𝑥 e ∆𝑧 são os intervalos no espaço, 𝑐𝑚𝑖𝑛 é a velocidade mínima existente
no modelo, 𝑓𝑚𝑎𝑥 , trata-se da frequência máxima da fonte e 𝛼 é a constante que depende
da ordem da aproximação usada no cálculo das derivadas espaciais.
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Além dos critérios de estabilidade espacial, há o critério de estabilidade temporal,
conforme a equação a seguir:

∆𝑡 ≤

∆𝑥
𝛽𝑐𝑚𝑎𝑥

(2.27)

Onde ∆𝑡 é o intervalo no tempo, 𝑐𝑚𝑎𝑥 é a velocidade máxima encontrada no
modelo e 𝛽 é a constante que depende da ordem da aproximação usada no cálculo da
derivada temporal.
As aproximações pelo método das diferenças finitas (MDF) adquirem estabilidade
numérica quando as variáveis satisfazem o número de Courant, conforme a equação 2.28.

𝐶=

𝑐𝑚𝑎𝑥 ∆𝑡
ℎ

(2.28)

Onde ℎ = ∆𝑥 = ∆𝑧. A tabela 2-1 mostra os valores de C em função da dimensão e
da ordem da aproximação numérica.
Tabela 2-1 – Limite de estabilidade para o MDF usando 2ª e 4ª ordem

Dimensão

2ª Ordem

4ª Ordem

1-D

1

√3
2

2-D

1
√2

3
√
8

Fonte: O autor

2.2

A INVERSÃO COMPLETA DA FORMA DE ONDA (FWI)

Antes de iniciar os aspectos teóricos da FWI é importante saber o que significa
Full Waveform Inversion ou Inversão Completa da Forma da Onda. Como descreveu
Fichtner (2011), o termo “Full Waveform Inversion” foi provavelmente usado pela
primeira vez por Pan et al. (1988) que utilizaram sismogramas completos de onda plana
para recuperar a estrutura de um meio estratificado. Outros estudos anteriores ao de Pan
et al. (1988) também utilizavam a mesma abordagem, porém tratavam como apenas
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inversão da forma de onda, por exemplo, Tarantola (1984a) e Gauthier et al. (1986), não
deram ênfase ao uso de todos os dados dos sismogramas.
A ideia da inversão foi proposta inicialmente por Kunetz (1961) e Goupillaud
(1961). Em seu modelo, eles assumiram que o meio elástico consistia em uma camada
homogênea com tempo de transito igual. Quando os coeficientes de reflexão na primeira
camada são conhecidos, os efeitos desses coeficientes de reflexão são removidos dos
dados. Os coeficientes de reflexão das camadas restantes podem ser estimados a partir do
sismograma reduzido. Mais tarde, Gjevik et al. (1976) propuseram um método de
inversão iterativa no domínio da frequência, além deles, vários autores consideraram
diferentes equações integrais para determinar a impedância acústica.
De acordo com Fichtner (2011), é muito difícil explorar toda a informação da
forma de onda, no sentido de que o desajuste igual a zero implica que os dados serão
iguais aos dados sintéticos. As ondas de superfície são comumente ignoradas nas
aplicações da exploração e as amplitudes são muitas vezes desconsideradas em estudos
de escala regional a escala global. A classificação "inversão da forma de onda completa",
portanto, é pouco justificável. Outras nomenclaturas foram utilizadas por diversos
autores, porém a terminologia ainda parece ser uma questão de preferência pessoal.
Métodos semelhantes são nomeados de forma diferente, dependendo da importância
subjetiva de um ou outro aspecto.
O principal objetivo da inversão completa da forma de onda (FWI) é produzir um
modelo fidedigno que melhor se adapte aos dados sísmicos observados. Desde o início
do desenvolvimento da FWI que foi introduzido pela primeira vez em 1984 por Tarantola
(1984a) no domínio do tempo e em 1990 foi desenvolvido para o domínio da frequência
por Pratt e Worthington (1990), a técnica teve pouca relevância pela indústria do petróleo
e gás em virtude do custo elevado e da complexidade ao resolver modelos de alta
resolução. Entretanto, com o avanço dos hardwares e do desempenho computacional, a
FWI está se tornando mais acessível às imagens em alta resolução, particularmente para
construção de modelos de velocidade.
A FWI deve começar com um bom modelo de velocidade inicial, sendo este
modelo obtido através da tomografia do tempo de transito que é baseada nas reflexões e
refrações das ondas ao passarem por materiais com diferentes densidades. Deste modo,
são gerados os dados de campo. A tomografia do tempo de transito é a técnica mais
utilizada devido à sua alta eficiência e robustez, a partir dos dados sísmicos de campo,
para estimar a estrutura e as propriedades físicas da terra.
Rodrigo Fernandes Guimarães

25

Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN

Capítulo II: Aspectos Teóricos

Como descreve Amsalu (2014), o método da FWI funciona atualizando
iterativamente um modelo de velocidade, muitas vezes usando o método do gradiente,
onde o gradiente negativo mostra a direção de descida mais íngreme, isto é, onde os
resíduos de dados diminuem mais. O modelo final de uma iteração fornece o modelo
inicial para a próxima iteração para produzir um desajuste satisfatório entre o modelo e
os dados observados. Assim, a FWI, à medida que a inversão continua iterativamente,
estima uma ampla gama de componentes das estruturas do modelo de velocidade.
A seguir segue um resumo do algoritmo da FWI:

I.
II.

Define-se um modelo m0.
Na etapa de iteração:
a. Para cada tiro resolve-se o problema direto para o modelo mn
para gerar os dados sintéticos umod e o campo de onda u(x,t).
b. Calcula-se o sismograma residual 𝛿𝑢 = 𝑢𝑚𝑜𝑑 − 𝑢𝑜𝑏𝑠 para as
componentes x e y dos dados sísmicos.
c. Gerar o campo de onda u(x,t) pela propagação reversa dos
resíduos oriundos das posições dos receptores.
d. Calcular o gradiente 𝛿𝑚𝑛 para cada parâmetro.
e. Para aumentar a velocidade de convergência, um operador de précondicionamento apropriado P é aplicado ao gradiente δm:
𝑝

𝛿𝑚𝑛 = 𝑃𝛿𝑚𝑛

f. Para um aumento adicional da velocidade de convergência,
calcula-se a direção do gradiente conjugado para as etapas de
iteração n ≥ 2:
𝑝

𝛿𝑐𝑛 = 𝛿𝑚𝑛 + 𝛽𝑛 𝛿𝑐𝑛−1

g. Estimar o comprimento do passo 𝜇𝑛 pelo algoritmo de busca.
h. Atualizar os parâmetros utilizando o método do gradiente:
𝑚𝑛+1 = 𝑚𝑛 − 𝜇𝑛 𝛿𝑐𝑛

III.

Se a energia residual E for menor que um valor determinado, para-se a
iteração. Caso contrário, ela continua.

A Figura 2-4 mostra o resumo do algoritmo da FWI sob a forma de diagrama de
blocos.
Rodrigo Fernandes Guimarães
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Figura 2-4 – Diagrama de blocos Gradiente Conjugado

Fonte: O autor

A Figura 2-5 a seguir, também é um diagrama de blocos do problema inverso em
que um campo de onda calculado pode ser calculado pela modelagem direta na estimativa
atual do modelo. Este campo de onda é comparado ao campo de onda observado. Se o
desajuste for pequeno o suficiente, o modelo é considerado uma boa estimativa dos
parâmetros reais. Caso contrário, a função de erro será a entrada em um processo de
otimização, atualizando o modelo atual para que o desajuste seja reduzido.
Figura 2-5 – Diagrama esquemático do problema inverso

Fonte: O autor
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2.2.1 Mínimos e unicidade

Conforme Chabert (2007), o problema inverso sísmico é quase sempre não-linear
e a função de custo (representando os resíduos de dados) pode conter vários mínimos.
Uma vez que a FWI usa um método de minimização local, o modelo inicial deve,
portanto, estar na vizinhança do mínimo global para evitar a convergência para um
mínimo local na função de custo.
Em relação aos mínimos, podem haver quatro distinções, elas resumem-se ao fato
de serem valores únicos ou não. A primeira delas é o mínimo local, em que o valor m1 é
o menor valor dentro de uma pequena vizinhança, mas que pode existir outros valores
iguais ao m1, sendo que nas vizinhanças existe um m2 que é ainda menor. Há também o
mínimo local estrito, em que o valor m1 é o menor dentro de uma pequena vizinhança,
mas não é considerado o menor valor para outras vizinhanças próximas. A terceira opção
é o mínimo global, em que o valor de m1 é o menor valor possível dentre todas as
vizinhanças, porém podem existir outros valores que são iguais a ele. E por fim, há o
mínimo global estrito, em que o valor de m1 é o menor e o único possível dentre todas as
vizinhanças. A Figura 2-6 exemplifica como podem ser encontrados os mínimos de uma
função, à esquerda encontra-se os valores de m1 como mínimo local e m2 como mínimo
global. Já a parte à direita da Figura 2-6 refere-se ao mínimo local estrito e ao mínimo
global estrito, para m1 e m2, respectivamente.
Figura 2-6 – Ilustração de valores mínimos e únicos

Fonte: O autor
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2.2.2 Os tipos de normas

Conforme descrito por Dimri (1992), diferentes critérios ou normas poderiam ser
assumidos para minimizar a diferença entre dados calculados e observados. O critério
mais utilizado é o critério dos mínimos quadrados, que foi introduzido por Lagrange em
1801 e Gauss, em 1809. Esse critério desempenha um papel de grande importância ainda
hoje, pois os resultados obtidos são fáceis de gerenciar. O pressuposto importante com
este critério é assumir que a incerteza dos dados segue uma distribuição Gaussiana, e
enquanto o erro seguir essa distribuição, o critério dos mínimos quadrados é válido. Se o
erro não for distribuído por Gauss, os resultados obtidos com o critério dos mínimos
quadrados serão ruins.
O termo norma é usado para referir alguma medida de comprimento ou tamanho
e é indicada por duas barras verticais: ||e||, onde significa tratar-se da norma do vetor e.
As normas mais utilizadas são as que são baseadas na soma da potência dos elementos do
vetor e são chamadas de Ln, onde n é a potência. A seguir, alguns exemplos:

𝐿1 :

||𝑒|| 1 = [∑ |𝑒𝑖 |1 ]

(2.29𝑎)

𝑖
1
2

𝐿2 :

||𝑒|| 2 = [∑|𝑒𝑖 |2 ]

(2.29𝑏)

𝑖
1/𝑛

𝐿𝑛 :

||𝑒|| 𝑛 = [∑ |𝑒𝑖 |𝑛 ]

(2.29𝑐)

𝑖

Para o caso em que 𝑛 → ∞, a norma só vai dar peso diferente de zero para o maior
elemento.
O método dos mínimos quadrados utiliza a norma L2 para quantificar este
distanciamento. Entretanto, saber qual norma deve-se usar é fundamental para poder
escolher alguma delas. Neste caso, a escolha envolve a forma de como será feita a
avaliação dos dados de valores que se afastem da tendência média. A Figura 2-7 mostra
um erro hipotético “e” e seus valores absolutos elevados as potências 1, 2 e 10.
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Figura 2-7 – Previsão de um erro hipotético

Fonte: Menke (1984)

Com a Figura 2-7 é possível observar que todos os elementos de |𝒆|𝟏 são
numericamente significantes. Já para |𝒆|𝟏𝟎 , pouquíssimos elementos apresentam
significância. Assim, se os dados se espalharem somente no entorno da tendência, é
melhor utilizar uma norma de menor potência, pois ela dá maior peso aos erros de
diferentes tamanhos. Já utilizando uma norma com potência maior, os erros que ela
considera são aqueles que são os maiores.
De acordo com Menke (1984), a norma L2 implica que os dados obedecem a
estatística gaussiana. As gaussianas são funções bastante curtas, por isso é apropriado
colocar um peso considerável em qualquer dado que tenha um grande erro de predição.
A probabilidade de um dado observado cair longe da tendência depende da forma da
distribuição para esse dado. As distribuições de cauda longa implicam muitos pontos
dispersos (improváveis). Logo, a escolha de uma norma, portanto, implica uma afirmação
de que os dados obedeçam a um tipo particular de estatística.

2.2.3 A aproximação de Born
Como já foi mencionado, a geofísica de exploração busca a extração da
informação geológica subterrânea contida nos registros geofísicos. Existem duas
maneiras de realizar o trabalho, o método direto e o método inverso. Para o método
inverso várias estratégias foram desenvolvidas baseando-se em pequenas perturbações do
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modelo e seus efeitos. Tais relações podem ser lineares, fracamente não linear, quase não
linear e altamente não linear. A análise do autovetor e os esquemas de inversão estatística
foram aplicados à relação linear, enquanto que os métodos de gradiente e a análise de
regressão foram utilizados nos casos em que a relação era quase não linear, ou seja, que
podiam ser linearizadas. Para casos completamente não lineares, o método de Monte
Carlo é geralmente recomendado, porém exigem uma demanda computacionalmente
considerável. Há também, o método de recozimento simulado (Simulated Annealing) e o
algoritmo genético para tentar a inversão de dados altamente não-lineares.
Para minimizar a função desajuste (misfit), ou seja, a diferença entre o modelo
atualizado e o modelo anterior, existem diversos métodos iterativos para minimização de
equações não lineares, entre eles pode-se citar: o método do Gradiente; o método de
Newton; o método do Gradiente Conjugado, entre outros.
Em princípio, é fundamental entender que as linearizações e os espalhamentos são
fundamentais para a maioria dos métodos de inversão. Assim, o primeiro termo da série
de Taylor é chamado de aproximação de Born e consiste em aplicar uma perturbação ao
meio.
Então, como demostrado por Lailly (1983) e Tarantola (1984c), temos:
𝑁𝑆

𝑇
1
𝛾(𝑥)𝑛 =
∑ ∫ 𝑑𝑡 𝑝̇ (𝑥, 𝑡; 𝑥𝑠 )𝑛 𝛹(𝑥, 𝑡; 𝑥𝑠 )𝑛
𝐾(𝑥)2𝑛
0

(2.30)

𝑠=1

A interpretação física da equação 2.30 é que 𝑝̇ (𝑥, 𝑡; 𝑥𝑠 )𝑛 é o campo previsto no
modelo 𝐾(𝑥)𝑛 . Já que 𝛹(𝑥, 𝑡; 𝑥𝑠 )𝑛 é obtido pela propagação reversa no tempo dos dados
residuais, representando o campo de falta, ou seja, um campo que precisamos obter para
que os dados residuais sejam nulos. Em Gauthier et al. (1986), podemos encontrar a
formulação para este problema, onde ele utiliza a derivada de Frechet, a minimização por
mínimos quadrados, a função de Green e operado transposto para encontrar a função 2.30.
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2.2.4 O método do gradiente conjugado
Para K𝑜´hn (2011), aumentar a velocidade de convergência de uma interação n é
mais adequado quando se vai em direção ao gradiente conjugado 𝛿𝑐, no lugar de ir em
direção ao gradiente 𝛿𝑚. Veja a equação a seguir:
𝛿𝑐𝑛 = 𝛿𝑚𝑛 + 𝛽𝑛 𝛿𝑐𝑛−1

(2.30)

O primeiro passo da iteração (𝑛 = 1) consiste em uma atualização de modelo ao
longo da direção de descida mais íngreme.
𝑚2 = 𝑚1 + 𝜇1 𝛿𝑚1

(2.31)

Para todas as etapas de iteração subsequentes (𝑛 > 1), o modelo é atualizado ao
longo da direção conjugada é descrito na equação a seguir.
𝑚𝑛+1 = 𝑚𝑛 + 𝜇𝑛 𝛿𝑐𝑛

(2.32)

Onde 𝛿𝑐1 = 𝛿𝑚1 , e o fator de ponderação, também chamado de parâmetro de
atualização ou de direção ou parâmetro do gradiente conjugado, 𝛽, pode ser calculado de
diferentes maneiras, dentre elas estão:

1. Hestenes-Stiefel (1952):
𝛽𝑛𝐻𝑆 =

𝛿𝑚𝑛𝑇 (𝛿𝑚𝑛 − 𝛿𝑚𝑛−1 )
𝑇
𝛿𝑐𝑛−1
(𝛿𝑚𝑛 − 𝛿𝑚𝑛−1 )

(2.33)

𝛿𝑚𝑛𝑇 𝛿𝑚𝑛
𝑇
𝛿𝑚𝑛−1
𝛿𝑚𝑛−1

(2.34)

𝛿𝑚𝑛𝑇 (𝛿𝑚𝑛 − 𝛿𝑚𝑛−1 )
=
𝑇
𝛿𝑚𝑛−1
𝛿𝑚𝑛−1

(2.35)

2. Fletcher-Reeves (1964):
𝛽𝑛𝐹𝑅 =

3. Polak-Ribiére (1969):
𝛽𝑛𝑃𝑅
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4. Dai-Yuan (1999):
𝛽𝑛𝐷𝑌 =

𝛿𝑚𝑛𝑇 𝛿𝑚𝑛
𝑇
𝛿𝑐𝑛−1
(𝛿𝑚𝑛 − 𝛿𝑚𝑛−1 )

(2.36)

Além das quatro maneiras de encontrar o fator de ponderação já descritas, existem
outras diversas maneiras de fazer o cálculo, cada um levando em consideração aspectos
particulares que foram observados pelos seus desenvolvedores.
Conforme Nocedal e Wright (2006), o método do gradiente conjugado é um
método de direção conjugada com uma propriedade muito especial: ao gerar seu conjunto
de vetores conjugados, ele pode calcular um novo vetor usando apenas o vetor anterior.
Assim, não é necessário conhecer todos os elementos anteriores do conjunto conjugado
porque o vetor é automaticamente conjugado com esses vetores. Esta propriedade notável
implica que o método requer pouco armazenamento e pouco custo computacional. A
Figura 2-8 mostra um comparativo entre o método do gradiente conjugado e o método de
descida mais íngreme (steepest descent).
Figura 2-8 – Padrões de busca Steepest descent e Gradiente
Conjugado em 2D.

Fonte: O autor

Como visto na Figura 2-8, o método de descida mais íngreme é muito ineficiente
se as "linhas de contorno" da função formarem elipses planas e o método de gradiente
conjugado fornece uma solução mais rápida. Assim, o esforço computacional usando o
método do gradiente conjugado é reduzido por simplesmente escolher uma direção de
busca mais adequada.
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A COMPUTAÇÃO PARALELA E O CUDA

Inicialmente, por volta de trinta anos atrás, os microcomputadores com uma única
unidade central de processamento promoveram aumentos de desempenho e diminuição
dos custos aplicacionais significativamente. Tais devices, foram capazes de operar bilhões
de pontos flutuantes por segundo (GFLOPS). Entretanto, a demanda por mais capacidade
tem impulsionado, cada vez mais, a indústria de microcomputadores.
Até o ano de 2003, o desenvolvimento dos softwares sempre contou com o
desenvolvimento dos hardwares, mas a partir desse ano, começou a haver uma
discrepância entre eles, pois os hardwares não eram mais capazes de garantir melhorias,
pois o aumento da frequência e o nível de tarefas que poderiam ser realizadas ao mesmo
tempo, não geravam mais os mesmos aumentos de desempenho, em virtude,
principalmente, do consumo de energia e dissipação de calor, fatores limitantes em função
dos materiais usados na construção dos dispositivos. Porém, com o modelo de núcleos,
em que um chip é usado para aumentar o poder de processamento, praticamente todos os
fabricantes passaram a utilizá-los, promovendo, assim, um aumento significativo na
produção de softwares.
Segundo Kirk e Hwu (2010), a grande lacuna de desempenho entre a execução
paralela e a sequencial chegou a um acúmulo de “potencial elétrico” significativo, e em
algum ponto algo terá que ceder. No momento, essa grande lacuna de desempenho já
motivou

muitos

desenvolvedores

de

aplicações

a

mudarem

os

trechos

computacionalmente intensos de seus programas para execução em GPUs. A Figura 2-9,
mostra como vem sendo crescente a diferença entre as GPUs e CPUs.
Figura 2-9– Crescente diferencial de performance entre GPUs e CPUs

Fonte: Kirk e Hwu (2010)
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Como pode ser visto na Figura 2-9 a partir do ano de 2005, em que a computação
paralela começa a tornar-se evidente no cenário computacional, gerou-se uma lacuna
crescente entre o desempenho dos processadores GPUs e CPUs. A explicação para isso
está no fato da arquitetura utilizada entre eles ser diferente. No caso da CPU, a arquitetura
é fundamentada para a execução de códigos sequenciais. Já a GPU, utiliza a lógica de
utilizar instruções de um único thread de forma paralela, ou fora da ordem sequencial,
mantendo as instruções sequenciais. A Figura 2-10 mostra as diferenças entre as
arquiteturas das GPUs e CPUs.
Figura 2-10 – CPUs e GPUs têm filosofias de projeto fundamentalmente diferentes

Fonte: Kirk e Hwu (2010)

Como é possível observar na Figura 2-10, uma parcela muito grande de memória
cache é utilizada na CPU para diminuir as latências de acesso às instruções e ela surgiu
exatamente quando a DRAM não estava mais conseguindo dar conta do crescimento do
desempenho dos processadores, porém esse tipo de memória não promove melhorias à
velocidade máxima de cálculo.
As GPUs foram inicialmente projetadas para promover melhorias à indústria dos
videogames. Logo, a demanda dessa indústria fez com que os fabricantes maximizassem
a área dos chips e reduzissem o consumo de energia demandados pelos cálculos de pontos
flutuantes. Assim, as CPUs, que executam o código sequencial, em conjunto com as
GPUs, que executam as partes numericamente intensivas, devem trabalhar em conjunto
e é por isso que em 2007 a NVIDIA® implementou o modelo de programação CUDA
(Compute Unified Device Architecture).
Há muito tempo que a computação paralela já era conhecida, porém somente
depois de 2007 que as GPUs se tornaram populares no mercado e praticamente todo
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microcomputador possui uma GPU integrada ao sistema. Como foi abordado
anteriormente, as GPUs focavam os videogames, porém observou-se que essa arquitetura
poderia ser utilizada para outras aplicações. Entretanto, estes chips gráficos tinham uma
linguagem semelhante as das funções API que acessam os núcleos por técnicas de
OpenGL e Direct3D. Assim, limitou o uso da programação paralela até que o lançamento
da CUDA (NVIDIA, 2007) propôs que seus chips não mais utilizassem a interface gráfica
APIs, fazendo com que houvesse adaptações das ferramentas de programação C/C++
tradicionais, o que facilitou e propagou o uso da programação paralela para aplicações
em outras ciências.

2.3.1 Estrutura CUDA
Um programa CUDA é um código fonte que pode ter diversas fases que serão
executadas no host (CPU) e no device (GPU). No host encontra-se a fase sequencial do
código. Já no device, encontra-se a fase em que os dados serão implementados de forma
paralela. A NVIDIA® desenvolveu um compilador C (nvcc) que separa as etapas que
serão executadas no host e no device. A parte do código que será executada na CPU que
está escrito em ANSI C simples, utiliza o compilador padrão C. O código do device está
escrito em ANSI C com palavras-chave que designam funções paralelas, que são
chamados de kernel. Ou seja, kernel é qualquer função que contenham dados paralelos.
Neste caso, o nvcc identifica que tal função é um kernel e executa na GPU.
Há situações em que nenhum device está disponível e o kernel é executado na
CPU usando recursos de emulação no kit de desenvolvimento de software (SDK) CUDA,
ou a ferramenta MCUDA (STRATTON et al., 2008).
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Figura 2-11 – Modelo de execução de um programa CUDA

Fonte: O autor

A Figura 2-11 é um exemplo de como funciona o nvcc, alternando entre o código
serial e o código paralelo. Para realizar a fase paralela, deve-se chamar o kernel referente
à determinada etapa e deve-se indicar com o nome do kernel, no caso da Figura 2-11,
“KernelA” e dentro dos três símbolos de menor e maior <<< blocos, threads >>> colocase o número de blocos e threads a serem utilizados pelo kernel, respectivamente.
Segundo Vasconcellos (2009), o bloco consiste na unidade de organização dos
threads, sendo este bloco de threads alocado na GPU. Assim, o tamanho mínimo
recomendado para um bloco é de 8 threads, caso contrário haverão processadores ociosos.
Os blocos podem ser unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais. O grid é a
unidade básica onde estão distribuídos os blocos. O grid é a estrutura completa de
distribuição dos threads que executam uma função. É nele que está definido o número
total de blocos e de threads que serão criados e gerenciados pela GPU para uma dada
função. Já o grid pode ter uma ou duas dimensões.
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Figura 2-12 – Grid de 2x3 com blocos de 3x4

Fonte: NVIDIA, 2007

Na Figura 2-12 pode-se observar a forma de organização dos threads, dos blocos
e do grid. No caso, um grid com 6 blocos e cada bloco com 12 threads simultâneas. Outra
representação mais ampla de um grid CUDA pode ser ilustrada na Figura 2-13.
Figura 2-13 – Modelo esquemático de um grid CUDA.

Fonte: O autor
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Há em CUDA duas possibilidades de resolver os problemas de paralelização. A
primeira delas consiste em linearizar os elementos existentes de uma matriz de dados. Já
a segunda maneira consiste em usar as próprias coordenadas x, y, z para referenciar os
threads e os blocos. A Figura 2-13 ilustra como pode ser organizado um grid CUDA e
como fazer as referências dos blocos e threads.
Para que o código consiga identificar o que deve ser compilado no host ou no
device, existem os qualificadores de tipo de função. A Tabela 2-2 mostra os tipos de
qualificadores de função que podem ser utilizados.
Tabela 2-2 – Extensões CUDA às declarações das funções do C.

QUALIFICADOR
__device__
__global__
__host__

EXECUTADO NO:
Device
Device
Host

SÓ É CHAMADO PELO:
Device
Host
Host

Fonte: O autor

Conforme a Tabela 2-2, o qualificador __device__ é chamado a partir da GPU e
só pode ser executado na GPU. Já o qualificador __host__ é chamado a partir da CPU e,
também, só pode ser chamado pela CPU. Para o qualificador __global__, a função é
executada na GPU e é chamada pela CPU, sendo muitas vezes desnecessário declarar o
qualificador.
Além dos qualificadores de função, há também 3 tipos de qualificadores de
variáveis. A Tabela 2-3 mostra os qualificadores de variáveis.

Tabela 2-3 - Extensões CUDA às declarações das variáveis.

QUALIFICADOR LOCAL NA GPU
__device__
__constant__
__shared__

ACESSÍVEL POR TEMPO DE VIDA
Threads do Grid e
Memória Global
Da aplicação
pela CPU
Threads do Grid e
Memória Constante
Da aplicação
Pela CPU
Memória
Threads do bloco
Do bloco
Compartilhada
Fonte: O autor

A GPU é um processador que tem memória dedicada, sendo, portanto, necessário
alocar memória para as variáveis que serão processadas na placa gráfica. Para isso, fazse necessário utilizar a função “CUDAMalloc”. Esta função recebe dois argumentos, o
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primeiro indica o endereço de memória do ponteiro e o segundo é o número de bytes que
serão alocados. Após reservado memória tanto na CPU quanto na GPU, é preciso copiar
os valores das variáveis. Isso é feito com a função “CUDAMemcpy” com auxílio de 4
tipos de indicadores que estão descritos na Tabela 2-4.
Tabela 2-4 – Funções CUDA para copiar memória.

INDICADOR
CUDAMemcpyDeviceToHost
CUDAMemcpyHostToDevice
CUDAMemcpyHostToHost
CUDAMemcpyDeviceToDevice

ORIGEM
Device
Host
Host
Device

DESTINO
Host
Device
Host
Device

Fonte: O autor

A função “CUDAMemcpy” necessita de 4 tipos de argumentos. O primeiro
argumento serve para indicar o endereço de memória que os dados serão transferidos. O
segundo argumento serve para indicar a origem dos dados que serão copiados. O terceiro
argumento define a quantidade de bytes que serão copiados. Já o quarto argumento serve
para indicar os locais de memória, sendo nesta etapa que são utilizados os indicadores
expostos na Tabela 2-4.
Assim como na linguagem C, que existe a liberação de memória, a linguagem
CUDA também precisa liberar memória da GPU. Neste caso, a liberação da memória da
GPU acontece por meio da função “CUDAFree” que necessita apenas de um argumento
que é o próprio endereço da memória que será liberada.
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MATERIAIS E MÉTODOS
O material necessário para desenvolver este trabalho foi um computador com o

sistema operacional Linux Ubuntu, um Cluster com placa de vídeo da Nvidia para
executar o código em CUDA, o Git instalado nas máquinas para fazer o controle das
versões e as linguagens de programação Fortran90, C e CUDA. O grupo SEISCOPE
desenvolveu em 2007 um programa em Fortran90 de um propagador de onda acústica no
domínio do tempo. Este código foi desenvolvido por J. Virieux e S. Operto. Assim,
utilizando como base o código disponível gratuitamente, foi realizado a tradução do
Fortran90 para a linguagem C. Após o código funcionando em C foi dado início à etapa
de otimização do código verificando os hotspots, ou seja, os pontos onde o código mais
gastava tempo. Por fim, o código em C foi adaptado para a linguagem CUDA, onde partes
do código foram paralelizadas. A placa gráfica utilizada foi a Testa K80 que conta com
um número máximo de threads por multiprocessador igual a 2048, número máximo de
threads por blocos igual a 1024, dimensão máxima de um bloco de threads igual a (x,y,z):
(1024, 1024, 64) e a dimensão máxima de um grid (x,y,z): (2147483647, 65535, 65535).

3.1

OS MODELOS SINTÉTICOS DE VELOCIDADE

Os modelos sintéticos de velocidade são representações utilizadas para auxiliar na
simulação. Foram utilizados três modelos diferentes para gerar dados sob diferentes
condições e, assim, verificar as potencialidades do simulador. O primeiro modelo
utilizado foi o de camadas horizontais (Figura 3-1) que é um modelo simples com uma
malha de 350x200 pontos, dividido em 4 camadas, a primeira com velocidade de
1500m/s, a segunda com 2000m/s, a terceira com 2500m/s e a quarta com 3000m/s.
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Figura 3-1 – Modelo sintético de camadas horizontais

Fonte: O autor

Outro modelo utilizado foi o corner-edge (figura 3-2), que neste caso tem uma
malha de 801x801 pontos, com velocidade de 4000m/s na camada da parte superior e
margem esquerda e 6000m/s no quadrado.
Figura 3-2 – Modelo sintético corner-edge

Fonte: O autor

O último modelo sintético utilizado foi o Marmousi, que se trata de um modelo
criado em 1988 pelo Institut Français du Pétrole (IFP), baseado na bacia de Cuanza,
tendo a geometria e a velocidade desenvolvida para produzir dados sísmicos complexos
que requerem técnicas de processamento avançadas para obter uma imagem correta da
terra. Entretanto, para esta dissertação, o modelo Marmousi foi adaptado e selecionado
apenas um pedaço do modelo, ficando com uma malha de 380x122 pontos.
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Figura 3-3 – Modelo sintético Marmousi

Fonte: Adaptado de Irons (1988)

3.2

ESTRUTURA DO CÓDIGO EM CUDA

O código desenvolvido em CUDA está dividido em três partes: dois arquivos
relativos às bibliotecas adicionais e um arquivo para o código principal. No arquivo
principal encontra-se o código para realizar a propagação de uma onda acústica. Já os
outros dois arquivos são as bibliotecas e foram denominadas de “utils” e “libprop”. Na
primeira delas estão as rotinas que auxiliam na alocação da memória, como por exemplo,
as matrizes com variáveis do tipo inteira e do tipo double. Nessa biblioteca também estão
as rotinas que servem para ler os modelos de entrada e salvar os modelos gerados pelas
propagações das ondas. Já na biblioteca “libprop” estão algumas rotinas que auxiliam a
propagação da onda acústica. As rotinas contidas na “libprop” são:


A geração do pulso Ricker;



A expansão do modelo inicial;



A criação da rede staggered;



A criação das bordas absorventes.

As sub-rotinas que estão presentes em “libprop” demandam pouco tempo
computacional e foram implementados no início do código principal da propagação da
onda.
Em relação a geração do pulso Ricker, foi simplesmente a implementação da
equação 2.11, onde o código principal chama a sub-rotina fornecendo o valor da
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frequência, o número de intervalos de tempo e a taxa de amostragem do tempo e tem
como retorno um vetor com os valores da fonte para cada amostragem do tempo.
A expansão do modelo inicial realizada em 4 partes. A primeira delas é o centro,
em que os valores do modelo expandido eram os mesmo que o modelo inicial. A segunda
são as camadas superior e inferior, em que os valores das bordas superiores e inferior
foram repetidas para o modelo expandido, respectivamente. A terceira corresponde à
esquerda e a direita, onde os valores das bordas foram repetidos para o acréscimo do
modelo expandido. Por fim, os cantos, em que os valores utilizados para o modelo
expandido foram os encontrados nos cantos do modelo. A figura 3-4 exemplifica o
processo de expansão do modelo inicial.
Figura 3-4 – Expansão do modelo inicial

Fonte: O autor

No que diz respeito a sub-rotina de criação das redes intercaladas, ou redes
staggered, foi apenas a implementação das equações 2.1 até 2.3, onde uma matriz Κ =
𝜌𝑣² é criada para todos os pontos da malha e outras variáveis também são criadas para
representar o 1/𝜌 presente nas equações 2.2 e 2.3.
A última sub-rotina presente na biblioteca “libprop” é a que faz as bordas
2

absorventes. Neste caso, o fator de amortecimento era dado por: 𝐷 = 𝑒 (−0,05∗𝑥) , onde x
representa os pontos na malha PML. Assim, as equações 2.17 a 2.20 estão representadas
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pois ocorrem o amortecimento de acordo com o fator. Para os outros pontos da malha que
não são PML, o fator de amortecimento era 1. Logo, a absorção da onda apenas ocorre na
parte expandida do modelo inicial.
O código principal começa com a definição dos nomes dos arquivos dos modelos
de velocidade e densidade e logo em seguida é requerido a dimensão dos modelos com o
tamanho da grade e o espaçamento da malha. Após os dados relativos aos modelos, são
necessários os parâmetros do tempo, como o número de intervalos e a taxa. Depois disso,
os parâmetros da fonte devem ser inseridos, neste caso são: o tipo de fonte e a frequência
da wavelet de Ricker. Outros dados que devem ser informados são: o nome do arquivo
de aquisição dos dados e o número de pontos da grade que serão utilizados pelas bordas
absorventes (nsp). Após finalizar a etapa de definição e inserção de parâmetros, o código
quantifica o tamanho da ampliação da grade inicial e acrescenta os valores relativos às
bordas absorventes. Neste caso, considerando n1 e n2 como as dimensões do modelo
inicial, “n1e” e “n2e” seriam as dimensões do modelo expandido, utilizando como base
a seguinte formulação: 𝑛1𝑒 = 𝑛1 + 2 ∗ 𝑛𝑠𝑝, onde nsp é o número de pontos utilizados
pelas bordas absorventes.
Além disso, o código verifica no arquivo de aquisição dos dados o número de
receptores utilizados e a posição deles. Em seguida, há a definição da posição da fonte.
Neste ponto, o código principal utiliza a biblioteca “utils” para alocar memória relativa
às matrizes que fazem parte da grade staggered e também utiliza a rotina de leitura dos
modelos de velocidade e densidade, para então, utilizar a duas rotinas contidas na
biblioteca “libprop”, uma para expandir o tamanho do modelo acrescentando o número
de pontos necessários para as bordas absorventes e a outra para gerar a grade staggered,
conforme já foi explicado anteriormente. O código principal mais uma vez recorre a
biblioteca “utils” para alocar todas as matrizes relativas a construção das bordas
absorventes e a biblioteca “libprop” é utilizada para gerar as bordas absorventes. Em
seguida, também são alocadas a matrizes dos campos de onda e dos operadores
diferenciais.
É importante observar que todas as matrizes fundamentais para a propagação da
onda também foram alocadas para serem utilizadas em CUDA. Desse modo, é feito uma
cópia de cada matriz que será utilizada pelo código paralelizado. A seguir está uma
representação de como funciona este procedimento.
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Código 1 – Exemplo de alocação de memória CPU e GPU
⋮
1: double *kappa = alocaMatriz(n1e, n2e);
2:
⋮
3: double *kappa_d;
4:
⋮
5: err = cudaMalloc((void **) &kappa_d, n1e*n2e);
if (err != cudaSuccess) {
fprintf(stderr, "Failed to allocate device kappa_d (error
code %s)!\n", cudaGetErrorString(err));}

6:
⋮
7: err = cudaMemcpy(kappa_d, kappa, size,cudaMemcpyHostToDevice);
if (err != cudaSuccess) {
fprintf(stderr, "Failed to copy kappa from host to device
(error code %s)!\n", cudaGetErrorString(err));}

⋮

No Código 1 observa-se que foi declarado uma variável, como exemplo, do tipo
double chamada de “kappa” e de imediato foi alocado um espaço referente a n1e*n2e,
pela rotina “alocaMatriz” que está presente na biblioteca “utils”. A variável “kappa”, por
sua vez terá valores atribuídos no decorrer do código. Em seguida, na linha 3, outra
variável é declara: “kappa_d”, onde o “d” denomina “device”. Em seguida, é alocada na
GPU a variável “kappa_d” com espaço também de n1e*n2e. Sempre que alguma variável
era alocada à GPU era feito um teste para verificar se ocorreu algum erro. Por fim, na
linha 7 pode-se observar que ocorre uma cópia dos valores da variável “kappa” presente
no host, para a variável “kappa_d” presente no device. Caso ocorrer algum erro ao copiar
os valores de uma variável para a outra, o código é capaz de detectar e informar.
Após as matrizes devidamente alocadas, começa o ciclo de repetição da
propagação até que se atinja o número de intervalos de tempo definido anteriormente,
sendo que a cada intervalo é acrescentado uma taxa de tempo (dt). Dentro de cada ciclo,
é calculado uma matriz de pressão e outra de velocidade. O cálculo da matriz de pressão
é feito pela paralelização em CUDA, uma rotina que se inicia com a definição de um
índice relativo a posição dos threads e blocos, em seguida, para todos os elementos da
matriz expandida, é calculado a derivada de um elemento em relação aos elementos
vizinhos, após isso as pressões em x e z são calculadas utilizando as matrizes das bordas
absorventes, as matrizes das derivadas e da grade staggered, por fim, a soma das matrizes
das pressões em x e z dá origem a matriz da pressão. O mesmo processo acontece com a
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velocidade, há um cálculo das derivadas e após isso as velocidades em x e z são geradas
e a soma delas dá origem a matriz da velocidade.
Na placa gráfica foram calculadas as rotinas que mais demandavam tempo, ou
seja, os operadores das diferenças finitas para frente e para trás de quarta ordem sob a
direção x e z. Após vários testes de velocidade, notou-se que essas rotinas eram as mais
demoradas para o código apenas usando a CPU. Logo, para melhorar o desempenho do
código, foi necessário paralelizar esta etapa do código, o que corresponde à
implementação das equações 2.7 a 2.10, que são fundamentais para resolver as equações
2.4 a 2.6. Assim, de acordo com a arquitetura CUDA, para realizar os cálculos na placa
gráfica é necessário determinar quantos threads por blocos serão utilizados. Para o código
ficou em aberto, cabendo ao usuário determinar a quantidade, porém o recomendado é
sempre utilizar números múltiplos de 2. Os testes realizados neste trabalho utilizaram 512
e 1024 threads, observando que esses valores são limitados às configurações das placas
gráficas que estão sendo utilizadas, neste caso, a placa gráfica suportava até 1024 threads
por blocos. Além disso, a plataforma CUDA necessita do número de blocos presentes em
um grid, conforme exemplificado na figura 2-14. Com isso, o número de blocos por grid
ou grade, foi calculado da seguinte forma:
𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑒 = 𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟

(𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 + 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑎𝑑𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜𝑠 − 1)
𝑡ℎ𝑟𝑒𝑎𝑑𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑜𝑠

(3.1)

Onde floor é uma função da linguagem de programação C que designa o menor
número inteiro. Portanto, o número de blocos estará condicionado à dimensão do modelo
e ao número de threads, sendo a dimensão do bloco o número de threads.
Na execução do código em CUDA, é necessário identificar onde cada elemento
das variáveis estão dentro da placa gráfica. Neste caso, a estratégia utilizada foi a
seguinte:
𝑖𝑑𝑥 = 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘𝐼𝑑𝑥. 𝑥 ∗ 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘𝐷𝑖𝑚. 𝑥 + 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑎𝑑𝐼𝑑𝑥. 𝑥

(3.2)

Onde, 𝑖𝑑𝑥 é o identificador do elemento da variável, 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘𝐼𝑑𝑥. 𝑥 é o identificador
do bloco no eixo x, 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘𝐷𝑖𝑚. 𝑥 é a dimensão do bloco em relação ao eixo x e o
𝑡ℎ𝑟𝑒𝑎𝑑𝐼𝑑𝑥. 𝑥 é o identificador do thread no eixo x. Assim, é possível perceber que foi
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utilizado uma grade unidimensional com vários blocos dispostos apenas no eixo x e com
diversos threads sendo paralelizados dentro deles.
Ao que se refere à sub-rotina do operador das diferenças finitas de quarta ordem,
a sua implementação foi realizada para os cálculos de pressão e de velocidade, tendo duas
chamadas distintas, uma para a paralelização do cálculo das derivadas de velocidade e
outro para calcular as derivadas de pressão. Tal procedimento é necessário porque as
funções para gerar os modelos de pressão e velocidade utilizam as variáveis referentes às
derivadas de quarta ordem, logo, havia a necessidade de zerar os valores de tais variáveis
sempre que elas fossem necessárias para calcular outros valores.
No processo de paralelização foi utilizado apenas a memória global disponível
pela GPU para realização dos cálculos. De acordo com a equação 3.2 é possível observar
que a organização dos elementos das variáveis foi apenas no eixo x. Ou seja, conforme a
figura 2-13, gridDim.x é o número de blocos por grade obtido pelo resultado da equação
3.1, já que gridDim.y e gridDim.z são iguais a 1. Logo, a figura 3.5 ilustra como ficaram
dispostos os blocos dentro da GPU, onde cada bloco tem como limite a quantidade de
threads que a placa gráfica tem capacidade de processar. Para este trabalho, a GPU conta
com a capacidade de processamento de até 1024 threads por bloco. Assim, cada variável
que foi copiada da CPU para a placa gráfica tem um grid correspondente, em que cada
um de seus elementos tem um endereço único dentro da GPU.
Figura 3-5 – Grid unidimensional.

Fonte: O autor.

A seguir, o código 2 mostra como é feito o cálculo da velocidade na placa gráfica.
Código 2 – Cálculo da velocidade na GPU
⋮
1: __global__ void vmodel(double* vx_d, double* vz_d, const double*
damp1b_d, const double* damp2b_d,const double* buw1_d, const
double* buw2_d, double* der1_d, double* der2_d, int size1, int n1,
int n2, double *p_d)
{
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double a0 =1.125;
double a1=-1./24.;
int idx = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
if(idx < size1){
if(idx>n2 && idx<size1-2*n2){
der1_d[idx]=a0*(p_d[idx+n2]p_d[idx])+a1*(p_d[idx+2*n2]-p_d[idx-n2]);
}
if(idx>=size1-2*n2 && idx<=size1-n2){
der1_d[idx]=p_d[idx+n2]-p_d[idx];
}
if(idx<=n2){
der1_d[idx]=p_d[idx+n2]-p_d[idx];
}
if(idx>=0 && idx<size1){
der2_d[idx]=a0*(p_d[idx+1]p_d[idx])+a1*(p_d[idx+2]-p_d[idx-1]);
}
if(idx%n2==0){
der2_d[idx]=p_d[idx+1]-p_d[idx];
}
if(idx%n2==0+n2-1){
der2_d[idx]=p_d[idx+1]-p_d[idx];
}
}

⋮
__syncthreads();
}

⋮

O código 2 começa com a declaração __global__ que já foi explicado na Tabela
2-2 e serve para acionar “vmodel”. Além de declarar todas as variáveis que são
necessárias para a execução do código. Em seguida são declarados “a0 e “a1” que são os
coeficientes das diferenças finitas para a aproximação de quarta ordem da primeira
derivada, já exposto na sessão 2.1.1. Após isso, ocorre a declaração de “idx”, ou seja, o
identificador do elemento da variável. No item 5 encontra-se uma condição fundamental
para que não ocorra invasão de memória, ou seja, o identificador do elemento da variável
“idx” deve ser menor que o tamanho da matriz representativa do modelo de velocidade,
que no código 2 corresponde a “size1”. Isso deve-se ao fato da contagem de “idx”
começar do valor zero. Assim, é possível garantir que a placa gráfica só identificará os
elementos da variável correspondente. Ainda no item 5, há seis condições que foram
necessárias para poder representar e calcular as derivadas, três delas são referentes as
derivadas no eixo z “der1” e as outras três são do eixo x “der2”. São necessários três para
cada eixo porque a aproximação de quarta ordem necessita de quatro pontos e as bordas
não oferecem a possibilidade de fazer o cálculo em quarta ordem, por esse motivo, nas
bordas do modelo as derivadas são aproximações de segunda ordem, que necessitam de
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apenas dois pontos. Logo, três condições para as derivadas no eixo x, duas sendo de
segundo ordem para margem esquerda e direita do modelo e uma outra condição para os
pontos que não estão nas margens e que conseguem reunir quatro pontos. As outras três
condições são referentes ao eixo z, em que duas são para as margens superior e inferior
do modelo, sendo condições para aproximação de segunda ordem e a outra condição
restante serve para os pontos que não estão nas margens superior e inferior e podem contar
com quatro pontos para realizar a aproximação de quarta ordem.
O código gera um loop para atualizar as matrizes de velocidade e pressão com os
dados obtidos dos cálculos das derivadas com o passar do tempo da propagação da onda
e ao fim, o código utiliza uma rotina para salvar o modelo e gerar um arquivo referente
ao sismograma. Ao final, o código libera todas as memórias utilizadas, tanto em C quanto
em CUDA.
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Capítulo IV: Resultados e Discussões

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A seguir serão apresentados vários resultados numéricos obtidos com o código
desenvolvido nesta dissertação. Os seguintes testes foram escolhidos para verificar o
desempenho do CUDA no contexto da FWI em clusters contendo os seguintes
processadores: Intel® Core i7 CPU, Intel® Xeon CPU E5-1620 v3, GPU Nvidia.
Os sismogramas a seguir têm o objetivo de observar os efeitos das bordas
absorventes. No caso, o modelo de 4 camadas horizontais está detalhado a seguir nas
Figura 4-1 até 4-3. Na Figura 4-1, é possível observar que houve reflexão nas bordas e as
ondas que foram refletidas pelas bordas atingiram as camadas horizontais mais profundas
e geraram a falsa impressão que havia mais camadas.
Figura 4-1 – Sismograma sintético do modelo 4 camadas com PML de 5 unidades

Fonte: O autor

O sismograma da Figura 4-2 também retrata o modelo de camadas horizontais.
Entretanto, às bordas foram implementadas 9 unidades. Neste caso, ainda foram
observadas reflexões, sendo mais suaves que o da Figura 4-1. Para Berenger (1997), era
necessário de 5 a 10 unidades para evitar as reflexões, mas neste caso, para todos os
modelos testados, 10 unidades foram suficientes para evitar as reflexões.
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Figura 4-2 – Sismograma sintético do modelo 4 camadas com PML de 9 unidades

Fonte: O autor

A Figura 4-3 mostra o sismograma sintético com PML de 10 unidades. Assim, é
possível observar que as bordas serviram para absorver as ondas, sem gerar reflexões.
Assim, a Figura 4-3 mostra três refletores horizontais que retratam as interfaces existentes
entre as 4 camadas do modelo sintético.
Figura 4-3 – Sismograma sintético do modelo 4 camadas com PML de 10 unidades

Fonte: O autor

Para exemplificar o efeito da absorção das bordas PML em outros modelos, as
figuras a seguir mostram tal efeito. Para a Figura 4-4 o modelo corner-edge com PML 8
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unidades mostrou que as bordas não foram suficientes para absorver por completo as
ondas que chegaram até as fronteiras do modelo.
Figura 4-4 – Sismograma sintético Corner-Edge com PML 8 unidades

Fonte: O autor

O sismograma a seguir, Figura 4-5, mostra o modelo corner-edge com bordas
absorventes PML com 15 unidades e é possível observar que não houve reflexão nas
bordas, mostrando-se totalmente aplicável, pois além de simples implementação, o custo
computacional foi irrelevante.
Figura 4-5 – Sismograma sintético Corner-Edge com PML 15 unidades

Fonte: O autor
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Para modelos complexos, como o Marmousi, as reflexões das bordas ficam
difíceis de observar em virtude da quantidade de informação gerada no sismograma,
tornando difícil observação dos efeitos de tais reflexões. A Figura 4-6 exemplifica o
sismograma sintético do modelo Marmousi com bordas absorventes PML com 5
unidades. Logo, como foi observado nos modelos mais simples anteriormente, o
sismograma da Figura 4-6 apresenta reflexões oriundas das bordas, porém não é de fácil
percepção.
Figura 4-6 – Sismograma sintético Marmousi com PML 5 unidades

Fonte: O autor

A seguir, serão apresentados os resultados referentes ao tempo gasto para
realização da propagação da onda sísmica em diferentes computadores. A Figura 4-7
mostra um gráfico que relaciona o tempo gasto para a realização da propagação em função
do tamanho da malha. No caso, na Figura 4-7 todos os dados são para um mesmo modelo
sintético, assim, foram geradas três curvas referentes a cada um dos processadores: Intel
CPU, Intel Xeon CPU E5-1620 v3, GPU Nvidia. Nela é possível observar que o tempo
gasto utilizando a computação paralela CUDA há pouca variação, enquanto que os outros
dois, que utilizavam apenas a computação sequencial, apresentaram uma tendência linear
acentuada de crescimento do tempo gasto para gerar os dados. Assim foi possível
observar que o tamanho da malha tem influência direta no tempo computacional, quanto
maior a malha, mais tempo será gasto. Porém, essa tendência é mais acentuada para os
modelos sequenciais quando comparado com a computação paralela CUDA.
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Figura 4-7 – Tempo de processamento variando a malha.
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Pela Figura 4-7 observa-se que foi utilizada uma malha com pelo menos 821x821
elementos. Desta forma, o programa em CUDA apresentava um tempo de
aproximadamente 15 segundos para resolver o problema, enquanto que os outros dois
gastaram próximo de 65 segundos e 75 segundos.
Conforme já discutido nesta dissertação, a paralelização de parte do código
sequencial promove a diminuição do tempo de execução, porque os laços que poderiam
gastar muito tempo rodando de forma sequencial algumas operações, são calculados ao
mesmo tempo. Portanto, os resultados gerados confirmam que a paralelização diminui
substancialmente o tempo computacional. A Figura 4-8 também mostra a relação entre o
tempo computacional gasto para realizar a propagação da onda, porém neste caso, o
tempo computacional foi calculado em função do tempo de propagação da onda no meio.
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Figura 4-8 – Tempo de processamento variando o tempo de propagação da onda.
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Assim como o tamanho da malha, o tempo de propagação da onda no meio
também apresenta um comportamento de crescimento linear do tempo de execução do
código. Conforme, o tempo de propagação aumenta, mais tempo computacional é
exigido. Isso é explicado porque o laço existente executa cada vez mais operações que
demandam tempo computacional. Já para o código paralelo CUDA, observa-se um
crescimento muito pequeno, aproximadamente constante quando comparado com o
código sequencial.
A Figura 4-9 mostra o tempo de processamento em modelos com malhas
pequenas. Nesta situação, o código CUDA foi ineficiente até uma malha com 70225
pontos. Ou seja, uma malha quadrática de 265x265 pontos.
Figura 4-9 – Tempo de processamento para malhas pequenas.
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Foi observado que para o código em CUDA da propagação da onda, eram gastos
aproximadamente 5 segundos para alocar todas as variáveis utilizadas no código paralelo
na memória na placa gráfica. Sendo assim, para modelos que o código sequencial
consegue resolver em até 6 segundos aproximadamente, utilizar o código em CUDA não
compensaria. Entretanto, de acordo com a Figura 4-9, observa-se que os códigos
sequenciais apresentam, para esta faixa de elementos na malha, um crescimento
exponencial. Por outro lado, os valores obtidos com o código em CUDA apresentam
tendência linear com uma taxa de crescimento muito pequena.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Nesta dissertação foi apresentada a inversão da forma de onda acústica em duas

dimensões utilizando computação paralela. Para tanto, foi utilizado para o domínio do
tempo o método das diferenças finitas para solucionar a equação da onda acústica e,
também, utilizou-se do método de camadas perfeitas (PML) para calcular o campo de
propagação nas bordas, evitando assim, as reflexões nas regiões de fronteira. Sendo o
grande diferencial desta dissertação o fato da utilização dos dados de densidade e
velocidade do meio em uma grade escalonada (staggered-grid).
A implementação paralela proposta foi testada para a GPU Nvidia em termos de
tempos de execução. Os tempos de execução foram comparados aos obtidos usando a
programação em série em uma arquitetura Intel® Core i7-4700HQ e Intel® Xeon CPU
E5-1620 v3 @ 3.50GHz 32GiB. A paralelização do algoritmo tornou-se altamente eficaz,
tendo em vista que a implementação na GPU mostrou tempo de resolução cada vez menor
quando comparado com a implementação sequencial.
Assim, como conclusão, é possível afirmar que a implementação da computação
paralela em CUDA como proposta de otimização da propagação da onda acústica 2D por
diferenças finitas no domínio do tempo utilizando dados de densidade e velocidade em
uma grade escalonada é muito eficaz, tendo em vistas os resultados apresentados nesta
dissertação.
Finalmente, embora o CUDA tenha melhorado significativamente o
desempenho e diminuído o tempo computacional, ainda pode ser preciso fazer
otimizações específicas do código, como por exemplo utilizar a memória compartilhada
disponível na plataforma CUDA ou organizar os dados na GPU de outra maneira pode
ser uma estratégia para reduzir o trafego da memória global. Ademais, a implementação
2D demanda pouca memória RAM em comparação com um modelo 3D, que não foi
verificado neste trabalho. Neste caso, outras formas de implementação devem ser
testadas, como por exemplo, o uso do CUDA em conjunto com o MPI poderia permitir a
decomposição de grandes modelos em vários dispositivos localizados em nós diferentes
de um cluster.
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