
 

 

 

 

 

III. TEORI DASAR 

 

3.1. Konsep Seismik Refleksi 

Metode seismik memanfaatkan penjalaran gelombang seismik ke dalam bumi. 

Metode seismik refleksi merupakan metode seismik mengenai penjalaran 

gelombang elastik yang dimulai dari suatu sumber, dan pada titik tertentu akan 

direfleksikan kembali ke permukaan, sehingga dapat menggambarkan lapisan 

bawah permukaan secara vertikal.  

 

Gelombang elastik terdiri dari dua macam gelombang, yaitu gelombang body, 

yang meliputi gelombang-P dan gelombang-S, dan gelombang permukaan, 

gelombang Love dan gelombang Rayleigh.  

 

Gelombang badan (body wave) merupakan gelombang yang energinya ditransfer 

melalui medium bumi. Gelombang badan (body wave) dibagi menjadi dua 

macam, yaitu: 

1. Gelombang kompresi / Gelombang P adalah gelombang longitudinal  dimana 

    arah pergerakan partikel akan searah dengan arah rambat gelombang. 

2. Gelombang shear / Gelombang S adalah gelombang transversal dimana arah 

    pergerakan partikel akan tegak lurus dengan arah rambat gelombang. 
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Pada metode seismik refleksi, jenis gelombang yang digunakan, yaitu gelombang 

body terutama pada gelombang-P (kompresi) . 

Di bawah ini adalah gambar dua macam gelombang yang telah disebutkan di atas 

  
 

           

 

Gelombang kompresi ini atau disebut dengan gelombang suara, yaitu gelombang 

yang arah gerak partikelnya searah dengan arah rambatnya dan kecepatannya 

lebih besar dari gelombang S yang arah gerak partikelnya tegak lurus dengan arah 

rambatnya. 

 

3.2.  Noise  Dalam Data Seismik 

Noise adalah sinyal yang dianggap menggangu dan tidak diinginkan, oleh karena 

itu dalam proses pengolahan data seismik dilakukan usaha pengurangan noise 

hingga persentase noise pada data menjadi seminimal mungkin. Secara umum, 

noise terbagi atas 2 jenis, yaitu noise yang bersifat acak (random/ambient noise), 

   Gambar 4. Model rambat gelombang seismik  a). Gelombang P  dan b). gelombang S  

                      (Abdullah, 2007) 
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dan noise yang bersifat koheren, noise tersebut biasanya ditimbulkan oleh sumber 

ledakan. (Kearey, 1999) 

 

3.2.1. Random Noise (Ambient noise) 

Ambient noise adalah noise yang disebabkan oleh segala sesuatu yang tidak 

disebabkan oleh sumber (source). Noise acak ini dapat ditimbulkan oleh adanya 

angin, hujan, aliran air, aktifitas manusia, hewan, aktifitas mesin industri, dan 

faktor lingkungan lainnya. Ciri-ciri dari tipe noise ini antara lain: bersifat acak 

(random), memiliki spektrum yang lebar, memiliki energi yang relatif rendah 

(berasosiasi dengan amplitudo kecil). 

 

3.2.2. Noise Koheren (Shot generated noise) 

Noise koheren adalah noise yang timbul akibat peledakan yang dilakukan pada 

sumber saat pengambilan data. Beberapa jenis noise yang termasuk dalam 

kategori ini antara lain; 

 

a.   Ground roll 

Adalah noise yang menjalar melalui permukaan yang radial (gelombang 

permukaan) menuju receiver. Ciri-ciri dari ground roll antara lain: memiliki 

energi besar (amplitudo tinggi), memiliki frekuensi yang relatif rendah, 

mempunyai kecepatan yang lebih rendah dari sinyal utama, tetapi lebih besar dari 

air blast (air wave) 
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b.  Air blast (air wave) 

Adalah noise yang diakibatkan oleh penjalaran gelombang langsung melalui 

udara. Karakter dari noise ini hampir sama dengan ground roll, hanya saja 

kecepatan air blast lebih rendah. 

 

c.  Multiple 

Adalah sinyal refleksi yang dapat berupa short- path multiple (SPM) maupun long 

– path multiple (LPM). SPM pada data rekaman seismik akan tiba setelah sinyal 

utama, sehingga akan mempengaruhi tampilan sinyal utama. Sedangkan LPM, 

akan terlihat pada penampang seismik sebagai sebuah “event” lain yang berulang. 

Multiple dapat dianggap sebagai noise, karena tidak menggambarkan event  

reflektor sebenarnya. 

 

Gambar 5. Beberapa macam Multiple: (a) Free-Surface Multiple, (b) peg-

leg Multiple dan (c) intra-bed Multiple. (Uren,1995) 
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Multiple merupakan suatu fenomena gelombang seismik yang memantul lebih 

dari sekali sebelum kembali ke permukaan dan terekam kembali oleh perekam. 

Multiple terjadi apabila gelombang seismik melewati suatu batas lapisan yang 

memiliki kontras impedansi antar lapisan yang sangat besar (misalnya dari kolom 

air laut menuju lantai dasar laut yang keras, lapisan karbonat, dll). Saat ini metode 

akuisisi yang biasa digunakan adalah metode dengan menggunakan multi-

coverage data acquisition, hal ini merupakan salah satu usaha dari beberapa 

perusahaan penyedia jasa untuk meningkatkan kualitas image di bawah 

permukaan. Penggunaan metode ini pada akuisisi seismik refleksi biasanya 

dilakukan secara berulang, sehingga satu titik refleksi dapat diiluminasi oleh 

beberapa  pasangan source dan reciver. Hasilnya, akan didapatkan beberapa  

pasangan source dan reciver untuk satu titik CMP dalam data 2D. Data multi-

coverage ini dimanfaatkan oleh semua metode imaging, untuk dikumpulkan 

menjadi kumpulan data dari common cause. Kemudian dipetakan ke posisi 

sebenarnya, menjadi satu kumpulan data Zero Offset (simulasi ZO) yang lebih 

mudah untuk diinterpretasikan. (Herrmann, 2000) 
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Gambar 6. Contoh noise yang terdapat pada data seismik (Bancroft, 2004). 

 

Dalam seismik refleksi, dasar metodenya adalah perambatan gelombang bunyi 

dari sumber getar ke dalam bumi atau formasi batuan, kemudian gelombang 

tersebut dipantulkan ke permukaan oleh bidang pantul yang merupakan bidang 

batas suatu lapisan yang mempunyai kontras Impedansi Akustik (IA). Di 

permukaan bumi gelombang itu ditangkap oleh serangkaian instrumen penerima 

(geophone/hydrophone) yang disusun membentuk garis lurus terhadap sumber 

ledakan atau profil line.  
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Gambar 7. Konsep gelombang seismik. (Badley, 1985) 

 

Nilai-nilai impedansi akustik yang dimaksud adalah kecepatan dan massa jenis 

batuan penyusun perlapisan bumi. Hubungan antara keduanya dapat dinyatakan 

sebagai koefisien refleksi (R) dan koefisien transmisi (T). 

 

         RVT        

                          
1122
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VV

VV
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            (1) 

dengan 

Rc   = Koefisien Refleksi     

    = Massa Jenis (kg/m
3
) 

V     = Kecepatan Rambat Perlapisan (m/dt
2
) 

V  = Impedansi Akustik (kgm/dt
2
) 

T     = Koefisien Transmisi 
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Waktu perambatan gelombang dari sumber ledakan, kemudian dipantulkan 

kembali oleh bidang reflektor tersebut merupakan waktu dua arah atau lebih 

dikenal dengan istilah two-way traveltime (TWT) dan besarnya waktu ini 

tergantung pada kedalaman reflektor, semakin dalam lapisan batuan semakin 

besar waktu yang diperlukan Tc>Ta>Tb (Gambar 8). 

Sebagian energi yang dipantulkan tersebut akan diterima oleh serangkaian 

detektor, kemudian akan direkam dalam satu Magnetic Tape. Parameter yang 

direkam adalah waktu penjalaran gelombang seismik dari sumber menuju 

detektor. (Alonso, 1967) 

 

                                    

 

 

 

    

 

 

Gambar 8. Pemantulan gelombang. 
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3.3 Penjalaran Gelombang Seismik pada Medium Isotropik 

 

Dalam metode seismik, pengetahuan tentang teori gelombang, khususnya 

gelombang elastik, merupakan hal yang sangat penting. Gelombang yang menjadi 

perhatian dalam eksplorasi seismik adalah gelombang badan P (primary),  yang 

bersifat kompresi dan memiliki pergerakan partikel searah dengan arah 

rambatannya (longitudinal). 

Kecepatan gelombang P dalam medium isotropik:             

 



3

4




k

VP                    (2) 

Dimana k= Modulus Bulk, µ=Shear Modulus dan Þ = rapat massa 

 

Persamaan (2) menunjukkan bahwa cepat rambat gelombang elastis bergantung 

pada beberapa sifat fisik medium yang dilaluinya, dalam ini adalah modulus 

elastis dan densitas. Energi gelombang datang akan terbagi pada gelombang yang 

dipantulkan dan dibiaskan. Dalam banyak kasus gelombang yang dipantulkan 

lebih banyak membawa energi daripada gelombang yang dibiaskan. (Berkhout, 

1984) 

 

3.4 Dekonvolusi 

Dekonvolusi adalah suatu proses untuk meniadakan konvolusi. Seperti banyak 

diketahui bahwa fenomena perambatan gelombang seismik yang dipakai dalam 

seismik eksplorasi dapat di dekati dengan model konvolusi. Trace seismik dapat 

dianggap sebagai hasil antara deret koefisien refleksi dengan sinyal seismik. 
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Tujuan proses dekonvolusi itu sendiri ada 2 macam, yaitu : 

1. Menghilangkan noise yang bersifat koheren (seperti multipel dan 

dereverberasi). 

2. Memisahkan suatu sinyal seismik dengan koefisien refleksi dari suatu 

seismogram, yang dilakukan pada data seismik yang sudah bebas noise. 

 

Pada pengolahan data seismik dikenal beberapa jenis dekonvolusi, yaitu : 

 

3.4.1. Dekonvolusi sebelum stack 

Dekonvolusi ini berperan untuk membentuk sinyal dan meningkatkan resolusi 

data seismik. 

 

a. Spiking Dekonvolusi 

Dekonvolusi jenis ini pada prinsipnya ditujukan untuk membentuk sinyal. Dalam 

keadaan khusus bila sinyal yang diinginkan berupa paku (spike), maka 

dekonvolusinya disebut spiking dekonvolusi. Konsep untuk menyelesaikan hal ini 

ada di dalam teori yang disebut filter Wiener, (gambar 9) 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Prinsip filter Wiener yang mengubah sinal menjadi paku. (Claerbout, 1985) 

  t 

S(t) 

0  0   t 

Wiener Spiking Filter f (t) 
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Filter Wiener adalah sebuah proses operasi matematik yang menganut azas 

kwadrat terkecil dalam menjalankan operasinya. Tahap operasinya dibagi menjadi 

dua tahap, yakni tahap perancangan (filter design) dan tahap pemakaian (filter 

application). (Claerbout, 1985) 

 

b. Filter Inversi 

Konsep filter inversi muncul berdasarkan anggapan bahwa bumi telah bertindak 

sebagai filter, sehingga sinyal seismik yang kita rekam mempunyai bentuk yang 

rumit. Filter inversi adalah suatu filter yang dirancang untuk mengembalikan 

bentuk sinyal seismik yang rumit tadi menjadi sederhana seperti paku. 

 

c. Filter Inversi Di Domain Frekuensi 

Filter inversi dapat dilakukan di domain frekuensi, bila spektrum seismik yang 

akan kita dekonvolusi adalah S(f), maka filter inversinya adalah : 

 

 (3) 

 

Filter inversi ini dapat direalisasaikan bila nilai-nilai semua komponen S(f)>0. 

Bila salah satu saja dari komponennya berharga nol, maka F(f) tidak dapat 

direalisasikan karena akan ada nilai yang besarnya tak berhingga. Untuk 

mengatasi masalah ini, maka pada umunya orang menambahkan “white noise” 

kepada spektrum sinyal. Pekerjaan ini disebut spectral pre whitening. White noise 

yang ditambahkan ini tidak boleh terlalu besar, kira-kira sekitar 1% atau beberapa 

)(

1
)(

fS
fF 
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% saja relatif terhadap amplitudo maksimum dari spektrum sinyalnya. (Yan, 

2002) 

 

3.4.2. Dekonvolusi Setelah Stack 

Teknik-teknik dekonvolusi setelah stack dimaksudkan untuk menekan noise yang 

koheren. Noise yang koheren adalah sinyal seismik juga, akan tetapi lintasan 

penjalarannya melalui jalan yang tidak kita inginkan, jadi tidak sebagaimana 

halnya dengan pantulan-pantulan primer. (Schultz, 1985) 

 

a. Filter Prediktif 

Filter prediktif adalah suatu filter digital yang beropersi atas dasar informasi yang 

didapat di bagian awal suatu gelombang untuk menghilangkan hal-hal yang tidak 

diinginkan di bagian belakang dari gelombang tersebut. Filter prediktif digunakan 

untuk menekan noise-noise yang koheren misalnya seperti multipel. 

 

b. Dereverberasi 

Derevereberasi merupakan fenomena yang banyak dijumpai pada seismik 

eksplorasi di laut. Hal ini diakibatkan karena dasar laut dapat bertindak sebagai 

reflektor yang kuat dan permukaan laut memang sudah merupakan pemantulan 

yang kuat juga dengan koefisien refleksi 1 . 

 

3.5. Common Mid-Point (CMP) Gather 

CMP gather (Common Mid-Point gather) didefinisikan sebagai kumpulan dari 

trace yang memiliki posisi mid-point yang sama. Mid-Point adalah titik tengah 
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antara sepasang source dan reciver. Contoh dari geometri CMP Gather ditujukkan 

pada gambar 10. 

 

Offset adalah jarak antara source dan receiver dan merupakan salah satu dari dua 

dimensi CMP gather. Dimensi yang lainnya adalah waktu (time), yang merupakan 

two-way traveltime sebagai tanda waktu yang di habiskan pada jalur perambatan 

dari titik source ke titik reflector kemudian  ke titik receiver. Dan Common depth 

point (CDP) gather sama seperti CMP, namun memiliki perbedaan pada 

permukaan yang menurun. 

 

 

Gambar 10. Geometri Common Mid-Point (CMP) gather. (Yilmaz, 1989) 
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3.6.  Kecepatan  ( Velocity ) 

Kecepatan merupakan parameter yang sangat penting dalam mempengaruhi 

kualitas stacking pada pengolahan data seismik. Kecepatan yang digunakan dalam 

pengolahan data seismik memiliki fungsi yang berbeda. Dalam melakukan 

Migrasi domain waktu, kecepatan yang digunakan adalah kecepatan Root Mean 

Square (RMS) yang diperoleh dari analisis kecepatan. (Schultz, 1985) 

 

3.6.1. Kecepatan Root Mean Square (RMS) 

Untuk medium berlapis dan memiliki offset pendek, persamaan hiperbolik dapat 

didekati dengan penyederhanaan persamaan dengan menggunakan kecepatan 

RMS. Kecepatan RMS merupakan kalkulasi dari kecepatan interval pada medium.  

 

Kecepatan RMS merupakan kecepatan total dari sistem perlapisan horisontal 

dalam bentuk akar kuadrat pukul rata. Apabila waktu rambat vertikal t1, t2, … , 

tn dan kecepatan masing-masing lapisan V1, V2, … , Vn, maka kecepatan RMS-

nya untuk n lapisan dirumuskan :               

   









 

n

k

n

k

kk
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t

tV

V

1

1

2

                                   (4)                                                     

 

3.7 Koreksi NMO 

Proses koreksi NMO bertujuan untuk menghilangkan efek moveout pada 

traveltime offset. Normal moveout merupakan hal dasar dan sangat penting dalam 
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konsep seismik. Radon transform dan F-K filter memiliki hubungan yang sangat 

kuat dengan efek moveout dan traveltime offset. 

Waktu datang gelombang refleksi adalah 

          

2
1

2

2

0






















V

X
TTx      (5) 

dengan 

Tx  = Waktu tempuh sebenarnya 

T0 = 2h/V yakni waktu rambat bolak balik (TWT) gelombang refleksi pada 

pantulan normal 

V   = Kecepatan geombang seismik 

X   = Jarak sumber dan penerima 

 

 

Gambar 11. Koreksi NMO. (Abdullah, 2007) 
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Koreksi NMO  xT  adalah koreksi yang diperlukan untuk membawa gelombang 

refleksi dari pantulan miring (NNI = non normal incidence) ke pantulan normal 

(tegak lurus). (Gaddalah, 1994) 

0TTT xx        (6) 

 

Untuk suatu nilai x dapat diamati bahwa xT  ternyata berubah dengan waktu, hal 

ini disebabkan karena lengkung hiperbola refleksi yang dinyatakan oleh 

persamaan (5) berperilaku semakin landai untuk T0 yang semakin besar. Karena 

xT  (koreksi NMO) berubah dengan waktu, maka koreksi NMO disebut juga 

koreksi dinamik. 

 

3.8 Common Mid-Point (CMP) Stack 

Common Mid-Point (CMP) stack merupakan teknik pengumpulan data dari 

Common Mid-Point (CMP) gather yang sudah terkoreksi NMO dan dijumlahkan 

berdasarkan offset. Sehingga rasio signal-to-noise akan meningkat setelah CMP 

stack dilakukan. 

 

3.9 Filtering 

Filtering merupakan upaya untuk „menyelamatkan‟ frekuensi yang di kehendaki 

dari gelombang seismik dan membuang yang tidak dikehendaki. Terdapat 

beberapa macam jenis filtering : band pass, low pass (high cut) dan high pass (low 

cut). 
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Didalam pengolahan data seismik band pass filter lebih umum digunakan karena 

biasanya gelombang seismik terkontaminasi noise frekuensi rendah (seperti 

ground roll) dan noise frekuensi tinggi (ambient noise)  

 

 

 

Gambar 12. Low Pass, High Pass, Band Pass(Abdullah, 2007). 

 

Secara matematis, operasi filtering merupakan konvolusi dalam kawasan waktu 

antara gelombang „mentah‟ dengan fungsi filter diatas dan perkalian dalam 

kawasan frekuensi. (Abdullah, 2007) 
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3.10 Radon Transform 

Radon Transform merupakan teknik secara matematika yang telah luas digunakan 

dalam pengolahan data seismik. Ada 3 jenis Radon Transform yang biasa 

digunakan untuk menekan multiple yaitu slant-stack atau τ-ρ transform, Radon 

Transform hiperbolik, dan Radon Transform parabolik. Radon Transform 

hiperbolik dan parabolik yang diterapkan untuk mengatenuasi multiple 

berdasarkan perbedaan moveout antara gelombang utama (primary) dan multiple. 

Pada penelitian ini pembahasan akan di fokuskan pada satu tipe saja dari Radon 

Transform yaitu Radon transform parabolik. 

Prinsip kerja Radon Transform dengan merubah data dari domain T-X (time-

offset) menjadi domain τ-ρ (intercept time-ray parameter). Radon Transform 

dikenakan pada data Common Mid-Point (CMP) gather yang sudah terkoreksi 

NMO atau pada Common Shot gather. 

 

Gambar 13. Pemetaan event dari domain T-X ke domain τ-ρ (Cao, 2006). 
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Radon transform memliki kekurangan yaitu tidak dapat menangani energi 

multiple pada near-offset dan tidak bisa menahan amplitude dari energi primer 

sehingga ada kebocoran energi primer. (Cao, 2006) 

 

3.10.1. Radon Transform Parabolik 

Radon transform parabolik dalam pengolahan data seismik adalah metode 

transformasi domain data seismik, dari domain T-X ke dalam domain T-X (time-

offset) menjadi domain τ-ρ (intercept time-ray parameter). Jika pada Radon 

transform linear, ρ adalah ray parameter (1/v), maka pada Radon transform 

parabolik, ρ adalah nilai residual moveout. Jika pada Radon transform linear, data 

dijumlahkan oleh trajektori linear (LMO), maka pada Radon transform parabolik, 

data dijumlahkan oleh trajektori parabola. Radon transform parabolik dikenakan 

pada Common Mid-Point (CMP) gather yang telah dikoreksi NMO. Transformasi 

tersebut didefinisikan oleh persamaan τ = t + ρx
2
. 

Setelah melalui koreksi NMO, event refleksi primary yang terkoreksi oleh 

kecepatan event primer itu sendiri akan menjadi datar, sedangkan multiple yang 

terkoreksi kecepatan primary akan undercorrected dan mendekati bentuk 

parabola. Pada Radon transform parabolik, nilai ρ didefinisikan oleh : 1/(2.τv
2
), 

dimana nilai v adalah kecepatan hiperbolik suatu sinyal refleksi dan τ adalah 

intercept time. Pada aplikasinya, nilai kecepatan v ini direpresentasikan oleh nilai 

residual moveout. 

Radon transform parabolik dapat dikenakan pada Common Mid-Point (CMP) 

gather yang sudah terkoreksi NMO dengan menjumlahkan data sepanjang jalur 

stacking yang didefinisikan dengan persamaan t = τ + qx
2
 dengan q = p. Sebuah 
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kurva parabolik yang tepat pada Common Mid-Point (CMP) domain bisa 

dipetakan secara teori pada satu titik yang terfokus pada Radon transform 

parabolik. t = τ + qx
2
 bisa dianggap sebagai satu event dengan two-way traveltime 

pada zero-offset t0 dan kecepatan RMS Vrms. Jika event ini dikoreksi dengan satu 

kecepatan Vc. 

Radon transform parabolik dapat didefinisikan pada t
2
 – stretched CMP atau shot 

gather, karena hiperbola pada domain CMP menjadi parabola setelah peregangan 

t
2
 pada sumbu waktu (time). Anggapan event pada Common Mid-Point (CMP) 

gather dengan traveltime hiperbolik didefinisikan oleh : 

    2

2

2

0

2

v

x
tt         (7) 

Kemudian dilakukan peregangan (stretching) pada arah waktu (time) dengan 

menentukan t’ = t
2
 dan t0’ = t0

2
. Selanjutnya persamaan (7) menjadi berbentuk : 

   2

2

'

0

'

v

x
tt   (8) 

Yang didefiniskan sebagai parabola. Sehingga Radon transform parabolik bisa 

didefinisikan pada t
2
 – stretched CMP atau shot gather. (Yilmaz, 1989) 

 

3.11. F-K Filter 

F-K Filter merupakan salah satu filter dalam pengolahan data seismik yang 

dilakukan dengan cara merubah data seismik dari domain waktu (t) dan jarak (x) 

menjadi domain frekuensi (f) dan bilangan gelombang (k) dengan menggunakan 

transformasi Fourier. Karena event-event dalam data seismik mempunyai banyak 

kemiringan dan frekuensi (dalam hal ini yang dimaksud sebagai kemiringan 
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adalah kemiringan event, dalam milidetik per trace, bukan kemiringan dari 

struktur geologi), maka tiap kemiringan yang berbeda dalam domain T-X akan 

berubah menjadi garis dengan kemiringan yang berbeda dalam domain F-K. Event 

horizontal dalam domain T-X mempunyai nilai bilangan gelombang sama dengan 

nol, sehingga dalam domain F-K akan diplot sepanjang sumbu frekuensi. Semakin 

besar nilai kemiringan suatu event dalam domain T-X semakin dekat plotnya 

dengan sumbu bilangan gelombang. Sinyal dengan kemiringan positif akan 

mempunyai bilangan gelombang positif dan sinyal dengan kemiringan negatif 

akan mempunyai bilangan gelombang yang negatif. Berbagai event dengan 

perbedaan kemiringan selalu menunjukkan perbedaan kemiringan ketika 

dipetakan dalam domain F-K. (Dewar, 2003) 

F-K Filter juga bisa disebut filter kecepatan, karena semua energi seismik yang 

berasal dari source dengan kecepatan perambatan yang sama yang melewati event 

miring. 

Transformasi Fourier 2D dibutuhkan untuk mentransformasi data seismik ke 

dalam domain frekuensi (f) dan bilangan gelombang (k). Pertama, transformasi 

Fourier mengubah domain waktu (t) kedalam domain frekuensi (f) kemudian 

mentransformasi domain jarak (x) ke dalam domain bilangan gelombang (k). 

Hubungan bilangan gelombang (k) dengan panjang gelombang adalah k = 1/λ. 

Seperti halnya frekuensi (cycles/meter) adalah kebalikan dari perioda, maka 

bilangan gelombang (m
-1

 atau cycles/meter) adalah kebalikan dari panjang 

gelombang. 

Kerugian F-K Filter, yaitu apabila filter terlalu kuat, maka output akan kelihatan 

smearing. Terutama apabila frekuensi primer mendekati frekuensi multiple, maka 



35 

 

akan sulit menjaga frekuensi primer dalam menghilangkan multiple.(Humpson, 

1990) 


