
Dekonvolúció, „Spike” dekonvolúció 

Konvolúciós föld model 

A szeizmikus hullám által átjárt teret szeretnénk modelezni. A földet úgy képzeljük el, mint 
vízszintes rétegekből álló szűrő rendszert. Bele engedünk t=0 időnél egy impuzust és figyeljük, 
milyen kimeneti választ kapunk. A rendszer kimenetén a réteghatárokról visszavert hullámokat 
fogjuk észlelni. 

 

Feltételezzük, hogy a visszavert hullámok amplitúdóját a réteghatárokon számítható reflexiós 
koefficiensek szabályozzák. Az egyes réteghatárokról visszavert hullámok észlelésének ideje a 
rétegekben mérhető sebességekből számítható. Ez egy impulzus szerű bemeneti jel esetén egy 
impulzus sorozatot eredményezne. Az idő függvényében olyan tüske-sorozatot kapnánk, ahol a 
tüskék helyét a hullámterjedési idő adná, a tüske amplitúdóját pedig a reflexiós koefficiens. 

 



A szeizmikus kutatás célja ezeknek a reflexiós koefficienseknek a meghatározása. Ezek helye 
és nagysága adja meg a megkutatni kívánt rétegek alakját és szerkezetét. 

A szeizmikában alkalmazott bementi jel nem impulzus szerű. További komplikáció, hogy 
magának a földnek is van egy frekvencia szűrő hatása. Ezért a rendszer kimenetén nem tüske 
szerű impulzusokat kapunk, hanem egy összetett jelalakot. 

Ez az összetett jelalak a reflexiós koefficienssekkel arányos implzus sorozat és a bemenő jel 
konvolúciójából áll össze. 

 

Ahhoz, hogy az észlelt komplikált jelalakból a tüske sorozatot visszakapjuk, el kell távolítanunk a 
konvolúció hatását. Ezt a műveletet nevezzük dekonvolúciónak. Speciálisan, mivel tüske (spike) 
sorozatot várunk, ezért „spike” dekonvolúciónak nevezzük. 

 



A dekonvolúciót egy inverz szűrő segítségével oldhatjuk meg. Az inverz szűrő nem más, mint a 
bemenő jel inverze. Ez azt jelenti, hogy az inverz szűrővel konvolválva a bemenő jelet, 
egységimpulzust kapunk eredményül. 

Az inverz szűrőnek a feladata a konvolúció hatásának az eltávolítása. Az inverz szűrővel 
konvolválva az észlelt szeizmikus csatornát, visszakapjuk a tüske szerű reflexiós koefficiens 
sorozatot, amiből a továbbiakban következtethetünk a rétegek fizikai paramétereire (legalább is 
elvileg). 

Mielőtt mélyebbre merülnénk az inverz szűrő tervezésében, meg kell vizsgálnunk, hogy mi 
annak a feltétele, hogy egy tetszőleges jelalak invertálható legyen. 

Segédeszközként az idősorok Z-transzformáltját fogjuk felhasználni.  

Definíció szerint a b0, b1, b2, ... bn idősor Z transzformáltja: 

a0 + a1Z + a2Z
2 +...+ anZ

n 

Vegyük a következő számpéldát: 

 

legyen az idősorunk: bt = (0, 0, ... 0, 1, 2, 0, -1, -1, 0, ... 0), amint az az ábrán látható. Ennek a Z 
transzformáltja: 

B(Z) = 1 + 2Z + 0Z2 – Z3 – Z4 

Ez a polinom lesz a bt idősor Z transzformáltja. Ebben a polinomban Z soha nem vesz fel egy 
numerikus értéket. Z jelentése az egységnyi késleltető operátor. Például a ZB(Z) adatsor így 
nézne ki: 



 

Ez ugyan az a görbe, mint amit az előző ábrán láttunk, de egy időegységnyivel eltólva. 

Amennyiben N egységgel szeretnénk a B(Z) idősort eltólni, ZN-nel kellene megszorozni. 

A Z transzformáltról a 

� � ��� 

helyettesítéssel egyszerűen áttérhetünk a Fourier transzformációhoz, ahol ω a körfrekvencia. A 
komplex síkon ábrázolva Z az egységkört írja le. 

 

 

 

A Z transzformáltat a lineáris szűrők leírásához szokás felhasználni. Komplikált szűrő 
rendszerek állíthatók elő olymódon hogy az egyik szűrő kimenetét becsatlakoztatjuk egy 
következő szűrő bemenetére. 



 

A linearitás feltétele, hogy az elemi szűrők felcserélhetőek legyenek. Ez a következőképpen 
teljesül: 

Y1(Z) = [X(Z)B(Z)]C(Z) = XBC 

Y2(Z) = [X(Z)C(Z)]B(Z) = XCB = XBC 

Vegyünk példának egy B(Z) = 2 – Z – Z2 polinomot. Ezt a polinomot felbonthatjuk két elemi 
részre: B(Z) = (2 + Z) (1 – Z), azaz egy (2, 1) és egy (1, -1) elemi kétpontos idősor szorzatára. 
Tehát az előző kifejezésmóddal, a B(Z) szűrő felbontható két elemi, egymás után ható szűrőre. 

 

Általánosságban, minden polinom felbontható (r – Z) alakú, két pontból álló elemi polinomok 
szorzatára, ahol az r-ek a polinom gyökei lesznek. A gyökök azok a pontok, ahol a polinom 
értéke nullává válik. 

Térjünk vissza az eredeti kérdéshez, mi a feltétele annak, hogy egy tetszőleges 

at = (a0, a1, a2, ... aN) 

alakú jel invertálható legyen? 

Mint már láttuk, ennek az idősornak egyszerűen előállíthatjuk a Z transzformáltját, ami egy N-ed 
fokú polinom lesz. Ez felbontható N elemi kétpontos polinom szorzatára: 

A(Z) = a0 + a1Z + a2Z
2 + ... aNZN = (r0-Z)(r1-Z)(r2-Z) ... (rN-Z) 



A(Z) inverzének kiszámításához a szorzat minden elemét invertálni kell. Vegyük például az i-
edik elemet: (ri – Z). Ennek inverze: 

�� � 1
� � � � 1
� 1
�1 � �
�

 

Mivel komplex polinomokról van szó, ez a kifejezés esetenként bonyolult lehet. Az 1/ri szozókat 
összegyüjthetjük egy közös szorzóvá, így elég a második taggal foglalkozni. Irjuk fel ennek a 
Taylor sorát: 
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Láthatjuk, hogy csak abban az esetben kapunk stabilan konvergáló megoldást, ha az ri gyök az 
egységkörön kívül helyezkedik el. 

Ugyanis a 

� � ��� 

helyettesítéssel Z a valós – képzetes síkon az egységörnek felel meg. Amennyiben a gyök az 
egységkörön belül van, vagy az egységkörre esik, a Taylor sor divergenssé válik. 

Ez igaz a felbontásban szereplő összes gyökre. 

Más szóval azt szokás mondani, hogy egy tetszőleges jelnek akkor képezhető stabil inverze, ha 
a jel minimum fázisú. A minimum fázisúság definíciója ugyanis pont az, hogy az összes gyöknek 
az egységkörön kívül kell elhelyezkedni. 

Ezt egy kicsit világosabban a következő ábra alapján lehet megérteni. 

 

 

 



 

Az ábra bal oldala a Z-t és egy gyököt ábrázolja a komplex síkon. Z korábbi definíciójából 
következik, hogy Z az ω függvényében az egységkör mentén helyezkedik el. Az egységkör 
mentén az 1, 2, 3, 4, 5 jelű pontok Z különböző ω1, ω2, ω3, ω4, ω5 körfrekvenciákhoz tartozó 
értékei. A felső ábrán egy egységkörön kívüli, az alsó ábrán egy az egységkörön belüli gyök 
látható. A szinezett vonalak az (r – Z) különbségeknek felelnek meg, Z-nek az ω1, ω2, ω3, ω4, ω5 
körfrekvenciáknál felvett értékeinél. 

A jobb oldali ábra szinén a komplex síkot ábrázolja, de most az 1, 2, 3, 4, 5 pontok az r-Z 
különbségeket jelölik. Az (r – Z) különbségeket az előbbivel azonos színű egyenesek (vektorok) 
jelölik. Látható, hogy az (r – Z) függvény is egy zárt kört ír le.  

A felső esetben a nulla pont a körön kívül helyezkedik el. Ahogy a frekvencia növekszik, a kör 
mentén forgunk körbe, egy-egy kör után a frekvencia növekedésével további köröket írunk le. 

Láthatjuk, hogy akár hány kört megtehetünk, a fázisszög véges határok között mozog. 

Az alsó ábrán, ahol a gyök az egységkörön belül volt, minden egyes kör megtétele után a 
fázisszög 2π-vel növekedve tovább növekszik, a végtelenségig. Ezért nevezzük a felső ábrán 
szereplő esetet, tehát, amikor a gyök az egységkörön kívül található, minimum fázisúnak. 

A fenti eszmefuttatás azért volt szükséges, mert a továbbiakban át fogunk térni az inverz szűrő 
fizikai megvalósítására. A számítástehnikai részben elhomályosul a fenti feltétel és csak azt 
látjuk, hogy egyes esetekben az eljárás instabillá válik. Ezért kellett előre tisztázni, hogy milyen 
feltétel mellet várhatunk konvergáló, stabil megoldást. 

 



Ezek után térjünk rá az inverz szűrő tényleges kiszámítására. Vezessük be a következő 
jelöléseket: 

dk = (d0, d1,   ...  dK)  egy, a reflexiós koefficiensekkel arányos tüskesorozat 

wkk = (0, 0, 0, w0, w1, ... wKK) a talajba bemenő egyoldalas (causal) minimum fázisú wavelet. 
Ennek a hatását szeretnénk eltávolítani. 

xk = (x0, x1,   ...   xK)  a regisztrált szeizmikus csatorna, ami a dk tüskesorozat és a wkk wavelet 
konvolúciójából állt elő 

fn = (f0, f1, ... fN) inverz szűrő együtthatók. Ez lesz a wkk bemenő wavelet inverze. 

yk = (y0, y1, y2, ... yK) a szűrés eredménye, amit az xk és fn konvolúciójával kapunk. 

Olyan szűrőt keresünk, ami xk-ból a lehető legjobban visszaállítja a dk impulzus sorozatot. Az 
optimális megoldást a kívánt eredmény és a tényleges szűrés eredménye közötti átlagnényzetes 
hiba minimalizálásával fogjuk megoldani. 

A kívánt eredmény: dk 

A tényleges szűrés eredménye a regisztrált csatorna és az inverz szűrő konvolúciója:  

�� ���������  

A kívánt eredményhez képesti hiba: 

� � 1� � 1���� � ����� � 1� � 1� �� ��������� !��  

A hiba nagysága az fn szűrőegyütthatóktól függ. A hiba akkor lesz minimális, ha a hiba az 
összes fi együtthatók szerinti deriváljai mind nullává válnak. Írjuk fel az i-edik f szerinti parciális 
deriváltat: 

"�"�� � � 2� � 1� �� ��������� !���� � 0�  

Ebből: 

������������� ����������  

A baloldalon álló kifejezésben x autokorrelációs függvényének az (n-i) toláshoz tartozó eleme 
áll, ez szorzódik össze f-nek az n-edik elemével. Pontosabban: 



% � & � ' (  & � % � ' ( 
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Foglalkozzunk a jobboldalon álló kifejezéssel, ami nem más, mint dk és xk speciális konvolúciója. 
Maga xk is a dk és wkk konvolúciójából áll. Tehát amit kapunk, az dk autokorrelációja, konvolválva 
wkk-nak egy eltólt elemével. 

���� ���������*����   (  �������� ����� ���)��*������������� ��)��*�������  

Mivel a reflexiós koefficiensekből álló tüskesorozatot rendezetlennek tételezzük fel, dk 
autókorrelációja a nulla tolású helyen egy nem nulla érték lesz, az összes többi tolásnál pedig 
nullát, vagy elenyészően kicsi mennyiséget eredményez. A tüskesorozat autokorrelációs 
függvényének jj-edik elemét kell összeszorozni w-nek egy negatív indexű elemével. 

Amikor jj=0 és i=0, kapunk egy nem nulla eredményt. Az összes többi esetben az egyoldalas w 
jelalak negatív idő oldali, tehát nulla elemeivel szorzódik d autokorrelációja, ami nullát 
eredményez. A végleges, megoldandó egyenletrendszer: 
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Ahol r0, r1 ... rM az x-nek, tehát a mért szeizmikus csatornának az autókorrelációja, f0, f1, ... fM az 
inverz szűrő együtthatói, C pedig egy tetszőleges, nem nulla konstans. 

A speciális, autókorrelációs elemekből álló mátrixot – legalábbis a geofizikában – Töplitz 
mátrixnak nevezik. A megoldandó feladat érdekessége, hogy mivel rk = r-k, a szorzó f vektort a 
jobboldalon álló vektorral együtt nyugodtan fejre állíthatjuk, az egyenlőség ugyanúgy fennáll. Ez 
egy nagyon egyszerű egyenlet megoldást eredményez. 

A megoldás egy iterációs eljárással keletkezik. Első lépésben kiszámítjuk az egypontos szűrő 
együtthatóját, majd a második lépésben a kétpontosét, ... stb. Jelöljük az egymás után 
következő megoldásokat egy felső index-szel: 

�.., �./ �//, �.� �/����, … 

Az iterációt tetszőleges szűrőhossz eléréséig folytathatjuk. A korrekt eljárás az lenne, hogy 
minden egyes iterációs lépés után megvizsgáljuk, hogy a kapott szűrő mennyire hatásos. Az 
iterációt abbahagyjuk, ha a hatásfok elért egy bizonyos szintet, illetve, ha a hatásfok tovább nem 
növekszik. A gyakorlatban ezt nem szokás vizsgálni, hanem előre elhatározott fix szűrőhossz 
eléréséig folyik az iteráció. 



Vezessünk be három segéd változót és ezeket is lássuk el iterációs lépésenkénti indexeléssel. 
Első lépésben ezek: 

8., 9., &. 
Induljunk el az egyetlen szűrőpontból álló esetből: 


.�.. � 8. ( �.. � 1, 8. � 
. 
Egészítsük ki a egyenletrendszert még egy taggal, úgy, hogy a második szűrőpont helyére nullát 
írunk: 

:
. 
/
/ 
.; <�..0 = � :8.9.; 
Ezt megtehetjük, feltéve, hogy: 

9. � 
/ 
Állítsuk fejre az f-eket és az egyenlet jobboldalát. Ezt az autokorrelációs függvény szimmetriája 
miatt megtehetjük: 

:
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/
/ 
.; < 0�..= � <9.8.= 
Szorozzuk meg a fejreállított egyenletredszert k0-lal és adjuk hozzá a nem fejreállítotthoz: 
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/
/ 
.; > �.. � 00 � &.�..? � <8. � &.9.9. � &.8.= 
Tudjuk, hogy a jobboldalon a legfelső elem kívételével az összes többinek nullának kell lennie. 
Ebből következően: 

&. � �9.8. 
Az új, kétpontos megoldás elemei: 

8/ � 8. � &.9., �./ � �.., �// � &.�.. � �9.8. �.. 

 

 

 

 



Folytassuk az iterációt a három szűrőpontos megoldással: 
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�./�//0 C � @8/09/A 

Ez az egyenletrendszer akkor lesz igaz, ha 

9/ � 
��./ � 
/�// 
Ismét folyamodjunk a fejreállításos trükkhöz, a k1-gyel való szorzáshoz, ... stb. Eredményül 
megkapjuk a hárompotos szűrő együtthatókat. 

Ezt folytathatjuk tetszés szerinti iterációs számig. 

Általános esetben, ha ismerjük az n-edik lépés eredményét: 

�.��/, �/��/, … ����/    éE    8��/ 
akkor az n+1-edik iteráció eredménye a következőképpen áll elő: 

9��/ � �
�������/��/
�F. ,   éE   &��/ � �9��/8��/ 

�.� � �.��/, … ��� � ����/ � &��/������/ , …      ��� � &��/�.��/ 

8� � 8��/ � &��/9��/ 
Láthatjuk, hogy ez az iteráció egy mehanikus eljárás, ami mindíg működik. Az, hogy helyes 
eredményt ad-e, más kérdés. 

Az egyenletek felírásakor csak a w jel egyoldalasságát (causal) használtuk ki, a minimum 
fázisról szó sem esett. Az iterációt minden további nélkül megpróbálhatjuk nem minimumfázisú 
jelek esetére is, de az eredményünk hibás lesz. Általában már a szűrő együtthatói sem 
csökkennek, ahogy azt egy jó magaviseletű szűrőtől elvárnánk. A szűrés eredménye pedig nem 
fogja hozni a várt reflexiós koefficiens szerű tüskéket. 

Ezért a jel minimum fázisúságának vizsgálata mindenképpen ajánlott a művelet megkezdése 
előtt. 

Egyébként az eljárás stabilitása növelhető olymódon, hogy a szűrendő szeizmikus csatornához 
rendezetlen (fehér spektrumú) zajt adunk. Ez semmi mást nem okoz, mint hogy az r 
autókorrelációs együtthatók közül a nulladik elem a fehér zaj mennyiségének megfelelően 
megnő. Láthatjuk a stabilizáló hatást: ha a hozzáadott zaj nagyon nagy, akkor r0-hoz képest a 
többi elem elhanyagolhatóan kicsi lesz és az egyenlet megoldása f0=1, és f1=f2=f3=...fn=0 lesz. 



Ilymódon a nem minimum fázisú jelek esetén is stabil (de rossz) megoldáshoz juthatunk. Hogy 
mennyire rossz, az további vitatéma lehetne. 

Prediktív dekonvolúció 

A fenti iterációs eljárás egyszerűsége és az ezzel ellentétben álló nem minimum fázisú jelek 
problémája egy új eljáráshoz vezetett, amit jósló, vagy prediktív dekonvolúciónak neveznek. 

Az eljárás filozófiája egyszerű és hibátlan. Tételezzük fel, hogy a szeizmikus csatornán egy 
adott t időpillanatban kaptunk egy reflexiós beérkezést. Semmi nem biztosítja, hogy egy rögzített 
dt időpillanattal később, t+dt időpillanatban is kapunk egy újabb beérkezést. Másszóval a 
beérkezések gyakorisága a regisztrált szeizmikus csatorna egy darabja alapján 
megjósolhatatlan. 

Készítsünk egy jósló szűrőt. Általános esetben ez a szűrő azt fogja jósolni, hogy nem jön újabb 
reflektált jel és igaza is lesz, így a jóslás hibája kicsi marad. Amennyiben a szűrő elkezd 
belecsúszni egy reflektált jelbe és továbbra is azt jósolja, hogy nem vár újabb beérkezést, a 
jóslás hibája hirtelen megnő. Mihelyt elegendő hosszan belecsúszott a szűrő a jelbe, már tudni 
fogja, hogy ott mi van és a jóslási hiba ismét lecsökken. Ez a jelek kezdetén impulzusszerű 
ugrásokat produkál, hasonlót, mint amit a „spike” dekonvolúciótól elvártunk. 

A jósló szűrőt ugyan úgy állítjuk elő, mint „spike” dekonvolúciós szűrőt, annyi különbséggel, 
hogy most a d kívánt kimenet nem egy tüske sorozat lesz, hanem a jelnek a dt jóslási 
időintervallumnál álló eleme. Ez azt ereményez, hogy az egyenlet jobb oldalán a szeizmikus 
csatorna autókorrelációs függvénye fogy állni, dt idővel eltólva. 
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ahol g0, g1, g2, ... gM a predikciós szűrő elemei, ak=rp+k az eltólt autokorrelációs függvény, p pedig 
a jóslási távolság. 

A megoldást úgy kapjuk, hogy az előzőekben leírtak szerinti iterációs eljárással megoldjuk a 
„spike” dekonvolúciónak megfelelő esetet, majd ezt kiegészítjük a jobboldal külöbmözőségéből 
adódó korrekcióval. 

Tételezzük fel, hogy eljutottunk az n-1-edik lépésig és megvan a 

�.��/, �/��/, … ����/    éE    8��/, IJKáMMá   G.��/, G/��/, …G���/ 
megoldás. A „prediktiv” esethez be kell vezetnünk két újabb segédmennyiséget q-t és γ-t. Ebből 

qn fogja az előzőekben kn-nel jelölt mennyiség, γn pedig a βn szerepét betölteni.  

Először számítsuk ki a „spike”-nak megfelelő megoldást. Ennek eredménye: 



�.�, �/�, … ���    éE    8� 

Ezután foglalkozzunk a „prediktiv” résszel. Állítsuk fejre a spike megoldást: 
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Ugyan úgy, mint az előbb, egészítsük ki a „prediktiv” megoldást egy nullával, szorozzuk meg qn-
nel és adjuk hozzá a „spike” megoldáshoz. Ebből kapjuk: 
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G.��/G/��/0 C � @ H.H/N��/A 
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G.��/ � O����G/��/ � O����/�O��.� C � @ H.H/N��/ � O�8�A 

Ebből: 

O� � H� � N��/8�  

továbbá: 

G.� � G.��/ � O����, G/� � G/��/ � O����/� , … G�� � O��.� 

 

Ezzel a megoldással az iteráció tetszőleges hosszban folytatható. 

 

A dekonvolúciós eljárások száma idővel egyre gyarapodott, ma is jelennek meg újabb és újabb 
ötletek, de az ipari alkalmazás jórészt a fenti két módszerre korlátozódik. 

Érdemes megemlíteni az úgynevezett „surface consistent” megoldásokat. Itt az autókorrelációs 
függvényeket nem egyedileg számítják, hanem egyes felszíni pontokhoz átlagolják. Igy minden 
egyes geofon ponthoz fog tartozni egy átlagolt autókorrelációs függvény, és minden egyes 
hullámkeltési ponthoz is fog tartozni egy-egy átlagolt autókorrelációs függvény. Egy-egy konkrét 
szeizmikus csatorna autókorrelációs függvényét a hullámkeltési pontjának és a geofon pontának 
a helyzete fogja meghatározni. Tovább is bonylítható: azonos CDP-k szetinti, azonos offsetek 
szerinti, ... stb átlagolt autokorrelációk bevezetésével. 


