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واهمامیخت کور چندکاناله داده لرزه ای بر مبنای ُتُنكی
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ــع نفــت و گاز طبیعــی و مــواد معدنــی  ــرای جســتجوی مناب لرزه نــگاری اکتشــافی روشــی معمــول ب
ــع  ــک مقاط ــدرت تفکی ــود ق ــدف بهب ــه ه ــی ک ــرزه ای، هنگام ــردازش داده ل ــل پ ــت. در مراح اس
لــرزه ای از طریــق عمــل واهمامیخــت خواهــد بــود، پــردازش ردلــرزه بــه ردلــرزه، موجــب نادیــده 
گرفتــن ارتبــاط مکانــی اطالعــات موجــود در داده هــا می شــود. عالوه بــر ایــن، بــرای انجــام فراینــد 
ــرزه ای  ــک ل ــک موج ــت ی ــن درس ــت. تخمی ــرزه ای نیازاس ــمه ل ــک چش ــه موج ــت ب واهمامیخ
ــک  ــن ی ــا تخمی ــه، ب ــن مقال ــد. در ای ــک می باش ــازی موج ــای ف ــر پیچیدگی  ه ــت   تأثی ــدت تح به ش
ــاس  ــر اس ــرزه ای ب ــه داده  ل ــت چندکانال ــد واهمامیخ ــک، فراین ــرای موج ــوار ب ــه هم ــف دامن طی
ــر  ــع ب ــه زمیــن انجــام خواهــد شــد. در واق ــاز به منظــور تخمینــی از پاســخ ضرب ــی ف ــم بازیاب الگوریت
خــالف روش هــای واهمامیخــت مرســوم، در اینجــا تنهــا از وارون ســازی طیــف دامنــه فوریــه داده هــا 
ــای افزایــش تٌنٌکــی الیه هــای زمیــن مــورد  ــر مبن ــع منظم ســاز کــه ب ــه می شــود. یــک تاب بهــره گرفت
ــل  ــرای ح ــد، ب ــی می باش ــتای جانب ــا در راس ــتگی الیه ه ــود پیوس ــی و بهب ــتای زمان ــه در راس مطالع
مســئله اســتفاده مــی گــردد. نتایــج حاصــل از شبیه ســازی های عــددی بــا داده هــای شبیه ســازی شــده 
و میدانــی نشــان می دهنــد کــه روش پیشــنهادی قــادر خواهــد بــود طــی انجــام فراینــد واهمامیخــت 
کــور لــرزه ای، موجک هــای بــا فــاز آمیختــه را بــا دقــت باالیــی از مقاطــع لــرزه ای اســتخراج نمــوده 

ــود بخشــد. ــن بهب ــاب زمی ــی ســری ضرایــب بازت ــا بازیاب ــم مقاطــع را ب ــری قائ و تفکیک پذی

روش  های  سایر  با  مقایسه  در  لرزه  نگاری   عملیات  از  حاصل  داده 
پدیده های  از  بیش تری  دارای جزئیات   اطالعات  می تواند   ژئوفیزیکی  
زیر سطح زمین ارائه کند و به  همین دلیل  لرزه نگاری در اکتشافات نفت 
لرزه ای  داده  کلی،  به طور  می   باشد.  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  گاز  و 
مراحل  وارد  می گردد،  ثبت  و  برداشت  لرزه نگاری  عملیات  طی  که 
با توجه  بتوان  استخراج کند که  را  تا اطالعاتی  تفسیر شده  پردازش و 
به آنها ساختارهای زمین شناسی زیر سطح زمین را آشکارسازی کرد. 
فرایند واهمامیخت یکی از فرایندهای مهم در مراحل پردازش داده های 
لرزه ای است به این جهت که بسیاری از سیگنال ها و تصاویر لرزه  ای در 
نتیجه ی همامیخت سیگنال زمین مورد مطالعه با یک کرنل مات کننده 
حاصل از چشمه می باشند. در واقع، فرایندی که این امکان را می دهد 
تا اثرات این کرنل مات کننده1 از روی سیگنال مشاهده شده برداشته و 
حذف گردد، واهمامیخت نامیده می شود. هنگامی که سیگنال مورد نظر 
واهمامیخت  عنوان  فرایند مذکور تحت  باشند،  مسئله مجهول  و کرنل 
لرزه ای، سیگنال مورد عالقه  کور  معرفی می شود. در بحث داده های 
پاسخ ضربه زمین و کرنل مات کننده، موجک چشمه لرزه ای می باشند. 
به طور معمول، موجک لرزه ای خود از مجهوالت مسئله بوده و بنابراین، 

در لرزه شناسی اغلب با واهمامیخت کور2 مواجه خواهیم بود ]1[. 
افزایش  آن،  پیاده سازی  از  هدف  که  چشمه  موجک  واهمامیخت 

تفکیک پذیری قائم داده لرزه ای می باشد از جمله مسائلی است که در 
خطا  به همراه  مذکور  فاز  یا  و  می شود  داده  دست  از  موجک  فاز  آن، 
با  موجک  یک  داشتن  فرایند،  این  انجام  برای  می شود.  مسئله  وارد 
ساختار صحیح الزامی است و این بدان معنی است که اطالعات فازی 
از  یکی  مسئله ای  چنین  در  فاز  آوردن  به دست  شوند.  بازیابی  باید  نیز 
سیگنال  یک  کلی  به طور  زیرا  بود؛  خواهد  مراحل  چالش برانگیزترین 
کامل  به طور  دو  این  که  می شود  تعریف  آن  فاز  و  دامنه  طیف  توسط 
مستقل از یکدیگر هستند و نمی توان یکی را از روی دیگری محاسبه 
رایج  فرضی  به عنوان  موجک  بودن  فاز  کمینه  فرض  بنابراین،  نمود. 
طیف  آن،  در  که  می شود  گرفته  نظر  در  حل  روش های  اکثر  برای 
گفت  می توان  و  می کند  پیدا  ارتباط  آن  دامنه  طیف  به  موجک  فاز 
تابع  از  یافته ای  مقیاس  گونه ی  لرزه نگاشت3،  خودهمبستگی  تابع  که 
که  است  آن  امر  این  دلیل  می باشد.  لرزه ای  موجک  خودهمبستگی 
این  اما  می شود،  گرفته  نظر  در  تخمین ها گوسی  این  در  داده ها  توزیع 
موجک  صورتی که  در  نیست]2[.  صحیحی  فرض  واقعیت،  در  فرض 
برای داده ها  توزیع گوسی  باشد، دیگر فرض  فاز آمیخته  دارای  مسئله 
تخمین  برای  آماری  روش های  سایر  از  باید  و  داشت  نخواهد  وجود 
تنها اطالعات  نه  این روش ها  موجک مسئله مورد نظر استفاده شود که 
طیف دامنه بلکه اطالعات مربوط به طیف فاز را هم وارد مسئله می کنند 
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روش ها  این  میان  از  بود.  خواهند  همراه  عدم قطعیت  و  پیچیدگی  با  و 
می توان به فاکتورگیری طیفی مرتبه باال، کپسترال  و واهمامیخت حداقل 

بی نظمی )MED ۵( اشاره کرد ]2.3.4[.
در این مقاله، با استفاده از اطالعات تنها طیف دامنه داده مشاهده ای به 
حل مسئله واهمامیخت کور پرداخته می شود. در واقع به دنبال یافتن مدل 
زمینی هستیم که طیف دامنه داده بازسازی شده از این مدل با طیف دامنه 
با  باید  و  بوده  نایکتا  مسئله ای  چنین  باشد.  داشته  مطابقت  لرزه ای  داده 
اعمال قیدهای ساختاری مناسب، جواب منحصر به فرد را از روی طیف 
دامنه داده لرزه ای به دست آورد ]۵[. پیاده سازی روش مورد نظر بر روی 
داده های شبیه سازی شده و میدانی، عملکرد خوب آن را در واهمامیخت 
کور و بازیابی سری بازتاب زمین و نیز موجک های دارای ساختارهای 

پیچیده نشان می دهد. 

1-تئوری روش تحقیق
مدل همامیختی6  زمین حاصل همامیخت موجک چشمه با پاسخ ضربه 
زمین است که پاسخ ضربه زمین خود به تابع گرین7  معروف می باشد 
و به طور کلی شامل پراش ها، چندگانه ها و سایر بازتاب ها خواهد بود. 
پاسخ   y(t) شده     ثبت  لرزه نگاشت  فیزیکی،  اندازه گیری های  در 
توسط یک چشمه  که  محدود  فرکانسی  باند  با  موجک  به یک  زمین 
ایده آل چشمه ای است  تولید شده است، می باشد. یک چشمه  لرزه ای 
ایجاد کند. هرچند در عمل چنین  پهنای صفر  با  اسپایکی  که موجک 
تابع چشمه ای نمی تواند تولید شود. به لحاظ ریاضی و طبق رابطه )1(، 
y(t) به عنوان همامیخت موجک w(t) با سری ضرایب بازتاب زمین 
r(t) مدل سازی می شود و به مقدار نوفه افزودنی e(t)  که لزوماً دارای 
توزیع گوسی نمی باشد، آغشته می شود. در واقع سری ضرایب بازتاب 
نشان دهنده اختالف مقاوت صوتی بین الیه های مختلف زمین شناسی را 
مشخص می کند و بنابراین ساختار کشسان زمین را به تصویر می کشد 
فرض  مقاله،  این  در  دارد.  ویژه ای  اهمیت  ژئوفیزیک دانان  برای  که 
نظر گرفته شده  در  مسئله  در  موجود  نوفه  توزیع  نوع  برای  اساسی که 

است، توزیع گوسی می باشد. 
                                                    )1(

در  می کند.  همامیختی داللت  عملگر  بر   )*( نماد  فوق،  معادله  در  که 
صورتی که ساختار ماتریسی مدل همامیختی را مورد بررسی قرار دهیم، 

آنگاه معادله )2( را در حوزه زمان خواهیم داشت.
                                                                                                                                                                     )2(

موجک  شامل  و  است  مات کننده  کرنل  همان   G ماتریس  آن  در  که 
لرزه ای پایا خواهد بود. به بیان ریاضی، این کرنل به صورت  
یک ماتریس چرخشی8 برای موجک w به شمار می آید و  
یک ماتریس قطری است که طیف فوریه موجک w بر روی قطر اصلی 
آن قرار می گیرد. قابل ذکر است که  طیف  فوریه موجک لرزه ای 

می باشد و همچنین عملگرهای F و F-1 نیز به ترتیب ماتریس عملگرهای 
وارون فوریه می باشند]4[. واهمامیخت پایا بر پایه مدل همامیختی است 
خواهند  فوریه  وارون  و  فوریه  عملگرهای  ماتریس  در  به ترتیب  که 
بود]6[. واهمامیخت پایا بر پایه مدل همامیختی که در رابطه )2( توضیح 
داده شد، مي باشد. از آنجایی که این مدل همامیختی تنها یک متغیر معلوم 
و مشخص دارد که همان لرزه نگاشت ثبت شده می باشد، پس دارای دو 

مجهول است که شامل موجک و سری بازتاب زمین خواهند بود. 

1-1- واهمامیخت چندکاناله
نمونه های  که  داریم  سروکار  متعددی  لرزه نگاشت های  با  عمل،  در 
بازتاب  مدل  همچنین،  هستند.  سه بُعدی  موج  میدان  یک  از  گسسته 
دلخواه نیز یک تابع سه بُعدی می باشد. این تابع سه بُعدی ابرصفحه هایی 
را توصیف می کند که مربوط به مرزبندی الیه های زمین شناسی هستند. 
خواهد  نتیجه  بازتابی  مدل  به  ردلرزه  به  ردلرزه  واهمامیخت  بنابراین، 
اطالعات  مکانی  ارتباط  اینکه  به دلیل  نیست،  مطلوبی  جواب  که  شد 
بدین منظور  گرفت]7[.  نخواهد  نظر  در  را  لرزه ای  مقطع  در  موجود 
صورت  به  را  منظم ساز  تابع  چندکاناله،  واهمامیخت  پیاده سازی  برای 
تابع  بیانگر   ۹SOTV نرم  که  می کنیم  تعریف   
منظم ساز  تابع  گرفتن  نظر  در  با  می باشد]۵[.  دوم  مرتبه  کلی  تغییرات 
واهمامیخت  فرایند  پیاده سازی  برای  اینجا  در  که  هدفی  تابع  مذکور، 

کور به دنبال بهینه سازی آن هستیم، به صورت رابطه )3( خواهد بود.
                                                            )3(

در این تابع هدف که بر اساس آن  مدل بازتاب زمین است که تنها از 
بیانگر طیف  دامنه مشاهدات تخمین زده می شود،    روی طیف 
همامیخت  عملگر   G فوریه،  گسسته  عملگر  شده،  مشاهده  داده  دامنه 
و   منظم سازی  پارامتر  موجک،   فوریه  دامنه  طیف  از  متشکل 
در  فازی  اطالعات  هیچ گونه  بنابراین  می باشد.  نرم-1  منظم ساز  تابع 
مورد موجک چشمه لرزه ای وارد مسئله نشده است. قیدی هم که برای 
تُنُکی  پایه  بر  می شود،  گرفته  نظر  در  بازتاب  سری  مسئله  منظم سازی 
با  تطابق  بخش  بخش    ،)3( هدف  تابع  ]۵[.در  بود  خواهد 
اطالعات  به  توجه  با  که  می کند  بیان  را  مشاهده ای  داده  دامنه  طیف 
نظر  p=2 در  نوفه موجود در داده ها  اولیه ای که در مورد خصوصیات 
نوفه    توزیع  بودن  فرض گوسی  با  و  شد  خواهد  تعیین  می شود،  گرفته 
در نظر گرفته می شود. از نقطه نظر منظم سازی،   جواب یکتای معادله 
)3( می باشد که بخش منظم ساز رابطه آن را برآورده می کند و پارامتر  
منظم سازی  پارامتر  به عنوان  است که  منظم ساز  بخش  با  متناظر  ضریب 
اساس  بر  بازتابی  سری  برای  دوم  مرتبه  تغییرات  تابع  می شود.  شناخته 

رابطه )4( تعریف می شود:
                               )4(

عملگرهای خطی  ،  و   که اندیس پایین در آنها، جهت 
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مشتق گیری را نمایش می دهد، مربوط به اختالف مرتبه دوم در پیکسل 
ام بوده و به صورت زیر تعریف می شوند]۵[:

                                       )۵(

                                                                                                          )6(

                                                                   )7(

ترکیب چنین منظم سازی با خطای نرم-1مدل به هموار کردن پدیده های 
پارامتر  می کند.  کمک  زمان  در  آنها  کردن  تُنُک  حین  در  بازتابی 
برقراری  آن  وظیفه  که  می باشد  منظم سازی  پارامتر  دومین   
زمانی  راستای  در  تُنُکی  همان  که  منظم سازی  بخش  دو  میان  تعادل 
بازتاب ها  است، خواهد بود. هرچه  پیوستگی جانبی   و 
تُنُکی  میزان  ولی  بیشتر  الیه ها  در  موجود  پیوستگی  باشد؛  بزرگ تر   β
الیه کمتر خواهد بود و برای مقدار β کوچک تر، تُنُکی الیه ها افزایش 
 β پارامتر  برای  مناسب  مقدار  یافت.  پیوستگی کاهش خواهد  میزان  و 
از  منظم ساز،  برای حل بخش  به دست می آید.  به روش آزمون و خطا 
آن  از  حاصل  جواب  که  می شود  استفاده  برگمن1۰  شکافت  الگوریتم 
در هر تکرار وارد الگوریتم بازیابی فاز ]۵[ شده و جدیدسازی می شود. 
توابع محدبی که  برای کمینه کردن  را می توان  برگمن  روش شکافت 
شامل چندین قید تُنُکی برای بازیابی مدل مورد  نظر می باشند به کار برد. 
این روش از مفهوم فاصله برگمن ]8[ و تجزیه تابعی نشأت می گیرد که 
از لحاظ سرعت همگرایی و پایداری عددی بسیار مناسب است و برای 
حل مسائل ژئوفیزیکی در مقیاس بسیار بزرگ نیز قابل استفاده می باشد.

قابلیت روش شکافت برگمن در این است که مؤلفه های نرم-2 و نرم-1 
تابع  شیوه،  این  اساس  بر  می سازد.  جدا  هم  از  را  مورد نظر  هدف  تابع 
هدف اصلی به تعدادی توابع ساده تر تقسیم شده که به راحتی قابل حل 
هستند. بنابراین، فرایند بهینه سازی تابع هدف اولیه بین چند مرحله اصلی 

که شامل حل این توابع ساده تر می باشد، تکرار خواهد شد. 
در نتیجه، در مسئله خود به عنوان واهمامیخت کور بدون در نظر گرفتن 
فاز موجک چشمه، به دنبال یافتن الگوریتم مؤثری هستیم که تُنُک ترین 
مشاهده شده  داده  دامنه  از طیف  استفاده  با  تنها  را  زمین  بازتاب  سری 
به دست آورده و سپس در گام بعدی، با استفاده از سری بازتاب حاصل، 
بازیابی سری  اصلی  دلیل  می شود.  زده  تخمین  لرزه ای  موجک چشمه 
صحیح  مدل  که  است  این  تُنُک  واهمامیخت  اساس  بر  زمین  بازتاب 
مجموعه ای  برهم نهی  از  مدلی  طبق  بر  می تواند  زمین  بازتاب های 
سازگاری  زمین   مدل  واقعیت  با  که  شود  گرفته  نظر  در  اسپایک ها  از 
وظیفه  و  است  غیر محدب  مسئله  یک  شده  طرح  مسئله  دارد.  بیشتری 
بود  خواهد  ساختاری  محدودیت های  کردن  فراهم  منظم ساز  بخش 
مدل  به  آمده  به دست  تا جواب  می باشد  مسئله ضروری  برای حل  که 
واقعی نزدیک باشد. برای حل این مسئله بهینه سازی، از روش انقباض 

تا  استفاده می شود   )11 FISTA1( به روش تکرار  و آستانه گذاری سریع 
همگرایی به جواب، با سرعت بیش تری صورت گیرد ]۹[.

تخمین  به  زمین،  بازتاب  ضرایب  سری  بازیابی  از  پس  بعدی  گام  در 
پرداخته  دربردارد،  را  فازی  صحیح  اطالعات  که  لرزه ای  موجک 
می شود. برای به دست آوردن یک موجک هموار از تابع هدف )8( که 

از خانواده توابع منظم ساز تیخونف محسوب می شود، استفاده می کنیم.
                                  )8(

 L شده،  مشاهده  داده   Y تخمینی،  موجک   W مذکور  رابطه  در  که 
ماتریس مشتق گیری از مرتبه های متفاوت و G عملگر همامیخت ساخته 
می باشند.  فاز  بازیابی  روش  به  شده  زده  تخمین  بازتاب  سری  از  شده 
برای حل تابع هدف )6( از روش تکرار کمترین مربعات وزن دهی شده 

)IRLS 12( استفاده می شود. 

2-مثال های عددی
2-1- داده شبیه سازی شده

ابعاد  که  می دهد  نشان  را  شده  شبیه سازی  بازتاب  مقطع  یک  شکل-1 
مدل به صورت  می باشد و برای فرایند واهمامیخت کور 
چندکاناله مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای ساختن این مدل بازتاب، 
فاصله نمونه برداری زمانی  dt=4 میلی ثانیه و فاصله نمونه برداری مکانی 

dx=2۵  متر در نظر گرفته شده اند. 
مدل  طریق  از  2-ب  شکل  در  شده  داده  نشان  اصلی  لرزه ای  مقطع 
همامیختی مقطع بازتاب شکل-1 با موجک برلگ13 دارای فرکانس ۵۰ 
و  2-الف  در شکل  داده  نشان  میلی ثانیه   2 نمونه برداری  فاصله  و  هرتز 
 )dB( همچنین افزودن نوفه گوسی با نسبت سیگنال به نوفه ۵ دسی بل

حاصل شده است.
اولیه مورد  برای موجک  با تقریب زدن یک طیف دامنه هموار  سپس 
رنگ  به  3-الف  در شکل  که  واهمامیخت  عملگر  در ساخت  استفاده 
مشاهده ای،  داده  دامنه  طیف  روی  از  است،  شده  داده  نمایش  قرمز 
بازتاب  مقطع  می شود.  پیاده سازی  چندکاناله  واهمامیخت  الگوریتم 
نهایی حاصل که از فاز موجک تخمین زده شده برای بازیابی آن بهره 

گرفته شده است، در شکل 3-ج آورده شده است.

2-2- داده میدانی
در این بخش داده لرزه ای که مورد آزمایش قرار گرفته است، یک مقطع 
ناحیه  به  مربوط  ابعاد  با  و  برانبارش  از  پس  لرزه ای 
ایران می باشد. هر لرزه نگاشت  نفتی جنوب  از میدان های  مخزنی یکی 
میلی ثانیه   4 آنها  نمونه برداری  فاصله  که  است  زمانی  نمونه   2۰1 شامل 
از  پس  مقطع  و  3-الف  شکل  در  واهمامیخت  از  قبل  مقطع  می باشد. 
واهمامیخت در شکل 3-ب آورده شده اند. طیف دامنه موجک اولیه ای 
که برای الگوریتم واهمامیخت کور چندکاناله از آن بهره گرفته شده، 
در شکل-2 نشان داده شده است که با هموار کردن طیف دامنه میانگین 



42 

مقطع بازتاب شبیه سازی شده1

الف( موجک برلگ صحیح مورد استفاده برای ساخت مدل همامیختی 2
لرزه ای، ب( مقطع لرزه ای نوفه دار با نسبت سیگنال به نوفه 5 دسی بل

الف( نمایش تقریب همواری از طیف دامنه موجک )به رنگ قرمز( 3
که با استفاده از هموار کردن طیف دامنه داده لرزه ای )به رنگ آبی( 
بازتاب  حاصل شده است، ب( موجک تخمین زده شده و ج( مقطع 

تخمین زده شده.

فرایند 4 انجام  برای  شده  استفاده  اولیه  موجک  دامنه  طیف 
واهمامیخت کور

موجک استخراج شده از مقطع لرزه ای5

مقطع پس از برانبارش قبل از فرایند واهمامیخت6

مقطع حاصل از واهمامیخت داده پس از برانبارش شکل 76
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است.  آمده  دست  به  گوسین  فیلتر  یک  از  استفاده  با  مشاهده ای  داده 
موجک لرزه ای تخمین زده شده از مقطع دارای فاز صحیح به صورت 
شکل 3-ج می باشد. عالوه بر این، در شکل-6 به تحلیل میانگین طیف 
دامنه لرزه نگاشت ها و طیف دامنه لرزه نگاشتی از بخش میانی مقطع، قبل 
و بعد از فرایند واهمامیخت پرداخته شده است. همان طور که از روی 

باند فرکانسی محسوسی  شکل طیف ها مشخص است، گسترش پهنای 
برانبارش،  از  داده پس  بر روی  واهمامیخت کور  پیاده سازی  نتیجه  در 

مشاهده خواهد شد.

نتیجه گیری
در این مقاله، برای انجام واهمامیخت کور چندکاناله از وارون سازی طیف 
موجک  و  زمین  بازتاب  مقطع  و  شد  گرفته  بهره  مشاهده ای  داده  دامنه 
الگوریتم  از  نتایج عمده ای که  بازیابی شدند.  با ساختار صحیح  لرزه ای 

استفاده شده حاصل می شود را می توان به شرح زیر خالصه نمود:
کلی  تغییرات  منظم ساز  تابع  از  بازتاب  مدل  چندکاناله  تخمین  در   -1
راستای  در  تُنُکی  میزان  بهبود  عالوه بر  که  شد  گرفته  بهره  دوم  مرتبه 

زمانی، پیوستگی جانبی پدیده های بازتابی را نیز حفظ می کند.
شکافت  روش  به  دوم  مرتبه  کلی  تغییرات  مسئله  حل  مزایای  از   -2
برگمن، می توان به سرعت همگرایی باال و پایداری عددی مناسب آن 
اشاره کرد که برای حل مسائل ژئوفیزیکی بزرگ مقیاس، قابل استفاده 

می باشد.
نتایج عددی شبیه سازی  بر روی  تعبیه شده  3- عملکرد مطلوب روش 
شده چندکاناله و داده میدانی، کارایی آن را در افزایش قدرت تفکیک 
بازیابی فاز  از واهمامیخت و همچنین  بازتاب ها در مقاطع لرزه ای پس 
صحیح موجک و مدل بازتاب زمین تنها با استفاده از تخمین همواری از 

طیف دامنه موجک، تأیید می نماید.

فرایند 8 از  بعد  و  قبل  مقطع،  میانی  لرزه نگاشت  دامنه  طیف  باال: 
واهمامیخت و پایین: میانگین طیف دامنه مقطع که گسترش پهنای 
باند فرکانسی مقطع بعد از واهمامیخت را نشان می دهد. در هر دو 
فرایند  انجام  از  قبل  داده  دامنه  طیف  به  مربوط  آبی  رنگ  شکل، 
انجام  از  واهمامیخت و رنگ قرمز مربوط به طیف دامنه داده پس 

فرایند واهمامیخت می باشد.

1. Blurring kernel
2� Blind deconvolution
3� Autocorrelation
4� Cepstral
5� Minimum Entropy Deconvolution

6� Convolutional Model
7� Green Function
8� Circulant
9� Second Order Total Variation
10� Split Bregman

11� Fast Shrinkage Thresholding
 Algorithm 
12� Iteratively Reweighted Least Squares
13� Berlage wavelet
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