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  چكيده
حال،  بااين. تواند بسيار باارزش باشد مي اي و مطالعات كمي مخزن، داشتن اطالعات امواج برشي هاي لرزه در تفسير داده

ي ا مؤلفه- ٩ي ا لرزهاز طريق برداشت  S-Sهاي  و سختي عمليات ثبت داده اي امواج برشي، به دليل هزينه باال هاي لرزه برداشت
)3D-9C (اي  هاي معمول لرزه رو، يافتن راهي براي استخراج اطالعات امواج برشي از داده ازاين. شود ندرت اجرا مي به) چشمه

  . شته باشداي دا تواند كمك شاياني در بهبود تفاسير لرزه مي) اي قائم گيرنده تك مولفه- قائم
و امواج تبديل يافته  PPبا استفاده از اطالعات امواج  اي معمول لرزه يها دادهاز طريق  SSدر اين پژوهش، زمان رسيد امواج 

SP  اي بدست آمده هر چند مساحت تصوير لرزه. شودآورده ميبدستSS  كوچكتر از تصوير لرزه ايPP است اما اطالعات با -

 .گذارد يمدر اختيار ارزش جديد زيادي را 

  .، زمان سير، كندي افقيSv-Svامواج ، Sv-Pامواج برشي، امواج تبديل يافته، امواج  :هاي كليديواژه
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Abstract 
The shear wave information has the invaluable role in the seismic data interpretation and  quantitative  studies of 
the reservoir. However, due to high cost and difficulty in recording S-S  data, shear wave  acquisition is rarely 
done.    Therefore, finding a way to extract shear wave’s information from typical  seismic data (vertical    source-
vertical single component receiver) can be of great help in improving the  seismic interpretations.  
In this research, we aim to obtain the SS waves traveltimes in common seismic data (vertical source- vertical 
receiver) by using PP and SP seismic waves. Although the seismic image area of the SS is  smaller than the 
seismic image of the PP,    it can provide reasonable shear wave information.  
Keywords: Shear wave, Converted Waves, Sv-P Waves, Sv-Sv Waves, Traveltime, and Horizontal Slowness. 

  

  مقدمه ١
نگاري  نگاري، نيازمند حالت خاصي از اجراي عمليات و برداشت لرزه براي استخراج و دستيابي به اطالعات امواج برشي در لرزه

هاي  جهت ثبت دادهاي  چند مؤلفهسطحي نگاري  در عمليات لرزه .طلبد را مي هاي خاصي ها و گيرنده چشمه هست كه در آن،
هاي  ميدان. كنند، استفاده شوند انرژي توليد مي ي عمود برهمدر سه راستاكه اي  بايست از سه چشمه لرزه االستيك كامل مي

هاي  دادهتوليد اين امر منجر به شوند كه  اي ثبت مي مؤلفههاي سه هاي توسط گيرنده موج توليدشده توسط اين نوع چشمه
پردازش و تفسير از لحاظ كند و ثانياً  شود كه اوالً ما را با حجم عظيمي از اطالعات روبرو مي مي) 3D-3C(اي  مؤلفهبعدي نه سه

باارزش امواج برشي را از امواج  اطالعات ،S-Sجاي استفاده از مطالعه امواج مستقيم  بهدر اين پژوهش،  .خيلي پرهزينه هست
 به ذكرالزم  .شودمي استخراج )چشمه قائم و گيرنده قائم( اي مؤلفهتكمعمول اي  نهفته در دل مقاطع لرزه Sv-Pتبديل يافته 

العات و دستيابي به اط شناسي هاي زمين براي ارزيابي Sv-Pاي از استفاده اطالعات امواج  حال هيچ نمونه در كشورمان تابهاست 
 .، ارائه نشده استامواج برشي

با استفاده  يا مؤلفهسه يها دادهاز  SSامواج  زمان سير براي استخراج PP+PS=SSاز روش  نيگرِچكا و تسوانك، ٢٠٠٢ سال در
 SPاوال از مد تبديل يافته  SSامواج  زمان سير حال در اين پژوهش براي استخراج. كردنداستفاده  PSاز امواج تبديل يافته 

  .باشد يمقائم -ي قائما مؤلفهي تكها دادهمورد استفاده  يها دادهاستفاده شده است و ثانيا 
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برونراند نامتقارن، پراكندگي نقاط بازتاب، 
براي امواج تبديل يافته  سرعت تحليل و 

  .بوده كه اين امر مشكالت پردازشي زيادي در پي دارد
 Sv-Svسير امواج  هاياي، زمانمعمول لرزه

چشمه مشترك  يها دادهدر  PPو  SPبا استفاده از اطالعات كندي افقي رخدادهاي 
 PPو  SPبا استفاده از تركيب خطي از زمان سير امواج 

 يها دادهروش مذكور بر  سپس، پرداخته خواهد شد و
  .ودرديابي پرتو، اعمال خواهد شد تا كاربرد اين روش در عمل ارائه ش

مي  (Common Shot Gather)ي چشمه مشترك 
 يديتول P-Pو  Sv-Pكه امواج د شون افته

در طي فرايند محاسبه نقطه بازتاب  ني
P-P مربوط به هر بازتابنده، بستگي دارد.  

 به روش نيا كه شوديم باعث ،شودمحاسبه مي
 يها داده پردازش در ذاتي پيچيدگي هاي

گرِچكا و (شود  كاسته شدگي قطبيتزمان سير اين امواج نسبت به دورافت و معكوس 

امواج  يها داده ستيبا يم، )١٣٩٦(فرض شروع اين روند بدين شرح است كه ابتدا با روش ارائه شده توسط جديري و همكاران 
و گيري شده هاي چشمه مشترك، اندازه

 .، بيانگر ايده كلي اين پژوهش است

  
-كه منجر به يافتن مختصات چشمه x2و  x1ي 

  .باشند يم Sو  Pمسيرهاي پرتو قرمز و آبي به ترتيب مربوط به موج 

 :است بگونه اي كه در شرط زير صدق كند

                      ١٣٩٧ارديبهشت ماه  ٢٠لغايت  ١٨                                            

برونراند نامتقارن، پراكندگي نقاط بازتاب، : نامطلوبي ازجمله يها يژگيوداراي  Sv-Pكينماتيك و دامنه امواج تبديل يافته 
 تجزيه متداول هاي روش از استفاده اشد كه مانعمي ب) پالريته

بوده كه اين امر مشكالت پردازشي زيادي در پي دارد CCP Binningهمچنين پردازش امواج تبديل يافته نيازمند 
معمول لرزه يها دهداثبت شده در  P-Pو  Sv-Pدر اين پژوهش، با استفاده از زمان سير امواج 

با استفاده از اطالعات كندي افقي رخدادهاي  ،در واقع. شوندهر بازتابنده محاسبه مي
با استفاده از تركيب خطي از زمان سير امواج  SSدر محل گيرنده و تطابق آنها براي هر بازتابنده، زمان سير امواج 

پرداخته خواهد شد و بعد دو در روش مفهوم در اين راستا ابتدا به توصيف
رديابي پرتو، اعمال خواهد شد تا كاربرد اين روش در عمل ارائه ش روشمصنوعي توليد شده با استفاده از 

ي چشمه مشترك ها داده در P-Pو  Sv-Pامواج  يها يبازتاب بيش قي
افتهي ييها چشمه تمختصا ،بازتابنده هربراي  دهد، ياجازه م

يخود ا در ضمن. داشته باشند يكساني يپرتو بازتاب رينقطه بازتاب و مس
Pو  Sv-Pدرست زمان سير امواج  گيرياندازهدقت اين روش به 

محاسبه مي )بصورت محلي(محل هر گيرنده  در يافق يكند و 
پيچيدگي هاي  كند مي و همچنين كمك نباشد حساسامواج تبديل يافته 

زمان سير اين امواج نسبت به دورافت و معكوس  تقارن عدم ،

فرض شروع اين روند بدين شرح است كه ابتدا با روش ارائه شده توسط جديري و همكاران 
هاي چشمه مشترك، اندازهدر داده P-Pو  Sv-Pامواج  ريسزمان ،سپس. جداسازي شوند

  .مشخص شوندهر بازتابنده 
، بيانگر ايده كلي اين پژوهش است١شكل  .قرار گرفته اند x2و  x1رنده به ترتيب در مختصات 

ي ها رندهيگي چشمه مشترك در محل ها دادهدر  SPو  PPي امواج ها
مسيرهاي پرتو قرمز و آبي به ترتيب مربوط به موج . شود يم SSامواج  ريس زمانجهت محاسبه 

است بگونه اي كه در شرط زير صدق كند x3هدف در اين بخش يافتن محل چشمه خاص 

𝑝

٣٠٥                                                                

كينماتيك و دامنه امواج تبديل يافته 
پالريته(معكوس شدگي قطب 

همچنين پردازش امواج تبديل يافته نيازمند . مي شود
در اين پژوهش، با استفاده از زمان سير امواج 

هر بازتابنده محاسبه مي در
در محل گيرنده و تطابق آنها براي هر بازتابنده، زمان سير امواج 

در اين راستا ابتدا به توصيف. محاسبه مي شوند
مصنوعي توليد شده با استفاده از 

  روش تحقيق ٢
يتطب ،ايده اصلي اين روش

اجازه م نديفرا نيا واقع در. باشد
نقطه بازتاب و مس يآنها، دارا

دقت اين روش به  .ماندباقي ميناشناخته 
 ريسنزما نكهيا به توجه با

امواج تبديل يافته  بازتاب نقاط يپراكندگ
،مانندهيافته  امواج تبديل

   ).٢٠٠٢، نيتسوانك
فرض شروع اين روند بدين شرح است كه ابتدا با روش ارائه شده توسط جديري و همكاران 

Sv-P  يها دادهاز P-P جداسازي شوند
هر بازتابنده  P-Pو  Sv-P يرخدادها

رنده به ترتيب در مختصات يفرض كنيد چشمه و گ
  

ها بازتابشتطابق شيب  .١شكل 
جهت محاسبه  x4و  x3گيرنده 

 
هدف در اين بخش يافتن محل چشمه خاص 

)١(  



                                                                                                     ٣٠٦ 

 PP، پرتو موج )اندازه گيري شده در محل گيرنده
SP  منتشر شده از چشمهx3 به گيرنده  

كه  دارد) x3(حداقل يك پاسخ  )١(حال فرض كنيد كه رابطه 
در واقع،   .يكساني هستند Rو نقطه بازتاب 

در ادامه  .كنند مي تا گيرنده عبور Rبين نقطه بازتاب 
دوباره، همانند روش  .قرار مي گيرد x1و گيرنده در 

SP )𝑝تبديل يافته  (𝑥 , 𝑥 رابطه زير را ارضا ) (

با توجه . است x1و ثبت شده در  x2توليد 
x R ( كه داراي نقطه بازتابR  يكساني
، زمان سير موج ١ با توجه به شكل. شود

رخدادهاي . آوريمميچشمه مشترك در محل گيرنده مد نظر، كندي افقي هر رخداد را بدست 
  . كنيماستفاده مي tSSبراي محاسبه 

ي ها هيالراحي شده بصورت طشناسي زمين
از مرزهاي الزم بذكر است كه  .اند شدهگيرنده توليد و برداشت 

  .، استفاده شده است، جهت تاكيد بر عدم وابستگي روش به ساختار زمين شناسي زير سطحي

 
SP  الزم . ها رندهيگبراي يك چشمه خاص و همه

نسبت به دورافت  P-Pمربوط به زمان سير امواج 
نسبت به دورافت صفر نامتقارن  Sv-Pبه زمان سير امواج 

هر  تراز همنقشه  .نمي شود Sv-Svامواج 
كه به عنوان  باشد يمدرايه  ١٠٠١٠٠براي هر بازتابنده، داراي 
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𝑝با توجه به تئوري پرتو امواج، (𝑥 , 𝑥 اندازه گيري شده در محل گيرنده(افقي بردار كندي  مؤلفهبرابر با  (
𝑝و  x2به گيرنده  (𝑥 , 𝑥 Pپرتو موج  كندي افقيبرابر با  (

حال فرض كنيد كه رابطه . هستند SPو  PPبه ترتيب زمان سير امواج 
xاز اين رو، پرتوهاي . در اين رابطه صدق مي كند Rx  وx Rx  داراي مسيرRx  و نقطه بازتاب

بين نقطه بازتاب  مسير يكساني ازو ثبت شده ) x2(اين دو پرتو، توسط گيرنده مشترك 
و گيرنده در  x2جاي چشمه و گيرنده با يكديگر عوض مي شوند بگونه اي كه چشمه در 

تبديل يافته  امواجيافته شود كه شيب ) x4( يا چشمهصات مذكور فوق، مي بايست مخت

xاز اين رو مسير پرتو موج تبديل يافته Rx  داري نقطه بازتابR  يكسان با موجPP  توليد
x(پس در حالت كلي، سه مسير پرتو خواهيم داشت  Rx،x Rx وRx

 Rx  وRx  منجربه پرتو موج برشي خالصSS،x Rx شود يم
 :آيدرت زير بدست مي

𝑡

چشمه مشترك در محل گيرنده مد نظر، كندي افقي هر رخداد را بدست  يها داده
براي محاسبه كه كندي افقي يكساني دارند، از زمان رسيدشان  مربوط به هر بازتابنده

  ي مصنوعي
زمينمدل . مي شودارزيابي مصنوعي  يها داده ، بر رويدر اين بخش عملكرد روش فوق
گيرنده توليد و برداشت  ١٠٠چشمه و  ١٠٠ها توسط كه در آن، داده

، جهت تاكيد بر عدم وابستگي روش به ساختار زمين شناسي زير سطحي)انحنادار

SP) و ب PP) مدل مصنوعي محيط لرزه اي طراحي شده به همراه مسير پرتو هاي امواج الف

 .عدد كاهش يافته است ٢١به  ها رندهيگبذكر است براي نمايش بهتر مسير پرتو ها تعداد 

𝑡 (𝑥 , 𝑥 ) = 𝑡 (𝑥  مربوط به زمان سير امواج  تراز همنقشه  ،٢و شكل
به زمان سير امواج مربوط  تراز همنقشه بصورت متقارن است ولي 

امواج  سير زمان مانع فرايند محاسبه Sv-Pبرونراند امواج  تقارن 
Sv )براي هر بازتابنده، داراي ) حاصل از فرايند رديابي پرتو

  .باشند يم Sv-Svورودي محاسبات زمان سير امواج 

 )ب(

استخراج سرعت امواج برشي با تلفيق داده

(با توجه به تئوري پرتو امواج،

به گيرنده  x1منتشر شده از چشمه 
x2است .𝑡  و𝑡  به ترتيب زمان سير امواج

در اين رابطه صدق مي كند
اين دو پرتو، توسط گيرنده مشترك 

جاي چشمه و گيرنده با يكديگر عوض مي شوند بگونه اي كه چشمه در 
مذكور فوق، مي بايست مخت

  :كند

)٢(  𝑝

از اين رو مسير پرتو موج تبديل يافته
پس در حالت كلي، سه مسير پرتو خواهيم داشت ، ١به شكل 

 يها قطعهتركيب . هستند
SSرت زير بدست مي، به صو

)٣(  
دادهپس در حالت كلي، در 

PP  وSP مربوط به هر بازتابنده
 

ي مصنوعيها دادهبررسي 
در اين بخش عملكرد روش فوق

كه در آن، داده باشد يمهمگن 
انحنادار(ي نامنظم ا هيالبين 

 

مدل مصنوعي محيط لرزه اي طراحي شده به همراه مسير پرتو هاي امواج الف. ٢شكل 
بذكر است براي نمايش بهتر مسير پرتو ها تعداد 

 

𝑥) با توجه به رابطه , 𝑥 )

بصورت متقارن است ولي ) نيچ خط(صفر 
 عدم حال، اين با. باشد يم

Sv-Pو  P-Pيك از امواج 

ورودي محاسبات زمان سير امواج 

 )الف(
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، يا نقطهچشمه مشترك، در مختصات محل هر گيرنده، با استفاده از روش درونيابي خطي دو 
  :، بصورت زير است

Sv-Sv  مد نظر در حال محاسبه)x وx (
، )٢و  ١معادالت (چشمه مشترك كه در بخش قبلي توضيح داده شد 

  
خط چين ها . براي مدل مصنوعي ارائه شده در شكل فوق

راست پايين  يها گوشه(قابل محاسبه نيست 
𝑉(بزرگتر از يك است  > 𝑉( امواج، مسير پرتو SS 

پس در حالت كلي، در . نزديك تر باشند
 SS امواجمورد نياز براي دستيابي به ) دورافت

  
نقاط سياه مربوط به شماره . مدل ارائه شده فوق

را براي آنها محاسبه نمايد و نقاط خاكستري هم مربوط به شماره جفت 
با توجه به شكل مشاهده مي شود كه اين  .براي آنها نبوده است
را محاسبه نمايد كه با اين تعداد به راحتي ) نقاط سياه

با استفاده از روش ارائه شده نسبت  SSامواج ) بر حسب ميلي ثانيه
ميلي ثانيه مي باشد كه حاكي از  ١.٥٣٧٠ميانگين قدر مطلق خطا، 

. آورد دست به توانسترا ي دقيق نسبتاً نتايج
حاصل  ريس زمانه از روش ارائه شده نسبت به 

Absolute Mean = 1.5370 ms 

                      ١٣٩٧ارديبهشت ماه  ٢٠لغايت  ١٨                                            

چشمه مشترك، در مختصات محل هر گيرنده، با استفاده از روش درونيابي خطي دو  يها
PP )pامواج  بعنوان مثال، رابطه تخمين شيب بازتابش (x , x ، بصورت زير است)(

𝑝

Sv امواج، مختصات چشمه و گيرنده مربوط به )xو x(براي هر جفت چشمه و گيرنده 

چشمه مشترك كه در بخش قبلي توضيح داده شد  يها دادهدر  Sv-Pو  P-Pبا تطابق شيب بازتابش هاي 

براي مدل مصنوعي ارائه شده در شكل فوق SP) و ب PP) الف امواج) برحسب ميلي ثانيه(زمان سير ) 

قابل محاسبه نيست  SSدور، موج  نسبتاً يها رندهيگنكته قابل ذكر اين است كه براي جفت چشمه و 
بزرگتر از يك است  Sv-P امواجاز آنجا كه هميشه نسبت سرعت ). الف

نزديك تر باشند PP امواجمسير پرتو  محاسبه شده به خط عمود بر بازتابنده نزديكتر است تا اينكه به
دورافت(در محيط لرزه اي روباره، فاصله بين چشمه و گيرنده 

  .ثبت شده مي باشند SPو  PP امواج

    
مدل ارائه شده فوق SPو  PPي ها دادهمحاسبه شده از  SSشماره جفت چشمه و گيرنده مربوط به امواج 

را براي آنها محاسبه نمايد و نقاط خاكستري هم مربوط به شماره جفت  SSيي است كه روش ارائه شده توانسته زمان سير امواج 
براي آنها نبوده است SSسبه زمان سير امواج يي هست كه روش ارائه شده قادر به محا

نقاط سياه( ٤١٠٣، تعداد SSنمونه زمان سير امواج ) نقاط خاكستري( ١٠٠×
بر حسب ميلي ثانيه(خطاي محاسبه زمان سير ) ب. را محاسبه كرد ها هي

ميانگين قدر مطلق خطا، . به زمان سير حاصل از عمليات رديابي پرتو بر اساس شماره جفت چشمه و گيرنده

نتايج و شد انجام نوفه بدون و آلايده شرايط تحت عددي م بذكر است كه آزمايش
ه از روش ارائه شده نسبت به با استفاد SSامواج ) بر حسب ميلي ثانيه(خطاي محاسبه زمان سير 

 )ب(

 )ب(

Absolute Mean = 1.5370 ms

٣٠٧                                                                

ها دادهدر  شيب بازتابش ها
بعنوان مثال، رابطه تخمين شيب بازتابش. محاسبه مي شوند

)٤(  

براي هر جفت چشمه و گيرنده 
با تطابق شيب بازتابش هاي 

  .بدست آورده مي شود

كانتور(نقشه هم تراز . ٣شكل  
 .بيانگر دور افت صفر هستند

  

نكته قابل ذكر اين است كه براي جفت چشمه و 
الف- ٤و چپ باال در شكل 

محاسبه شده به خط عمود بر بازتابنده نزديكتر است تا اينكه به
در محيط لرزه اي روباره، فاصله بين چشمه و گيرنده غياب ناهمگني جانبي 

امواجعموما كوچكتر از دورافت 

 
شماره جفت چشمه و گيرنده مربوط به امواج ) الف. ٤شكل 

يي است كه روش ارائه شده توانسته زمان سير امواج ها رندهيگچشمه و 
يي هست كه روش ارائه شده قادر به محاها رندهيگچشمه و 

×١٠٠=١٠٠٠٠روش توانسته از 
المي شود، سرعت امواج برشي 

به زمان سير حاصل از عمليات رديابي پرتو بر اساس شماره جفت چشمه و گيرنده
 .دقت باالي روش است

 

م بذكر است كه آزمايشالز
خطاي محاسبه زمان سير ب، - ٤شكل 

 )الف(

 )الف(



 ٣٠٨                                                                                                                             Sv-Pو  P-Pهاي امواج   استخراج سرعت امواج برشي با تلفيق داده

و حاكي از دقت خيلي باالي روش ارائه شده  دهد يمرا نشان از عمليات رديابي پرتو بر اساس شماره جفت چشمه و گيرنده 
 يي با دورافت بزرگها دادهنبود  نوفه، مانند عواملي توسط است ممكن واقعي يها دادهاين روش در  كاربرد آنجاييكه از. باشد يم
 .گيرند كه در مجال اين مقاله نيست قرار بررسي نيز مي بايست مورد آنها تاثير يرند،تحت الشعاع قرار گ تفسير، خطاي و

را  )سياه( حاصل از عمليات رديابي پرتو يها داده SSبا زمان سير امواج ) قرمز(محاسبه شده  SSزمان سير امواج ، ٥ل شك
با روش ارائه شده مي  SSمقايسه اين دو داده، بيانگر محاسبه كامال درست و با دقت باالي زمان سير امواج . دهد يمنشان 
  .باشد

  گيرينتيجه ٣
ثبت  P-Pو  Sv-Pامواج  يها دادهبا استفاده از  Sv-Svدر اين پژوهش، روش تئوري جهت بازساخت و محاسبه زمان سير امواج 

ي چشمه ها دادهدر  SPو  PPدر واقع در اين روش با انطباق كندي افقي رخدادهاي . ارائه شد معمول لرزه اي يها دادهشده در 
تركيب خطي از زمان سير اين امواج براي  و نيز، اند افتهيط به هر بازتابنده، كه از يك نقطه يكسان بازتابش وبمشترك مر

  .استفاده كرد SSمحاسبه زمان سير امواج 
  :ان به موارد زير اشاره كرداز مزاياي اين روش مي تو

قائم  يها چشمهتوليد شده توسط (معمول لرزه اي  يها دادهاز  Sv-Svاستخراج دقيق زمان سير با ارزش امواج برشي  .١
 .Sv-Pو  P-P يها دادهبا استفاده از ) و ثبت شده توسط گيرنده قائم

 .پيچيدگي محيط لرزه اي عدم وابستگي پردازش امواج برشي به ساختار زمين شناسي، اليه بندي و .٢

-Svنيازمند هيچ اطالعاتي از سرعت محيط لرزه اي و يا پارامترهاي ناهمسانگردي براي دستيابي به زمان سير امواج  .٣

Sv  يها دادهمحاسبه شده از Sv-P  وP-P نيست. 

  .بازساخته شده SS يها دادهاستفاده از روش هاي معمول پردازشي براي آناليز و پردازش  .٤
ناحيه كمتري را پوشش مي دهد كه مي تواند از  P-Pحاصل از اين روش، نسبت به تصوير لرزه اي  Sv-Svلرزه اي تصوير 

 PP يها دادهمحاسبه شده، نيازمند استفاده از  SS يها دادهالبته براي اطمينان از بزرگ بودن محدوده . معايب اين روش باشد
يج را تحت تاثير قرار مي دهند كه بايد موجك استخراج شده و نوفه كاهش نوع موجك وحضور نوفه نتا. با دورافت زياد است

 S-Sزمان سير امواج  ها تنهمچنين اين روش  .يابد تا محاسبه كندي افقي و استخراج زمان رسيدها با دقت بااليي انجام گيرند
  .را برآورد مي كند و قادر به محاسبه دامنه اين امواج نيست

 
اين، داده چشمه مشترك . ي حاصل از عمليات رديابي پرتوها داده SSمحاسبه شده با زمان سير امواج  SSاعتبار سنجي زمان سير امواج . ٥شكل 

با روش  SSاخت امواج ي حاصل از بازسها دادهي حاصل از عمليات رديابي پرتو با رنگ سياه و ها دادهمي باشد كه  ١٧مصنوعي مربوط به چشمه شماره 
با روش  SSمقايسه اين دو داده، بيانگر محاسبه كامال درست و با دقت باالي زمان سير امواج . ارائه شده به رنگ قرمز بر روي هم نمايش داده شده است

 .ارائه شده مي باشد
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