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 خالصه

های سنجدبیسازند. پذیر میهای آبرسانی هستند که ممیزی آب را امکانها یکی از اجزاء مهم سیستمسنجدبی

گیری آب خریداری شده از سیستم تامین و اندازهنصب شده در ورودی و خروجی مخازن نقش قابل توجهی در 

مخزن آب  25سنج موجود در دبی 81های ثبت شده در کند. در این پژوهش، دادهآب وارد شده به شبکه ایفا می

درصد  40دهد که تنها ها نشان میر گرفتند. بررسیشهر تهران با استفاده از ابزارهای آماری مورد بررسی قرا

ها به مدت طوالنی سنجکنند. همچنین تعداد قابل توجهی از دبیهای ثبت شده از توزیع نرمال پیروی میداده

این مشکالت  ،های ثبت شده، اما به دلیل عدم نظارت بر دادهاندهایی منفی یا نزدیک به صفر را ثبت کردهداده

تکرار این مشکالت معرفی شده  برای جلوگیری از نیز در این پژوهش، پیشنهادهایی و برطرف نشده است.شناسایی 

 است.

 

 برداری.ها، مخازن آب، مبانی آماری، بهرهسنجدبیکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه -1

امکان دریافت هزینه از مشترکین،  هااین دستگاههای عملیات تامین آب، از اهمیت بسزایی برخوردارند. برای تمامی جنبه هاسنجدبی

حسابتوانند ارسال صورتکنند و بنابراین میمیزان مصرف را ثبت میها سنجدبیسازند. فراهم میرا براساس میزان مصرف آب، 

به رفتارهای  قند با مطلع ساختن مشتریان از میزان مصرف، آنها را تشویتوایماین نتایج های عادالنه برای مشترکین را محقق سازند. 

های نصب شده در بخش تولید، سنجدبیرسانند. تر یاری میبه تشخیص نشت و پاسخگویی سریعها سنجدبید. تر سازمصرفی مناسب

توان برای تعیین کنند، که از این اطالعات میسوابق مصرف را ثبت می شده ونصب منابع ها و خانهگیری خروجی تصفیهبرای اندازه



 

  سازندپذیر میآب، ممیزی دقیق آب را امکانگیرهای اندازه، اطالعات به عبارت دیگرنده سود جست. نیازهای آی

(EPA, 2015). 

یابد و بسته به کننده نهایی ادامه میگیری دبی از نقطه تامین شروع شده و تا مصرفهای توزیع آب شرب، اندازهدر شبکه

شود. با این حال، یکی از گیرهای دبی نصب مییریتی، در فاصله این دو حد نیز، اندازهبرداری و نگهداری و مدنیازهای مختلف بهره

های این شود، ورودی و خروجی مخازن ذخیره آب شهری است. با استفاده از دادهسنجی در آن انجام میترین نقاطی که دبیمهم

( 1Cاین نتایج منجر به تعیین ضرایب حداکثر مصرف روزانه )توان الگوی مصرف آب در زون مخزن را استخراج نمود. ها میسنجدبی

همچنین، ممیزی مقدار آب خریداری شده از سیستم تامین و همچنین مقدار آب وارد شده به  شود.( می2Cو حداکثر مصرف ساعتی )

توان مقدار سنجی مخازن میهای بلندمدت دبیبا کمک دادهپذیر است. امکان های مخازنسنجهای دبیبا استفاده از داده شبکه

 گیری نموده و برای کاهش آن اقدام نمود. تلفات آب در مخزن را نیز اندازه

گیری دبی در ورودی و خروجی مخازن آب از اهمیت باالیی برخوردار تجهیزات اندازهاز  گیریبنابراین، نصب و بهره

اند. گیری دبی مجهز شدههای اخیر اغلب مخازن آب شهر تهران به تجهیزات اندازهاست. با درک چنین ضرورتی، طی سال

گیری لب این تجهیزات قادر به ثبت دبی اندازهاغالکترومغناطیسی هستند.  برخی از نوع اولتراسونیک و عمدتاً های مذکورسنجدبی

با این حال و علیرغم هزینه  ها به مرکز کنترل نیز هستند.( این دادهReal-Timeشده بوده و در برخی موارد قادر به ارسال بالدرنگ )

شده است. الزم به ذکر است ها انجام نقابل توجه انجام شده برای خرید و نصب این تجهیزات، تحلیل آماری برای بررسی صحت داده

ها کسب اطمینان از ای قابل انجام است. اما، هدف از بررسی آماری دادهسنجی و کالیبراسیون تجهیزات به صورت دورهکه صحت

حلیل باشد. این اقدام به سرعت و با کمترین هزینه قابل انجام است. مقاله حاضر به نتایج تها و ارسال مرتب آن به مرکز میصحت داده

 پردازد.ی تعدادی از مخازن آب شهر تهران میهاسنجهای قرائت شده در دبیآماری داده

 

 مبانی بررسی آماری -2
بتوان اطالعات مناسبی را استخراج کرد اما با توجه به مواردی مانند  سنجدبی های هرداده مجموعه آید با بررسیدر ابتدا بنظر می

. به این گیری از آنها دشوار استبندی و نتیجهجمعها، ها و حجم بسیار زیاد دادهدر برخی دورهگیری، نبود اطالعات خطای اندازه

 های مزبور در دستور کار قرار گرفت.دلیل، بررسی آماری داده

جه را توان آنها را به اعداد و مقادیری فروکاست تا نتیهای متنوع، میدر آمار فرض بر این است که برای مطالعه و فهم داده

، اعدادی هستند که در مرکز دادهاول بندی هستند. دستهتقسیمتری مالحظه نمود. این مقادیر و اعداد در دو دسته قابل بصورت ساده

 باشند. دسته دوم معیارها،می هاهای دادهدهنده شباهتشوند. معیارهای تمرکز نشانو معیارهای تمرکز خوانده میها قرار دارند 

از معیارهای ها، برای نمایش و قضاوت درباره تفاوت داده گویند.ها است که بدان معیارهای پراکندگی میت دادهنشانگر تفاو

ولی در  ،شوندبعنوان معیارهای فوق بکار گرفته نمی ها و مقادیر حداقل و حداکثر مستقالًتعداد داده شود.پراکندگی استفاده می

 شود.جسته می محاسبه برخی از معیارها از آنها سود

شوند. البته معیارهای ها، هم معیارهای تمرکز و هم معیارهای پراکندگی بکار گرفته میدر این پژوهش، برای ارزیابی داده

که در  ذکر شده دیگری برای هریک از این موارد وجود دارد که در جدول زیر فقط اجزای مربوط به معیارهای تمرکز و پراکندگی

  ارائه شده است.هریک از معیارهای مزبور مختصری از رح ش در ادامه است. بررسی داده های مربوط به دبی استفاده شده



 

 



 

 سنجیهای دبی: معیارهای بررسی آماری داده1جدول 

 های تمرکزشاخص

 میانگین

 میانه

 هاچارک

 هادهک

 شاخص های پراکندگی

 دامنه تغییرات

 معیارانحراف 

 چولگی

 کشیدگی

 

 های تمرکزشاخص -2-1
ای برای مجموعه آید.ها بدست میداده و از جمع کلیه مقادیر بخش بر تعداد دادهرا نشان  ها، معدل و یا متوسط داده(Mean)میانگین 

مقادیر خیلی کم و یا خیلی زیاد روی  روند.تمام مقادیر در محاسبه میانگین به کار می وجود دارد. ها تنها یک میانگین حسابیاز داده

 کند.گذارد و آن را منحرف میآن تأثیر می

 50داده از آن بیشتر و  درصد 50یعنی  ،ندطرف آن قرار دار در دو ها به طور مساویشاخصی است که داده (Median)میانه 

ها ای از دادهبرای مجموعه های متفاوت است.گر وجود دادهباشند. تفاوت زیاد بین میانگین و میانه نشانداده از آن کمتر می درصد

 گذارد.مقادیر خیلی کم و یا خیلی زیاد روی آن تأثیر نمی روند.تمام مقادیر در محاسبه میانه به کار می وجود دارد. تنها یک میانه

 مناسبی برای میانگین باشد. تواند جایگزیندر مواردی میمیانه 

 کنند.تقسیم می را به چهار قسمت مساویها دادهگیری هستند که کلیه نقاطی بر روی مقیاس اندازه (Quartile)ها چارک

 ترند وها از آن بزرگداده درصد 50ای است که ترند. چارک دوم نقطهها از آن بزرگداده درصد 25ای است که چارک اول نقطه

 .[2] ترندها از آن بزرگداده صددر 75ای است که بوده و چارک سوم نیز نقطه میانههمان 

نقطه ام-nدهک  کنند.میتقسیم  قسمت مساوی دهرا به  هادادهگیری هستند که کلیه نقاطی بر روی مقیاس اندازه هادهک

 ترند.ها از آن بزرگدرصد از داده n10ای است که 

 

 های پراکندگیشاخص -2-2
 شاخصی است که تفاوتدامنه  باشد.می (Min)ترین داده و کوچک (Max) دادهترین تفاضل میزان بزرگ (Range)دامنه تغییرات 

به نحو مطلوب ، بنابراین نقش دارند فقط دو عدد این شاخصدر محاسبه  دهد.ترین داده را نشان میترین و بزرگبین کوچک

باشد. مقدار اضل داده از میانگین میجذر مجموع مربعات تف (Standard Deviation)انحراف معیار  گویای پراکندگی صفت نیست.

نسبت به میانگین  ها، پراکندگی زیادیدر صورتی که توزیع داده کند.ها تغییر میانحراف معیار متناسب با تغییر در پراکندگی داده



 

مقدار انحراف معیار نیز چنانچه تمام داده ها در اطراف میانگین انباشته شده باشند، خواهد شد.  انحراف معیار بزرگداشته باشد، 

 یابد.کاهش می

شکل رابطه زیر بیان میه کنند که شاخصه آن بعدد از توزیع نرمال پیروی می 10های بیش از در طبیعت بطور معمول داده

 شود:
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)که در آن  )f x داده،  نشانگر درصد فراوانی  مقدار ثابت میانگین و های دادهباشد. مقدار انحراف معیار می

چولگی  نامبه مختلف ممکن است دارای انحراف از شکل متقارن توزیع نرمال باشند که این میزان انحراف در عرض با کمیتی

(Skewness)  دگی یکش نامبهو در طول(Kurtosis) آید:مقدار چولگی از رابطه زیر بدست میشود. سنجیده می 
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1که در آن 
 ،مقدار چولگی i

x دهنده داده نشانi- ام وN در سمت  ،اگر دنباله طوالنی توزیع .[3] ها استتعداد داده

انحراف بیشتری در عرض داشته  ،راست میانگین واقع شده باشد، مقدار چولگی مثبت و در غیر این صورت منفی است. هرچه توزیع

 :آیداز رابطه زیر بدست می )کورتوسیس( تر است. همچنین مقدار کشیدگیباشد، قدرمطلق چولگی بزرگ
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2که در آن 
 هایی که میزان دادهبرای  .[3] دهدمقدار کشیدگی است. کشیدگی، میزان به اوج رسیدگی توزیع را نشان می

ترین آزمون در این رایج گیرد. ها باید مورد آزمون قرارباشند فرض نرمال بودن داده( -2 , 2) چولگی یا کشیدگی آنها بیرون از بازه

اسمیرنوف یک آزمون -آزمون کولموگروف( است. Kolmogorov-Smirnov Testاسمیرنوف )-زمینه آزمون کولموگروف

باشد. در صورتی ها با توزیع آماری مورد نظر )در اینجا توزیع نرمال( میداده فراوانی ناپارامتری است که فرض صفر آن تطابق توزیع

 .[2] کندهای مشاهداتی از توزیع آماری مورد نظر تبعیت نمیفر رد شود، دادهفرض صکه 

 

 هابررسی آماری داده -3
منظور بهدر این تحقیق، مخزن موجود در سطح شهر تهران انتخاب شد.  24های نصب شده، سنجهای دبیبه منظور بررسی آماری داده

 FT-XXها با نام سنجهمچنین هر یک از دبی نامگذاری شدند. Xتا  A، این مخازن با حروف برداربهرهحفظ رازداری اطالعات 

های که دادهسنج نصب شده است دستگاه دبی 81 مجموعاً این مخازندر سنج است. شماره دبی XXنامگذاری شده است که در آن 

رکورد  35000کند. بنابراین در یک سال حدود ای ثبت میدقیقه 15گیری دبی ورودی یا خروجی مخزن را در فواصل زمانی اندازه

ای ثبت هایی دادهها در دورهسنجثبت شده است. برخی دبی 1394تا  1391ها های مورد استفاده بین سالدادهشود. داده ثبت می

 .سنج بوده استکه احتماالً به دلیل خاموش بودن دبی اندنکرده



 

 



 

های مجموعه دادهدر هر یک از انجام شده است.  SPSS 19.0افزار ها با استفاده از نرمسنجهای دبیتحلیل آماری داده

رکورد ثبت  105،121سنج مورد بررسی، تعداد دبی 51در ( محاسبه شده است. 2های آماری ذکر شده در بند )ها شاخصسنجدبی

باشد که تنها می Vدر مخزن  FT-02سنج های ثبت شده در دبیرین دادههمچنین کمت باشد.سال ثبت داده می 3شده که معادل 

 ماه( را ثبت نموده است. 5داده )معادل  15،064

ثبت نموده است. همچنین به منظور بررسی  هاسنجهای دبیافزار مقدار میانگین و میانه را برای هر یک از مجموعه دادهنرم

سنج بررسی شده، تنها دبی 81ر هر مجموعه، اختالف میانگین و میانه نیز مورد بررسی قرار گرفت. از میان ها دمیزان پراکندگی داده

اختالف آنها  درصد موارد( 68) سنجدبی 55درصد بوده و در  10اختالف میانگین و میانه کمتر از درصد موارد(  32) سنجدبی 26در 

 باشد.میها سنجدر اغلب دبیها پراکندگی باالی داده دهندهاین موضوع نشاندرصد است.  10بیش از 

سنج نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در این میان بیشترین های هر دبیمقدار انحراف معیار و واریانس مجموعه داده

سنج و کمترین انحراف معیار مربوط به دبی مترمکعب بر ساعت 2،590به میزان  Bدر مخزن  FT-02سنج انحراف معیار مربوط به دبی

FT-01  در مخزنX  بوده است.  مترمکعب بر ساعت 0151/0به میزان 

های منفی را ثبت نموده است. سنج دادهها مشخص شد که دبیسنجهای بسیاری از دبینکته قابل توجه اینکه در بررسی داده

های عماًل امکان برگشت جریان و ایجاد دبی منفی وجود ندارد و ثبت داده با توجه به شرایط مخازن و تجهیزات مکانیکی موجود،

های سنج حداقل یک بار دادهدبی 67، مورد بررسیسنج دبی 81از میان ها دارد. عدم دقت در ثبت داده از بروز اشتباه و منفی نشان

دهنده تصادفی اند که نشانثبت نمودهنیز را عب بر ساعت مترمک -1000از  کمترهای منفی سنج دادهدبی 51 اند ومنفی را ثبت نموده

 است.و وجود ایراد سیستماتیک نبودن موضوع 

قطع . مثالً های صفر، منفی و یا مقادیر نامتعارف در بین اطالعات قابل تصور استدالیل مختلفی در خصوص وجود داده

از مدار خارج شدن های صفر شود. همچنین، ند منجر به ثبت دادهتوامی آوری اطالعاتگیری و مرکز جمعارتباط بین محل اندازه

 های نامتعارف شود.تواند سبب ثبت دادهنیز می گیراندازه خرابیو  گیره اندازهقطع تغذی گیری بواسطه عواملی مانندتجهیزات اندازه

ها به عنوان معیار مقدار این شاخصها محاسبه گردید. در ادامه مقدار شاخص چولگی و کشیدگی برای هر مجموعه داده

های چولگی و کشیدگی در بازه اند. در مواردی که مقدار شاخصها انتخاب شدهگیری در خصوص نرمال بودن توزیع دادهتصمیم

ین اسمیرنوف برای تعی-صورت، از آزمون کولموگرافها نرمال فرض شده است و در غیر اینتوزیع دادهاند، ( قرار گرفته-2 , 2)

ها( از توزیع درصد داده 41سنج )دبی 33های مجموعه داده، داده 81از میان ها روی توزیع نرمال استفاده شده است. برازش داده

( قرار نگرفته بود، در آزمون -2 , 2هایی که مقدار چولگی و کشیدگی آنها در بازه )کند. همچنین دادهنرمال پیروی می

کنند. ها از توزیع نرمال تبعیت نمییک از مجموعه دادهده شدند. نتیجه آزمون نشان داد که هیچاسمیرنوف شرکت دا-کولموگراف

 کنند.ها( از توزیع نرمال تبعیت نمیدرصد داده 59سنج )دبی 48های بنابراین داده

های دادهفراوانی یع توز( 1شکل )شود. های مورد بررسی ارائه میسنجبرخی از دبی فراوانیهای توزیع در ادامه منحنی

های نصب شده در یک مخزن از نکات سنجهای آماری در دبیدهد. تنوع توزیع( را نشان میBسنجی در یکی از مخازن )مخزن دبی

 قابل توجه این شکل است.

  



 

  
 )ب(             )الف(      

  
 )د(             )ج(        

 ؛  Bمخزن  FT-02سنج دبی)ب(  ؛ Bمخزن  FT-01سنج سنجی در )الف( دبیهای دبی: توزیع داده1شکل 

 . Bمخزن  FT-05سنج دبی؛ )د(  Bمخزن  FT-08سنج دبی)ج( 

 

ها دارای چولگی ها در محدوده صفر و نزدیکی آن قرار دارد. دادهشود که بخشی از دادهالف( مالحظه می-1در شکل )

کند. در شکل سنج از توزیع نرمال پیروی میهای دبیبوده و بدلیل قرار گرفتن مقدار چولگی و کشیدگی در بازه مناسب، داده مثبت

 با این حال های این مجموعه دارای چولگی منفی بوده واند. دادهها در محدوده نزدیک به صفر قرار گرفتهب( نیز بخشی از داده-2)

های نزدیک به صفر هستند، اما از سنج دارای دادهها هم مانند این دو دبیسنجکنند. تعداد دیگری از دبییاز توزیع نرمال پیروی م

 کنند.توزیع نرمال پیروی می

تری به ها دارای توزیع نزدیکشود که عالوه بر وجود تعداد زیادی داده نزدیک به صفر، دادهج( مالحظه می-1در شکل )

در  اما چولگی و کشیدگی آنها در بازه مجاز توزیع نرمال قرار دارد. ها دارای اندکی چولگی منفی هستند.دادهاین  .توزیع نرمال است

منفی باشد. وجود دو قله فراوانی بوده و موجب شده که چولگی توزیع  ترتر بلندها دارای دو قله هستند. قله بزرگ( دادهد-1شکل )

کند. در این مورد هم بدلیل قرار گرفتن دبی عبوری از دو الگوی مشخص پیروی می دهنده این است که در اغلب ساعات،نشان

 کند. سنج از توزیع نرمال پیروی میهای دبیمقدار چولگی و کشیدگی در بازه مناسب، داده

  



 

 



 

  
 )ب(             )الف(        

  
 )د(             )ج(         

 Fمخزن  FT-03سنج دبی؛ )ب( ؛  Xمخزن  FT-01سنج )الف( دبیدر  سنجیهای دبیتوزیع داده: 2شکل 

 Rمخزن  FT-04سنج دبی)د( ؛  Aمخزن  FT-06سنج دبی)ج( 

 

ها در محدوده صفر قرار گرفته است و شود که بخش قابل توجهی از دادهمالحظه می ب(-2و) (الف-2) هایدر شکل

سال( هیچ  3حدود ها )تواند به این دلیل باشد که در طول دوره قرائت دادهموضوع میها بیشتر از صفر است. این بخش اندکی از داده

که  سنج عبور نکرده است. این موضوعها هیچ دبی از دبیای قرائت نشده است. همچنین ممکن است در طول دوره قرائت دادهداده

دستگاه  12های حداقل در داده ر با صفر را ثبت نموده است،براب هایسنج در طول چند سال دادهها، یک دبیبدلیل عدم بررسی داده

 ها قابل مشاهده است.سنجاز دبی

این امر نشان  باشد.پذیر نمیها دارای مقادیر منفی است که از نظر عملی امکانبخش قابل توجهی از داده( ج-2در شکل )

ا قرائت و ثبت نموده است، اما به دلیل عدم وجود نظارت بر روی های اشتباهی رسنج در یک بازه زمانی طوالنی دادهدهد که دبیمی

د( مالحظه -2در شکل ) ها وضعیت مشابهی دارند.سنجتعداد قابل توجهی از دبی مشکل شناسایی و برطرف نشده است. ها اینداده

سال( دبی عبوری از  3ول دوره قرائت )در ط عالوه بر آن،ها برابر با صفر هستند. سنج نیز، بخشی از دادهدر این دبیکه شود می

  و عدم وجود توزیع یکنواخت، به معنی عدم پیروی از توزیع نرمال است. الگوی متمایز تبعیت نموده است 5سنج از دبی



 

 بندیجمع -4
مخزن آب شهر تهران مورد بررسی قرار  24های موجود در ورودی و خروجی سنجهای ثبت شده توسط دبیدر این تحقیق، داده

مالحظه گردید که تنها های آماری تمرکز و پراکندگی مورد محاسبه قرار گرفتند. سنج، شاخصهای هر دبیگرفت. در مورد داده

سال(  3)مثال سنج به مدت طوالنی همچنین در بسیاری از موارد، دبیکند. ع نرمال پیروی میهای ثبت شده از توزیدرصد از داده 40

 .ا نزدیک به صفر را ثبت نموده استهای برابر با صفر یداده

های براساس بررسی باشد.پذیر نمیها با دقت مناسب امکانها، برآورد ساالنه دبیواسطه نرمال نبودن بخش زیادی از داده هب

شود که بخشی از اطالعات برای می مالحظه ،متریهای دبی تاسیسات مختلف دریافتی از سامانه تلهنجام شده در خصوص دادها

از دقت زیادی برخوردار نخواهند بود.  C)2(مصرف ساعتی  کثرو حدا C)1(روزانه مصرف هایی مانند تعیین ضریب حداکثر فعالیت

سنجی نقاط مختلف بدالیل این موضوع در خصوص تهیه جداول تعادل آب ساالنه نیز صادق است. بدیهی است اطالعات دبی

ی هاسبب خطا در تعیین استراتژی تواندمیباشند که وجود اطالعات نادقیق در بین آنها، گوناگون از اهمیت ویژه ای برخوردار می

صحت اطالعات اطمینان حاصل نمود، آنگاه امکان تشخیص مواردی از بهبود و کنترل نشت آب گردد. بدیهی است هرگاه نتوان 

 این اطالعات نیز، وجود نخواهد داشت. مانند نشت و یا شکستگی در خطوط انتقال و شبکه توزیع، مبتنی بر

سنج و الزم است در مدار قرار داشتن دبی تکرار این مشکالتبه منظور جلوگیری از  و ذکر شده در باالبراساس موارد 

بازرسی و بازدید مستمر بطور مداوم تحت بازرسی قرار گیرد. همچنین  ،گیریوجود ارتباط مخابراتی بین مرکز و محل اندازه

گیر اندازه از قبل و بعدفواصل مستقیم مورد نیاز عدم رعایت  ،در برخی موارد .کارشناسان مجرب ضروری استتوسط  هاسنجدبی

گیری شود که در این موارد الزم وضعیت نصب تجهیزات اندازههای نامتعارف می( موجب ثبت دادهسازندگان هایبراساس توصیه)

 .کنترل شود

احتراز از برگشت جریان و ثبت ، گیر بر روی آن نصب شدهشدن مسیر خط لوله که اندازه پرنیمه یااحتراز از خالی 

های راهاز دیگر  گیراحتراز از کاهش سرعت به مقادیر حدی تعیین شده توسط سازنده اندازهو  اطالعات بصورت مقادیر منفی

ها و ای توسط سازمانگیر دبی بصورت دورهاندازهبه عالوه، الزم است  های دارای خطا و نامتعارف است.جلوگیری از ثبت داده

 گیربرچسب نشانگر زمان کالیبراسیون قبلی و بعدی بر روی اندازه ،فرآیند کالیبراسیونثبت  بره شود و ضمنکالی موسسات معتبر

های تهیه و تحلیل گزارشات روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و ساالنه به همراه مولفهدر این تحقیق مالحظه گردید که با  الصاق شود.

قابل توجهی از این مشکالت  توان تا حدمی منطقه توسط آن منطقه بررسی گزارشات هرو  متریآماری مختلف توسط سامانه تله

ها شود خروجی دادهاست. بنابراین، توصیه می txt.*ها در فرمت کند، ثبت دادهها را دشوار میکاست. یکی از دالیلی که تحلیل داده

های سنجهایی با دقت باالتر )مانند دبیسنجدبیتوان با انتخاب در نهایت، میدر فرمت صفحات گسترده )اکسل( ثبت شود. 

 ها را نیز تا حد قابل توجهی ارتقاء داد.گیریالکترومغناطیس( دقت اندازه
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