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 ي در برق منطقه اي اصفهانجغرافيايپياده سازي سيستم اطالعات 

 
 سعيد محسني ، فريبز اقتدارنيا، علي رفيعي، بهزاد اميري 

 شركت  برق منطقه اي اصفهان
   0311 - 6271685:  تلفن  -دفتر برنامه ريزي فني 

 
 

 خطوط ، پست ها ومدل اطالعاتسيستم اطالعات جغرافيايي ، صنعت برق ، اطالعات : واژه هاي كليدي  
 
 
 

 :چكيده 
هدف از اين مقاله معرفي اقدامات انجام شده در شركت 
برق منطقه اي اصفهان در جهت استقرار سيستم اطالعات 

پس  از مقدمه در مورد تجهيزات و نرم افزار . جغرافيايي است
هايي كه جهت اجراي سيستم  مورد نياز بوده توضيحاتي 

 درادامه مقاله نحوه آماده سازي نقشه ها .آورده شده است
وتعريف مدل اطال عات معرفي شده ونحوه جمع آوري 
اطالعات توصيفي وبرداشت اطالعات جغرافيايي شرح داده 

همچنين تعدادي از زير برنامه ها ي كاربردي تهيه . شده است 
شده با هدف استفاده مناسب از سيستم اطالعات جغرافيا ئي 

ي توسعه شبكه انتقال و فوق توزيع معرفي شده در برنامه ريز
در بخش هاي مختلف مقاله نمونه هايي از اطالعات . است 

برداشت شده در محيط هاي مختلف ارائه شده و در نهايت در 
جمع بندي حجم اطالعات جمع آوري شده در بخش هاي 
مختلف وبرخي موانع موجود با هدف استفاده سايرشركت 

وجلوگيري از انجام كار موازي وانتخاب هاي برق منطقه اي 
 . مناسب سيستم اطالعات جغرافيايي ارائه شده است 

 3 با دقت حدود GPSجهت برداشت اطالعات مكاني از 
 به عنوان نرم افزار از . متر استفاده شده است 

GESMALL WORLD 3.3 بعنوان نرم افزاري كه  
رم افزارهاي جهت اجراي سيستم اطالعات جغرافيايي از بين ن

سيستم اطالعات جغرافيايي كاربرد بيشتري دارد ، استفاده شده 
است ، عالوه بر مشخصات فني اين نرم افزار وجود نمايندگي 
وپشتيباني نرم افزار يكي از داليل ترجيح آن بر ساير نرم افزار 

از تعدادي . بوده است ARC GIS ها ي موجود از جمله 
  ARCPAD  و AUATO CADنرم افزار ديگر از جمله  

بعنوان  نرم افزارهاي واسطه براي تبديل اطالعات برداشت 
شده به فايل قابل درك براي نرم افزار اصلي استفاده شده 

همچنين سه نوع نقشه با دقتهاي متفاوت تهيه شده . است 
، براي كليه مناطق 1000000/1براي كل كشور از نقشه . است 

ال و بختياري از نقشه هاي استان هاي اصفهان وچهار مح
 كه توسط سازمان نقشه برداري تهيه شده است و 25000/1

 كه توسط 2000/1براي شهر اصفهان از نقشه هاي با مقياس 
عالوه بر . شهرداري اصفهان تهيه گرديده ، استفاده شده است

تجهيزات فوق ، كامپيوتر اصلي و نيز به تعداد كاربر ها 
 . رفته شده است كامپيوتر فرعي به كار گ
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 قدمه م-1
 هاي برق منطقه اي وظيفه بهره برداري و برنامه تشرك

ريزي توسعه شبكه انتقال و فوق توزيع شبكه خود را به 
انجام اين . منظور تامين نياز مصرف كنندگان به عهده دارند

بروز از  وظيفه به نحو مطلوب مستلزم داشتن اطالعات دقيق و
سات شامل پست ها وخطوط و وضعيت مصرف تاسي وضعيت

 .كنندگان و رشد بار مي باشد
وجود اطالعات دقيق جغرافيايي وحجم بسيار وسيع 
اطالعات توصيفي تجهيزات وساير عوارض وتاسيسات، 

 استفاده از آنها جهت "پردازش وتحليل اين اطالعات ونهايتا
 يك تحليل سيستم و برنامه ريزي توسعه آينده شبكه ، ايجاد

سيستم اطالعات جغرافيايي را بعنوان يك راه حل مفيد وكارا 
 .ودر عين حال اجتناب ناپذير مطرح  مي كند

دريك تعريف كلي سيستم اطال عات جغرافيايي را ميتوان 
مجموعه اي از اطالعات مكاني ، توصيفي و نحوه ارتباط بين 
اين اطال عات در سطوح مختلف  ولتاژ  توزيع و انتقال 

 ست دان
 كه با استفاده از نرم افزار مناسب تحليل هاي مورد نياز را

 .  مي توان انجام داد

هدف اصلي اجراي سيستم اطالعات جغرافيايي ، تهيه 
بستر مناسب براي برنامه ريزي دقيق تر توسعه شبكه انتقال 

با توجه به هزينه هاي بسيار باالي  پست ها و .وتوزيع است
ع ، انتخاب مناسب محل ومسير يابي خطوط انتقال وفوق توزي

صحيح خطوط مي تواند عالوه بر كاهش سرمايه گذاري اوليه، 
هزينه هاي بعدي كه ناشي از سرويس و نگهداري ، تلفات 

مضاف بر هدف اصلي فوق . مي باشد را نيز كاهش دهد... و
تعيين محل پست هاي انتقال وفوق توزيع موجود ،  مسير 

زيع با تعيين مختصات جغرافيايي آنها خطوط انتقال و فوق تو
با دقت مطلوب ، ايجاد بانك اطالعاتي از كليه تجهيزات پست 
ها وخطوط انتقال وفوق توزيع كه شامل مشخصات فني آنها 

 انجام آناليزهاي "با توجه به استاندارد ها مي شود ونهايتا
موردنياز از جمله پيدا كردن محل مناسب پست ومسير يابي 

عيين نزديكترين فاصله هر نقطه تا تاسيسات موجود خطوط وت

كه شامل پست و شبكه مي شود ، از ساير اهداف فرعي 
 .اجرايي اين سيستم بوده است

براين اساس شركت برق منطقه اي اصفهان از اوايل سال 
 اجراي سيستم فوق را در بخش انتقال و فوق توزيع در 1380

 ريزي انجام شده نسبت دستور كار خود قرار داد و با برنامه
 به تهيه نقشه ها ، تعريف مدل اطالعات ، برداشت اطالعات 

 .جغرافيايي، توصيفي وانتخاب نرم افزار اقدام نمود
اين مقاله به معرفي اجمالي برخي از دستاورد هاي كسب 

شده جهت پياده سازي سيستم اطالعات جغرافيايي در شركت  
مشكالت موجود مي برق منطقه اي اصفهان  و موانع و 

 . پردازد
 
 آماده سازي نقشه ها -2

بر روي نقشه هاي  پوششي استانهاي اصفهان وچهار محال 
 هستند ، عمليات الزم 25000/1بختياري كه داراي مقياس 

عات جغرافيايي انجام اطالجهت ورود به نرم افزار سيستم 
 شيت 913اين اقدامات شامل يكپارچه سازي .شده است 

مربوط به استان هاي فوق ، يكپارچه نمودن عوارض نقشه 
مربوط به لبه هاي نقشه ها وحذف عوارض اضافي ، تهيه مدل 
رقومي زمين از نقشه هاي توپوگرافي، گويا سازي عوارض 
سطحي در دو مرحله به صورت دستي وتوسط اپراتور وگويا 
سازي عوارض نقطه اي وخطي به صورت اتوماتيك با نوشتن 

بعنوان مثال از عوارض . اي مورد نياز بوده است برنامه ه
توان به چاههاي كشاورزي و عوارض خطي  مياي  نقطه
 . عوارض سطحي مساجد ومدرسه ها اشاره كردو ها جاده

 2000/1نقشه هاي مربوط به شهر اصفهان كه در مقياس 
اين نقشه ها كه با .هستند از شهرداري اصفهان تهيه شده اند 

 هستند داراي سه GISتهيه آنها آماده شده برايتوجه به نحوه 
اليه اطالعاتي شامل بلوك شهري ، تاسيسات و متن نقشه ها 

در اين نقشه ها خيا بانها، كوچه ها و ساير . مي با شند
مشخص شده ... عوارض ساختماني وتاسيساتي وفضاي سبز و

   CADبراي نقشه هاي مذ كور فونتها  از. است
شده  كه  قابليت جستجوي عملياتي  تبديل  UNICODEبه

 .در نقشه هاي شهر اصفهان را فراهم مي سازد
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  تهيه مدل اطالعات -3
در يك سيستم جغرافيايي ، مدل اطالعات ،پايه وساختار 

مهمترين نكاتي كه .اصلي شبيه سازي سيستم را ايجاد مي كند 
در نحوه تعريف مدل اطالعات بايد مورد توجه قرار داد شامل 
نوع و ميزان اطالعات هرعارضه ، نحوه ارتباط هر عارضه با 
ساير عوارض و ترتيب قرار گيري يك عارضه در داخل 
عارضه ديگر، به نحوي كه ساختار واقعي شبكه حفظ شود مي 

 .باشد 
براي ايجاد مدل اطالعات فوق براي كليه تجهيزات 
وعوارض جدولها وفيلدهاي اطالعاتي با توجه به مشخصات 

ي تجهيزات وعوارض وبا توجه به استانداردهاي صنعت فن
برق تهيه شده ونحوه و نوع ارتباط بين عوارض و توپولوژيها 
در يك سيستم اطالعات جغرافيايي ، مدل اطالعات وپايه 
. وساخت واصلي شبيه سازي سيستم را ايجاد كرده است  

مهمترين نكاتي كه در نحوه تعريف اطالعات بايد مورد توجه 
رار داد شامل نوع و ميزان اطالعات هرعارضه و نحوه ارتباط ق

 .آنها با ساير عوارض است 
در تعريف روابط بين عارضه هاي مختلف ، اتصاالت 
بصورت واقعي وآنچه كه در عمل وجود دارد تعريف شده 

از اين روابط جهت كنترل ، افزايش سرعت ودقت .است 
 اطالعات ورود اطالعات ونرما ليزه وخالصه كردن 

استفاده نكردن از روابط . جمع آوري شده ، استفاده مي شود 
وتوپولوژي  مناسب باعث ايجاد جدو لهاي متعدد با اقالم 
اطالعاتي بسيار زياد وكندي سيستم اطالعات جغرافيايي 

 .خواهد شد
مدل اطالعات با توجه به نوع تجهيزات و عوارض مورد 

 تجهيزات پست،خط نظر در صنعت برق در چهار بخش براي
، نيروگاه و مشتركين برق تعريف شده است و براي هر يك از 
 بخش ها ، كليه تجهيزات موجود در آن بخش از مدل 

 .اطال عات وارد و شبيه سازي شده است 

  فيلد اطالعات كلي پست و در )1(بعنوان نمونه در شكل 
 .   فيلد اطالعات كلي خط نمايش داده شده است )2(شكل 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

   فيلد اطالعات كلي يك پست انتقال-1شكل 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   فيلد اطالعات كلي خط نمايش داده شده است)2(شكل 
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 ري اطالعات جمع آو-4
در يك تقسيم بندي كلي انواع اطالعات مورد نظر را ميتوان 

يي و يا مكاني و اطالعات به دو بخش اطالعات جغرافيا
اطالعات توصيفي شامل مشخصات . توصيفي دسته بندي نمود

فني تجهيزات كليه پست ها وخطوط و ساير عوارض شده و 
 اطالعات جغرافيايي نيز جدا گانه در  دو اليه 

 .براي پست ها و خطوط برداشت شده است 
 

 طالعات مكاني برداشت ا1-4
واليه اطالعاتي تعريف جهت برداشت اطالعات مكاني د

براي پست اليه چند ضلعي با توجه به شكل . شده است 
وتنوع زمين هاي پست هاي انتقال و فوق توزيع و براي پايه 
هاي خطوط انتقال و فوق توزيع اليه نقطه در محيط 

ARCPAD تعريف شده است . 
مورد استفاده براي پست هاي انتقال  PGSبا توجه به دقت 

 لو ولت عالوه بر برداشت مختصات  كي230  و400
گوشه هاي پست، چهار گوشه سوييچ ياردها ، اتاق فرمان ودر 
صورت وجود سوييچ يارد مربوطه به محل نصب راكتورها 

  بعنوان نمونه مختصات )3 (در شكل. برداشت شده است
 جغرافيايي پست انتقال شهيد منتظري در محيط

 . آورده شده است ARCPAD نرم افزار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   مختصات جغرافيايي پست انتقال شهيد تحت -3 شكل 
  منتظري ARCPADنرم افزار 

اما در مورد برداشت اطالعات مكاني پايه هاي خطوط 
انتقال وفوق توزيع ، با توجه به دقت اطالعات مورد نياز فقط 

ايده اوليه برداشت .مختصات مركزپايه ها برداشت شده است 
و پايه اول هرخط وتعيين مختصات ساير پايه ها مختصات د

در تاور .با توجه به اطالعات موجود در تاور ليست ها بود
ليست فاصله بين دو پايه وزاويه بين هر پايه با پايه قبل و 

 بنا بر اين با داشتن.  مي شودچپ يا راست بودن زاويه مشخص
 مختصات دو پايه اول واطالعات تاورليست 

اما بعلت  ناقص . پايه هاي بعدي را تعيين كردمي توان محل
بودن اكثر تاور ليست هاي موجود استفاده از اين روش عملي 

 .نبود
در بر خي موارد در زمان اجراي خط، اطالعات بصورت 
كامل در تاور ليست ها وارد نشده است ودر برخي مواردبا 
ز افزودن يك يا چند پايه وتغيير شماره پايه ها اطالعات برو

نشده ويا چپ وراست بودن زاويه پايه هاي زاويه تعيين نشده 
بنا بر اين هر چند استفاده از روش فوق براي تعيين . است

محل ساير پايه ها براي برخي از خطوط مطابق با وا قعيت 
است، اما با توجه به مشكالت ذكر شده اطالعات كليه پايه ها 

(  وبا نام خط اين اطالعات در اليه نقطه.برداشت گرديد 
. وبر اساس شماره پايه برداشت گرديده است)  مقصد-مبدا

  230 مختصات پايه هاي خط )4 (بعنوان نمونه در شكل
 اردستان تحت فايل اكسل آورده شده -كيلو ولت منتظري

 .است 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  كيلوولت 230 مختصات پايه هاي اول خط -4   شكل 
  اردستان-    منتظري 
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 العات توصيفي  جمع آوري اط4 - 2
اين اطالعات با بررسي مشخصات فني تجهيزات ، در  

صورت نياز حضور در محل ومراجعه به گزارشها وكاتالوگها 
. انجام شده و اطالعات در فرم هاي اكسل وارد مي شود 

سپس با كمك زير برنامه اي اين اطالعات از فايل اكسل 
. ده شده و به صورت خودكاردر فيلد ها قرار مي گيرد خوان

 اديتور اطالعات دكل آورده شده )5(بعنوان نمونه در شكل 
الزم به ذكر است با ورود به پنجره اطالعات هر پست، . است

مي توان به دياگرام تك خطي پست و از دياگرام تك خطي 
 .نيز به مشخصات فني هر تجهيز دسترسي داشت

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

   اديتور اطالعات دكل-5شكل   

  
الزم به ياد آوري است موانع ومشكالت متعددي جهت 
جمع آوري وبرداشت اطالعات چه بخش توصيفي و چه 

كمبود اطالعات مشكلي . بخش مكاني وجود داشته است 
شهاست ، در دسترس نبودن است كه گريبانگير كليه بخ

مشخصات فني تجهيزات ، ناقص بودن تعدادي از تاورليست 
ها ، شرايط خاص آب و هوائي جهت برداشت اطالعات 

 .جغرافيا يي از جمله اين محدوديت ها بوده اند
 
 
 GISات مكاني به نرم افزار  ورود اطالع-5

 اطالعات مكاني برداشت شده در محيط نرم افزار
ARCPAD براي ورود اطالعات مربوط به پست ، .  باشدمي

تبديل شده و با استفاده از زير  DWGابتدا اطال عات به فرم 
برنامه ورود نقشه ، فايل قابل دريافت توسط سيستم اطالعات 

 بعنوان نمونه در . جغرافيايي ايجاد مي شود 
 پست فوق توزيع عاشق آباد كه حاشيه )7( و )6(شكل هاي 

 قرار دارد و پست نقش جهان نمايش داده شهر اصفهان  
 .شده اند 

  موقعيت مكاني كليه )9( و)8(همچنين در شكل هاي 
پست هاي فوق توزيع و انتقال شركت برق منطقه اي اصفهان 

 .ونيز ايستگاههاي واقع در شهر اصفهان آورده شده است
 
    
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 يع شهري عاشق آباد موقعيت جغرافيايي پست فوق توز-6شكل 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

  موقعيت جغرافيايي پست انتقال نقش جهان-7شكل
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 موقعيت مكاني كليه پست هاي انتقال و فوق توزيع شركت -8شكل 

 برق منطقه اي اصفهان
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 فوق توزيع اطراف شهراصفهان  موقعيت مكاني پستهاي -9شكل 
 
 
 برنامه هاي كاربردي زير -6

يك سيستم اطالعات جغرافيايي به تنهايي وبدون تهيه 
برنامه هاي كاربردي وتحليل اطالعات به يك پايگاه اطالعات 
بيشتر شبيه است تا يك سيستم به منظور استفاد مناسب از 

كاربردي تهيه و اطالعات جمع آوري شده، تعدادي زير برنامه 
 با زبان برنامه نويسي Smallwordدر محيط نرم افزار 

Magik نوشته شده است . 
ساده ترين ودر عين حال پركاربردترين زير برنامه،تعيين 
فاصله هر نقطه تا يك عارضه مشخص كه مي تواند يك خط 

 .با پست انتقال ويا فوق توزيع باشد را به عهده دارد
وان از كاربرد اين زير برنامه براي مطالعه  بعنوان نمونه مي ت

 . نحوه تامين برق يك مشترك ديماندي جديد اشاره نمود
مي توان كوتاهترين فاصله بين محل يك كارخانه جديد را تا 

بدست آورد وسپس ) خطوط  وايستگاهها(تاسيسات موجود 
 .مطالعات بخش بار را انجام داد

ر ناحيه، شهرستان و زير برنامه ديگري محاسبه رشد بار ه
 با توجه به ناحيه بار تعريف شده و .يا دهستان را به عهده دارد

مقدار آن براي هر ناحيه مي توان ميزان بار را در سالهاي 
مختلف بر اساس دهستان ويا پست پيش بيني واز آن براي 

 .مطالعات سيستم استفاده كرد
 بيني شده در يك زير برنامه ديگر،با توجه به ميزان بار پيش

 هر منطقه ونحوه توزيع وپراكندگي بار، تعداد و محل   
 .پست هاي فوق توزيع مناسب پيشنهاد مي شود

زير برنامه ديگري مي تواند حريم خطوط را بر اساس 
استانداردها براي سطح ولتاژهاي مختلف خط بر روي سيستم 

 .اطالعات جغرافيايي مشخص كند
نار محاسبات  الكتريكي و نيز از زير برنامه ديگري را در ك

بازديد از منطقه مي توان جهت انتخاب محل بهينه پست 
 همچنين زير برنامه ديگري براي ورود اطالعات .استفاده نمود
 به محيط نرم افزار سيستم اطالعات 25000/1نقشه هاي 

 .  جغرافيايي تهيه شده است
 
 ير كاربرد ها سا-7

ستم اطالعات جغرافيايي در برخي از كاربرد هاي اوليه سي
 اجمالي در اين مقاله "شبكه انتقال وفوق توزيع بصورت كامال

اما سيستم اطالعات جغرافيايي كاربردهاي . مطرح گرديد
متنوع ومتعدد ديگري در صنعت برق دارد كه استفاده بجا 
وصحيح از آنها مي تواند تسهيالت زيادي را به همراه داشته 
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اطالعات جغرافيايي به همراه تجهيزات از يك سيستم . باشد 
 – Station – GPSشامل (  دقيق نقشه برداري "نسبتا

Total(  مي توان درمسير يابي خطوط و تعيين محل پايه 
با ياد آوري صرفه جويي بسيار بااليي كه با . استفاده نمود 

انتخاب صحيح تر مسير خط با كاهش هزينه هاي اوليه وهزينه 
ير ونگهداري ايجاد مي شود ، اين موضوع هاي سرويس وتعم

از سيستم اطالعات . اهميت خود را بيشتر نشان مي دهد 
جغرافيايي كه در اليه هاي آن ساير اطالعات مورد نياز نظير 
شرايط آب وهوايي در زمانهاي مختلف قرار داده شده است 
ميتوان جهت برنامه ريزي سرويس و نگهداري و تعميرات 

 .كردخطوط استفاده 
در بخش طراحي و توسعه ، عالوه بر يافتن محل مناسب 
پست ها با سطوح ولتاژ مختلف مي توان در پيدا كردن محل 
مناسب احداث نيروگاه با توجه به الزامات خاصي كه هر 

 . بردسيستم اطالعات جغرافيايي سودنيروگاه دارد ، از 
 و كاربرد ديگر سيستم اطالعات جغرافيايي در بهره برداري

استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي مي . تعميرات است 
تواند منجر به يافتن سريع تر محل خطا و رفع مشكل آن و 

اين موضوع عالوه بر بخش انتقال و . كاهش خاموش ها شود
فوق توزيع ، در بخش توزيع نيز از اهميت زيادي برخوردار 

 .است
 
   نتايج-8

ون از اجراي سيستم به طور خالصه نتايجي كه تا كن
. اطالعات جغرافيايي بدست آمده است ، مطرح ميگردد 

بيش از (اطالعات جغرافيايي كليه پستهاي انتقال و فوق توزيع 
شامل مختصات چهار گوشه پست و براي )  پست100

پستهاي انتقال مختصات سوييچ ياردها و اتاق فرمان برداشت 
نتقال نيرو نيز در مورد اطالعات مكاني خطوط ا.شده است 

سه پايه اول و آخر كليه خطوط در مجاورت پستها  برداشت 
شده است و در مجموع تاكنون اطالعات كليه پايه هاي بيش 

 كيلومتر از خطوط برداشت شده و مابقي پايه ها نيز 1000از 
همچنين برداشت . در چند ماه آينده برداشت مي گردد

ته و اطالعات اطالعات توصيفي پست ها نيز خاتمه ياف

توصيفي بيش از نيمي از خطوط انتقال و فوق توزيع تا كنون 
اجراي كامل و صحيح سيستم فوق .جمع آوري شده است 

عالوه بر ايجاد پايگاه اطالعات جامع براي شبكه تحت 
پوشش ، امكان برنامه ريزي دقيق وسريع براي توسعه شبكه 

 .انتقال وفوق توزيع را فراهم مي كند
ت با بررسي ونقد نتايج كسب شده راه براي اجراي اميد اس

صحيح سيستم اطالعات جغرافيايي در صنعت برق كشور  
 .هموارتر گردد

 
 ر و قدر داني  تشك-9

نويسندگان مقاله بر خود فرض مي دانند از حمايت هاي 
مديران شركت برق منطقه اي اصفهان جهت اجراي سيستم 

 .فوق تشكر و قدرداني نمايند 
 

 :ت مراجع   فهرس-10
  طرح جامع سيستم اطالعات جغرافيايي صنعت برق ،  ]1[

پروژه  (1382شركت انفور ماتيك و مطالعات توسعه ، 
 )فوق به كار فرمايي توانيز انجام شده است

 گزارش پروژه سيستم اطالعات جغرافيايي صنعت برق ]2[
 1382 -اصفهان

ابي بهينه پست هاي فوق ، مكان ي.....  فريبرز اقتدار نيا و]3[ 
توزيع در محيط اطالعات جغرافيايي، كنفرانس، بين 

  1382المللي برق، 
[4] Requirement  of  modern survey 

techniques for expeditious planningof 
Transmission Line projects ,www. GIS 
development .net 

[5] Role of GIS as a Decision Suppart in 
pover   transmission ,  

GIS development .neT  WWW. 
[6] Management of sub-transmission and  

 distribution system in power inpower 
system , www.GISdevelopment.net 

[7] -GE Network solution Connection ,Winter 
2002 
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