
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  
No. F-15-AAA-0000 

   

   فوالدي هاي زمين سيستمهم پتانسيل بودن هادي ها در بررسي 

 
 ، حسام طالب زاده اصغر برقندان

  سازمان توسعه برق ايران

   تهران، ايران
Barghandan.asghar@gmail.com 

 
 

هاي مطرح  يكي از گزينه با توجه به مالحظات اقتصادي–چكيده 
، استفاده از هادي فوالدي ي زمينها ي در شبكهبراي جايگزيني هادي مس

ي فلزي زمين شده ها و سازه ها هادي ،ي زمين مسيها در شبكه. باشد مي
ولي در هم پتانسيل بوده و در زمان بروز خطا داراي ولتاژ يكساني هستند 

ي الكتريكي ها مشخصه تفاوت ،فوالدي ي زمينها زمان طراحي شبكه
لذا . مدنظر قرار گيردبايستي ي مسي ها ي فوالدي نسبت به هاديها هادي

فوالدي ي شبكه زمين ها ميزان هم پتانسيل بودن هاديدر اين مطالعه 
ي روش متداول ها محدوديتدر اين راستا . گيرد ميمورد ارزيابي قرار 

تري كه بيان شده و روش دقيق مسي ي زمين ها طراحي سيستم
تاثير مقاومت  .كند، ارايه خواهد شد ي مذكور را برطرف ميها محدوديت

ي غير هم ها و ايجاد هاديو اندوكتانس فوالد در رفتار شبكه زمين 
ي زمين فوالدي با دو ها گيرد و سپس شبكه ميمورد بررسي قرار پتانسيل 

ي متفاوت و در ابعاد كوچك، متوسط و ها روش رايج و دقيق در خاك
ي زمين فوالدي بر ها بزرگ طراحي خواهد شد تا دقت طراحي شبكه

ي چرخشي در ها و نهايتا تاثير جريان .اساس روش رايج مشخص شود
  . شود ميي غير هم پتانسيل بيان ها در تشديد هاديو ي زمين ها شبكه

غير هم  يها ديها  سيستم زمين  فوالدي، —هاي كليدي  هواژ
    Ground Potential Rise, Ground Potential Difference، پتانسيل

 مقدمه . 1  .1

باشد كه در  ي افقي و عمودي ميها اي از هادي  شبكه زمين مجموعه
هاي گذرا، بايد امنيت افراد و  هنگام وقوع خطاي اتصال كوتاه و پديده

 هم. كنند برآورده نمايد پرسنل پست را كه در محوطه و اطراف آن تردد مي
اي كه  ديدگي حفاظت نمايد به گونه چنين بايد از تجهيزات در مقابل آسيب

ي باال، باعث آسيب ديدگي ها ولتاژ افزايش يافته در زمان عبور جريان
  .]1[تجهيزات نشود

يكي از پارمترهاي مهم در طراحي شبكه زمين مشخصات الكتريكي 
مشخص شده  باشد و همانطوريكه در مطالعات قبلي ميهادي شبكه زمين 

رخي از در بباشد و  ميي زمين ها دي مناسبي براي شبكهها  است فوالد،
ولي . ]7-2[شود  ميي زمين استفاده ها كشورها از اين نوع هادي در شبكه

ي شبكه زمين، مالحظات ها بايستي در زمان انتخاب سطح مقطع هادي
مربوطه به خوردگي و كاهش سطح مقطع در طول عمر شبكه زمين فوالدي 

  . ]7- 2[مد نظر قرار گيرد 

هم و شود تاثير مقاومت و اندوكتانس فوالد  ميدر اين مطالعه سعي 
در رفتار شبكه زمين مورد بررسي قرار  گيرد و ي چرخشي ها جريانچنين 

ي زمين مسي براي ها تداول طراحي سيستمشود كه آيا روش م ميمشخص 
ي زمين فوالدي هم قابل استفاده است؟ يا بايستي تغييراتي در نوع ها شبكه

   ؟ي زمين فوالدي اعمال شودها طراحي سيستم

  شبكه زمين امپدانس هادي 1.1
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كه بطور عمده  ]8[و استانداردهاي وزارت نيرو  IEEE 80در استاندارد 
روند  ي زمين مسي بكار ميها بخصوص شبكهي زمين و ها در طراحي شبكه

صرفنظر نموده و بعبارت ديگر افت ولتاژ  ها از مقاومت و اندوكتانس هادي
ي ها شود لذا تمام هادي ميدر طول هادي در زمان عبور جريان ناچيز فرض 

  . ]9و2- 1[شوند ميشبكه زمين هم پتانسل در نظر گرفته 

ي بهم متصل شده در يك شبكه زمين، در ها لذا در اين روش همه هادي
نرم افزارهاي از قبيل . شوند ميبرقدار  GPRزمان بروز خطا به اندازه ولتاژ 

CYMGRD, ETAP, MALT(CDEGS)  كه بطور معمول در كشور براي
ي شبكه ها روند از افت پتانسيل در طول هادي ميطراحي سيستم زمين بكار 

ي شبكه زمين يك ولتاژ يا همان ها هادي براي تمام كنند و ميزمين صرفنظر 
1Ground Potential Rise  11و1[دهند ميرا اختصاص[.  

مقايسه اي بين مشخصات الكتريكي مس و ) 1(اگر مطابق جدول شماره 
 10فوالد  ميشود كه هدايت الكتريكي عمو ميفوالد صورت گيرد مشخص 

باشد و  ميبرابر مس  250ي آن ببرابر كمتر از مس و هم چنين پرمابليته نس
يكسان مقاومت هادي فوالدي  سطح مقطعتوان گفت در  ميبعبارت ديگر 

. ]1,10[.بودبرابر هادي مس خواهد  250برابر و خاصيت اندوكتانسي آن  10
اين سوال مطرح است كه آيا در شبكه هاي زمين فوالدي نيز افت  لذا

ي زمين مسي قابل ها شبكه ي شبكه زمين مشابهها پتانسيل در طول هادي
   صرفنظر كردن است يا مقدار قابل توجهي دارد؟

اگر افت پتانسيل در طول شبكه زمين قابل صرفنظر كردن نباشد هر نقطه 
و  ]10- 9[مخصوص به خود خواهد داشت GPRاز شبكه زمين يك 

را بوجود  2Ground Potential Differenceهاي محلي  GPRاختالف اين 
اين از ي زمين مسي معمول، ها در حاليكه در طراحي شبكه .خواهد آورد

مشترك  GPRي شبكه زمين يك ها افت پتانسيل صرفنظر كرده و تمام هادي
  .شود ميبين نقاط شبكه زمين صفر در نظر گرفته  GPDو يكسان دارند و 

 هاي مسي و فوالدي خواص الكتريكي هادي:  1 جدول

                                                           
1 GPR: Ground Potential Rise 
2 GPD: Ground Potential Difference  

   خطا محل تزريق جريان 1.2

در نرم افزارهاي متداول طراحي شبكه زمين نقطه مشخصي بعنوان نقطه 
شود بلكه جريان بطور  ميتزريق جريان از كاربر يا طراح درخواست ن

ولي در صورتيكه امپدانس هادي . ]11[شود ميگسترده در شبكه زمين پخش 
قابل توجه باشد محل تزريق جريان به شبكه زمين در توزيع جريان در 

ميزان جرياني كه از هر  و بالطبعخواهد بود كه زمين تاثيرگذار ي شبها شاخه
ولتاژ آن را نسبت به نقطه مبدا شاخه عبور خواهد كرد ميزان افت پتانسيل و 

 .تعيين خواهد كرد) محل تزريق جريان( 

 MALZ (CDEGS)يي از از نرم افزار ها براي پوشش چنين محدوديت
در محاسبات ) مقاومت و اندوكتانس(شود كه امپدانس هادي  مياستفاده 

و هادي ها توسط يك مقاومت و  ]10-9[شود ميشبكه زمين در نظر گرفته 
توان نقطه تزريق جريان را مشخص  ميو معادل سازي مي شود  سلف سري

  .كرد

اگر بخواهيم بيشترين افت ولتاژ در طول ) 1(مشابه شكل شماره 
رخ دهد بايستي نقطه تزريق جريان به گوشه زمين ي شبكه زمين ها هادي

ي شبكه زمين رخ ها ي خطايي كه در گوشهها بديهي است جريانمنتقل شود 
دهند نسبت به خطاهاي رخ داده در وسط شبكه زمين مسيري طوالني  مي

 GPDكنند و اختالف پتانسيل يا همان  ميتري را در شبكه زمين طي 
  .]10[آورند ميبيشتري بين دو نقطه شبكه زمين بوجود 

 

   GPD جهت بيشترينمحل تزريق جريان به شبكه زمين : 1شكل 

  ي چرخشي در شبكه زمين ها جريان 1.3

افتد بخشي از جريان از شبكه  ميوقتي خطايي در پست فشارقوي اتفاق 
و بخش ديگري از جريان از طريق ) Remote Contribution( قدرت
جريان . شود ميتامين )  Local Contribution(ي قدرت محلي ها ترانس

ي قدرت محلي در داخل پست بسته شده و ها محلي از طريق نوترال ترانس
يا ولتاژهاي تماسي و گامي  GPRشود و در توليد  ميوارد خاك پست ن

   هدايت مقاومت مخصوص  نسبت به هوا پرمابليته

  Ωµ.cm (%) واحد  

1  72/1 100 Copper

250  9/15 8/10 Steel
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ي شبكه زمين ها كند ولي با توجه به اينكه از طريق هادي مينقشي ايفا ن
  . ]8و1[داردنقش مهمي  ها بندد در سايزينگ سطح مقطع آن ميمسير خود را 

ي ها ژنراتورها و ترانس( منابعجريان شبكه قدرت نيز از دو مسير به 
از طريق شبكه  (Iground)گردد بخشي از اين جريان  ميبر ) قدرت دور دست

اعث توليد ولتاژهاي تماسي شود و ب ميزمين پست مستقيما وارد خاك پست 
ي گارد خطوط انتقال ها شود ولي بخش ديگر از طريق سيم ميو گامي 

جهاي و بر ها و در پاي دكل (Ishield)شود  ميمتصله به پست از آن خارج 
يا ولتاژهاي  GPRاين جريان در توليد  .شود ميانتقال نيرو وارد خاك 

ي ها كند ولي با توجه به اينكه از طريق هادي ميتماسي و گامي نقشي ايفا ن
نقش مهمي  ها نگ سطح مقطع آنبندد در سايزي ميشبكه زمين مسير خود را 

نمايش ) 2(نمونه اي از چنين توزيع جرياني در شكل شماره . ]8و1[دارد
ي خطا در پست ها براي توزيع جريان) 1(لذا رابطه شماره  شود ميداده 

  . برقرار است

I                 1  
ورودي به خاك پست،  جريان I groundكل جريان خطا،  I fault :كه در آن

I local برگشتي از نوترال ترانس قدرت داخل پست و  جريانI shield جريان 
در اين مطالعه به  .باشد ميبرگشتي از طريق سيمهاي گارد خطوط انتقال 

مجموع جريان برگشتي از نوترال ترانس قدرت داخل پست و جريان 
 .شود ميجريان چرخشي گفته خطوط انتقال، اير خروجي به سمت شيلدو

نقشي  GPRشود در توليد  ي شبكه زمين جاري ميها اين جريان در هادي
در نتيجه تشديد  و ها كند ولي باعث تشديد افت ولتاژ در طول هادي ايفا نمي

GPD شود مي.  

در روش معمول طراحي شبكه زمين، جريان خالص ورودي به خاك 
Iground گيرد ولي در روش  ميصورت  تعيين شده و محاسبات بر آن اساس
و شود  ميتعيين  ها جريانو مسير چرخش تمامي خروج /محل ورود ،دقيق

ي شبكه زمين جاري شده و ها يابند در هادي ميي چرخشي فرصت ها جريان
      .در محاسبات تاثير گذار باشند

يق نسبت به روش توان گفت در روش طراحي دق ميلذا بطور خالصه 
  : شود ميمعمول، سه پارامتر ذيل در نظر گرفته 

  امپدانس هادي شامل مقاومت و اندوكتانس  

 به شبكه زمين خطا تزريق جريان  محل  

 هاي چرخشي در شبكه زمين   عبور جريان 

  

 

  توزيع جريان خطا در يك پست فشارقوي : 2شكل 

  تاثير امپدانس هادي در شبكه زمين فوالدي. 2 .2
كيلوآمپر  24تك فاز پست كوتاه ها سطح اتصال  در اين شبيه سازي

آن در مپر آكيلو 6در حدود ) 2(مشابه شكل شماره فرض شده است كه 
سهم اصطالحا جاري خواهد شد و ي قدرت ها مسير نوترال ترانس

كيلو آمپر آن سهم شبكه قدرت است  18باشد و  ميي قدرت محلي ها ترانس
ي ها و ارت دكلهاي گارد خطوط انتقال  سيمكيلوآمپر آن از طريق  6كه 

در و كيلوآمپر آن وارد خاك پست  12و صرفا  گردد ميمربوطه به منبع باز 
   . گذارد ميو ولتاژهاي تماسي و گامي تاثير  GPRتوليد 

موثر هستند ولي صرفا  GPDبه بيان ديگر كل جريان خطا در توليد 
بخش اول  در. موثر خواهد بود GPRجريان ورودي به خاك در توليد 

بر روي رفتار شبكه و محل تزريق جريان تاثير امپدانس هادي  ،ها سازي شبيه
هاي چرخشي  جريانعبور تاثير  ادامه،گيرد و در  ميرار مورد بررسي قزمين 

  . گردد ميها اضافه  به اين شبيه سازي

صرفا يك جريان ) 1(شكل شماره شابه ، مها شبيه سازيابتداي لذا در 
  . شود مياز يك گوشه زمين به آن تزريق  (I ground)خالص 

شود در حالت اول ابعاد پست  ميدر دو حالت انجام  ها شبيه سازياين 
رفتار شبكه زمين شود تا  ميثابت فرض شده و خاك آن متغيير در نظر گرفته 

مشخص شود و در حالت دوم در يك خاك ثابت، ابعاد  ها ع خاكانوادر 
  . تعيين گردد ها شود تا تاثير ابعاد پست در شبيه سازي ميپست افزايش داده 

ي به روش معمول از نرم افزار براي شبيه سازي شبكه زمين فوالد
MALT   استفاده شده است كه در آن از امپدانس هادي صرفنظر شده و
و محل تزريق جريان  شود ميي شبكه زمين هم پتانسيل فرض ها تمام هادي
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به روش معمول  GPRاهم متر مقدار  10بطوريكه در خاك با مقاومت 
روش دقيق بوده و خطاي زيادي دارد ولي با افزايش مقاومت  GPRمقدار  

 100شوند به گونه اي در خاك  ميخاك اين دو مقدار به يكديگر نزديك 
اهم  800درصد بوده و در خاك با مقاومت  GPR 23اهم متري اختالف اين 

بايستي در نظر  البته. درصد كاهش مي يابد 3اين اختالف به حدود متر 
نقطه تزريق  GPRمحلي يا همان  GPRدر روش دقيق بيشترين داشت كه 

  . معيار مقايسه بوده است ،جريان

ولت بوده است كه  1160ولت تا  830در شبيه سازي بين  GPDمقدار 
  . دشو نمايش داده مي) 5(منحني مربوطه در شكل شماره 

 

محور (ي متفاوت ها شبكه زمين فوالدي نمونه در خاك GPR: 4شكل 
  ) افقي مقاومت مخصوص خاك بر حسب اهم متر

 

محور (ي متفاوت ها شبكه زمين فوالدي نمونه در خاك GPD: 5شكل 
 )افقي مقاومت مخصوص خاك بر حسب اهم متر

  ميولتاژ تماسي و گاشود  ميمشاهده ) 6(همانطوريكه در شكل شماره 
روش  ،ي با مقاومت پايينها دارد و در خاك GPRرفتاري مشابه رفتار 

. ر و قابل اعتماد باشدتواند معتب ميمتداول خطاي زيادي داشته و نطراحي 
  . دهند ميولي با افزايش مقاومت خاك دو روش نتايج مشابهي ارايه 

 

ي ها در خاكنمونه ولتاژ گامي و تماسي شبكه زمين فوالدي : 6شكل 
  ) محور افقي مقاومت مخصوص خاك بر حسب اهم متر(متفاوت 

همان نقطه  GPR به در روش دقيق، ولتاژ تماسي اطراف هادي نسبت
باالتري دارند ولتاژ  GPRاز شبكه زمين كه شود و عموما نقاطي  سنجيده مي

هاي  تماسي و گامي باالتري خواهند داشت و براي اپراتور پست محل
  .باشند خطرناك تري مي

  متفاوتابعاد در زمين فوالدي  يها شبيه سازي شبكه 2.2

مقاومت خاك ثابت فرض شده و با افزايش ابعاد پست در اين بخش 
 ي زمين فوالدي بزرگ، متوسط و كوچك ها شبكه رفتارسعي بر آن است كه 

شبكه زمين فوالدي با ابعاد  4 ،اهم متري 100لذا در يك خاك . شودسنجيده 
مترمربعي به دو روش معمول  200*200و  150*150، 100*100، 50*50

  . شوند ميو دقيق شبيه سازي شده و با هم مقايسه 

متر مربعي  200*200اشاره شد در شبكه زمين  1.2همانطوريكه در بند 
در دو  GPRاهم متر اختالف مقدار  100ي با مقاومت باالي ها و در خاك

دهد با  ميهم نشان ) 7(و شكل شماره  باشد ميروش معمول و دقيق كم 
هم  كمتربسيار  ،در دو روش GPRاختالف مقدار  ،كاهش ابعاد شبكه زمين

  . گردد مي

نيز  ،روش معمول و دقيقمقايسه مقادير ولتاژ تماسي و گامي در دو 
ي مربوطه صرفنظر ها داشت كه از ارايه منحني GPRرفتاري مشابه رفتار 

   .شده است

1

10

100

1000

10000

10 20 50 100 150 200 400 800

Magnitude of Touch and step voltages (v)

Touch voltage in detail method

Touch volatge in common method

Step voltage in detail method

Step voltage in common method

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

10 20 50 100 150 200 400 800

Magnitude of GPD (v)

1

10

100

1000

10000

100000

10 20 50 100 150 200 400 800

Magnitude of MAX. GPR (V) 

Detail method Common method

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  هاي زمين فوالدي بررسي هم پتانسيل بودن هادي ها در سيستم

تهران، ايران 1394 –المللي برق  كنفرانس بينسي امين   

 6  

 

رسيد كه در آن ) 8(توان به شكل شماره  مي 2.2و 1.2 هايلذا پيرو بند
داده ي زمين فوالدي نمايش ها دقت شبيه سازي روش معمول براي شبكه

ي زمين ها شبيه سازي شبكه توان گفت روش معمول براي ميد و شو مي
ي با مقاومت باال از دقت مناسبي برخودار است ها فوالدي كوچك و در خاك

ي با ها ي زمين بزرگ يا در خاكها در شبكهبخصوص و در ساير حاالت 
ي ها شود فقط از روش دقيق براي شبيه سازي شبكه ميمقاومت پايين توصيه 

  .  زمين فوالدي استفاده شود

 

ي زمين فوالدي با ابعاد متفاوت به دو روش ها شبكه GPR: 7شكل 
  ) ي زمين بر حسب مترها محور افقي ابعاد شبك(معمول و دقيق 

 

  ي زمين فوالدي ها دقت روش معمول براي شبيه سازي شبكه: 8شكل 

  تاثير جريان چرخشي در شبكه زمين فوالدي. 3 .3
 ها سازي به شبيهي چرخشي در شبكه زمين ها جريان عبور در بخش دوم،

 آن، ازو خروجي به شبكه زمين ي ورودي ها لذا جريان. شود ميافزوده 
 I faultشوند كه در آن جريان خطا  ميدر نظر گرفته ) 9(مشابه شكل شماره 

شود ولي بخشي از  ميپست وارد شبكه زمين در داخل پست اتفاق افتاده و 
از طريق  I shieldو بخشي ديگر نوترال ترانس قدرت از طريق  I localآن 

 I groundشود و تنها جريان  مين خارج آاز ي گارد خطوط انتقال ها سيم
  .  خاك پست وارد شود بهيابد  ميفرصت 

 

  مدلسازي جريان چرخشي در پست فشارقوي  : 9شكل 

 24سطح اتصال تك فاز پست نيز در اين شبيه سازي ، 2مشابه بند 
مپر آكيلو 6در حدود ) 9(مطابق شكل شماره كيلوآمپر فرض شده است كه 

كيلوآمپر آن از  6جاري خواهد شد و ي قدرت ها آن در مسير نوترال ترانس
و گردد  ميبه منبع باز ي گارد خطوط انتقال متصل به پست ها سيمطريق 
  . شدخواهد كيلوآمپر آن وارد خاك پست  12صرفا 

GPR  استنمايش داده شده ) 10(نقاط مختلف پست در شكل شماره .
صورت گيرد مشخص ) 10(و ) 3(ي شماره ها اگر مقايسه اي بين شكل

نقاط مختلف و به تبع آن  GPRي چرخشي ميزان ها شود كه جريان مي
GPD و بعنوان نمونه  است داده آنها را تغييرGPR  از نقطه تزريق جريان
  . افزايش يافته استولت  4186ولت به مقدار  3539مقدار 

ي ها البته بديهي است ميزان اين تغييرات در هر پست به محل ترانس
، محل بروز خطا در داخل پست و سهم خطوط انتقالاتصال محل قدرت، 
گرفتن نآنها بستگي دارد ولي مشخص است در نظر هر كدام از جريان 
  .  بروز خطاي محاسباتي شودتواند باعث  ميي چرخشي ها جريان

ولتاژ تماسي در شبكه زمين مذكور نمايش نيز ) 11(در شكل شماره 
ولتاژ  ،شود در نقطه تزريق جريان ميداده شده است همانطوريكه مشاهده 

   .از بقيه نقاط باالتر است توجهيتماسي بطور قابل 

امپدانس متقابل اثر  توان هاي دقيق تر مي و براي بررسي ات آتيدر مطالع
   .ها لحاظ نمود نيز در شبيه سازيشبكه زمين  يها بين هادي
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  نتيجه گيري. 4 .4
 متداول مورد بررسي قرار گرفت ومسي ي زمين ها روش طراحي شبكه

باالي فوالد نسبت به علت مقاومت و اندوكتانس نسبت ه مشخص شد ب
يي دارد كه بايستي در زمان شبيه سازي مدنظر ها اين روش محدوديت ،مس

هم پتانسيل فرض كردن توان به  مي ها قرار گيرد كه از جمله آن محدوديت
ي شبكه زمين در زمان بروز خطا و صرفنظر كردن از افت ها تمام هادي

لذا روش دقيق تري براي . اشاره كرد ي شبكه زمينها سيل در طول هاديپتان
  : داد ميموارد ذيل را پوشش شد كه ارايه ي زمين فوالدي ها شبيه سازي شبكه

  امپدانس هادي شبكه زمين شامل مقاومت و اندوكتانس  

  محل تزريق جريان خطا به شبكه زمين  

 ي چرخشي در شبكه زمين  ها عبور جريان  

ي زمين فوالدي به روش ها طالعات نشان داد شبيه سازي شبكهاين م
 GPRو بصورت يك ي شبكه زمين ها ، فرض هم پتانسيل بودن هاديمرسوم

ي مقاومت ها ي زمين بزرگ و خاكها در شبكه، GPDكلي و صرفنظر از 
تواند ايجاد كند و نتايج بدست آمده از اين  ميپايين خطاي بسيار زيادي 

 GPRدقيق روش طراحي به در ولي . روشهاي رايج، قابل قبول نخواهد بود
تماسي و و ولتاژ در طول هر هادي محاسبه شد  GPDمحلي هر هادي و 

   .شوند ميي مجاور سنجيده ها هادي GPRگامي هر هادي نسبت به 

شبكه زمين  درتزريق جريان حل مبه  GPDد مقدار داشبيه سازها نشان 
انتخاب شود  به گونه ايشود نقطه تزريق خطا  ميوابستگي دارد لذا توصيه 

روش  در اين مطالعه يككه . بدترين شرايط را شبيه سازي نمايدبتواند كه 
هم چنين مشخص شد حضور . براي شناسايي چنين نقاطي اشاره شد

ي گارد خطوط ها قدرت و سيمي چرخشي عبوري از نوترال ترانس ها جريان
اختالف ولتاژ بين نقاط مختلف را تشديد  تواند مي ،انتقال متصل به پست

ن ولتاژهاي آي محلي و به تبع ها  GPDو  GPR بعبارت ديگر  كند و
  . ن  نقاط تحت تاثير قرار دهدتماسي و گامي را در آ
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