
 EPSSفیدیو اختبار 

 : 1المتحدث 
 أھمیة الذي قمُت بھ في حیاتي المھنیة بأكملھا. أوه، إنھ العمل األكثر 

 : 2المتحدث 
PG&Eكة توزیع شركة تمتاز شب  ھدفنا ھو تقلیل نشوب االشتعال والحفاظ على الموثوقیة. أفخر كثیًرا، كمھندس، بحل المشكالت. 

 لذا، یتوفّر الكثیر من الطاقة في الوقت الحالي.  بُجھدھا العالي.

 : 1المتحدث 
ھذا ھو   نقوم برحلة في الدائرة.  في اللحظة التي یُصبح فیھا قوًسا كھربائیًا حقیقیًا. نحن نتحّدث عن آالف األمبیرات وآالف الفولتات. 

 Enhanced Powerline Safety Settings.، وھو یعني EPSSالھدف الرئیسي من 

 : 2المتحدث 
لذا فإن القصد من إعدادات   الكھرباء، حیث یتم تحریر بعض الطاقة. عندما یكون ھناك ُعطل، ھناك جھاز یُرسل إشارة لفصل خط

EPSS .وھناك شيء واحد سنفعلھ ھو   لذا فإن االختبار الذي أجریناه یتضّمن اختبار االشتعال. ھو تقلیل تلك الطاقة التي یتم تحریرھا
بعد ذلك، العشب الذي لدینا ھنا، لم   راء االختبارات علیھ.سیتم تجفیف العشب إلى محتوى رطوبة ُمحّدد، ویمكننا إج أننا سنشتري العشب. 

ب وسائط وقود مختلفة في اختباراتنا. سنقوم أیًضا بجمع النباتات.  یجف بعد.  الطریقة التي أنظر إلیھا، الكثیر من  ب  والقصد ھنا ھو أننا نُجّرِ
 عھا. المشاكل الیوم، كما تعلم، لدینا أشخاص یِحلّونھا الیوم، لكن الكثیر من العمل الذي نقوم بھ ھنا ھو في الواقع حل مشاكل الغد قبل وقو

 : 3المتحدث 
 وبعد ذلك سوف تسقط ھكذا.  سنجد ھذا المكان الرائع. لذلك سنبدأ بھذا ھنا.

 : 1المتحدث 
ل خطًرا  وھذا   أكبر من أي شيء آخر نُواجھھ.  نحن نُواجھ الطبیعة األم، ونحن جمیعًا، بصفتنا قطاع الطاقة، نُدِرك أن حرائق الغابات تُشّكِ

 ھو مجال تركیزنا. 

 : 3المتحدث 
 ط آمل أن تھبط بشكٍل صحیح یا صاح. أنا فق  ربما أعلى قلیالً. 

 : 4المتحدث 
 اختبار السقوط 

 : 2المتحدث 
أو النوع الثاني من األعطال ھو الطور   خط. في المیدان، لدینا أعطال كھربائیة واألعطال األكثر شیوًعا ھي طور إلى طور أو خط إلى 

 ھذا ھو المكان الذي یمكن أن یلمس فیھ أي ُموِصل األرض أو جسم آخر ُمؤّرض.  إلى األرض.



 : 1تحدث الم
 یة في الحیاة الواقعیة، لدینا القدرة على خلقھا في مختبرنا.الظروف غیر الطبیع

 : 5المتحدث 
 حسناً جوزیھ، أخضر، أخضر، أحمر، أخضر. 

 : 6المتحدث 
 أخضر، أخضر، أحمر، أخضر. 

 : 5المتحدث 
 272إغالق 

 : 6المتحدث 
 تم توصیل الطاقة إلى المصرف.  .272تم إغالق 

 : 5المتحدث 
 حسنًا، یسقط طرف الشجرة. 

 : 8المتحدث 
ومن خالل ھذا تبدأ عملیة الكربنة، وھذا یخلق   عندما یتالمس فرع الشجرة مع خطوط طاقة عالیة الُجھد، ما یحُدث ھو أنھ یالمس نقطتْین.

 مساًرا موصالً بین النقطتْین، مّما یؤدي إلى حدوث شرارة كھربائیة. 

 : 1المتحدث 
كل ذلك   ّما یعمل على ھذا االستشعار ثم یفصل الطاقة عن الخط. إعدادات الحمایة لشيٍء ما لیتم اكتشافھ، حیث یستقبل الجھاز إشارة م

 یحُدث في غضون مائة مللي ثانیة. 

 : 2المتحدث 
وال یمكن أن تكون بطیئة جًدا   ال یمكن أن تكون سریعة جًدا لدرجة أن نتوء الِحمل اللحظي من شأنھ أن یفصل الطاقة عن الخط. 

 بحیث یستمر العُطل لفترة من الوقت، وھناك الكثیر من الطاقة المنبعثة، والتي یمكن أن تؤدي إلى نتائج غیر مرغوب فیھا. 

 : 1المتحدث 
 ھذا ھو المكان الرائع الذي نُحاِول العثور علیھ، ألنك ال تستطیع أن تقطع الطاقة بسبب كل شيء صغیر، فقط إذا كان ذلك ضروریًا.

 ینَصب تركیزنا على إیقاف تلك األحداث قبل أن تُصبح كارثیة. 


