
Video kiểm tra 
EPSS 

Người nói 1: 
Ồ, đó là công việc có ảnh hưởng nhất mà tôi đã làm trong suốt sự nghiệp của mình. 

 
Người nói 2: 
Là một kỹ sư, tôi rất tự hào về việc giải quyết các vấn đề. Mục tiêu của chúng tôi là giảm số lần 
cháy và duy trì độ tin cậy. Mạng lưới phân phối của PG&E đều sử dụng điện áp cao. Có rất 
nhiều năng lượng. 

 
Người nói 1: 
Chúng ta đang nói về hàng nghìn ampe, hàng nghìn vôn đấy. Vào khoảnh khắc xuất hiện 
luồng hồ quang điện thực sự. Chúng tôi sẽ ngắt mạch điện. Đây là mục đích chính của 
EPSS, viết tắt của Enhanced Powerline Safety Settings. 

 
Người nói 2: 
Khi có sự cố, có một thiết bị gửi tín hiệu ngắt đường dây điện và có một phần năng lượng được 
giải phóng. Vì vậy, mục đích của EPSS là hạn chế phần năng lượng bị giải phóng như vậy. Vì 
vậy, phần kiểm tra mà chúng tôi đang làm đây có liên quan tới việc kiểm tra bốc cháy. Một việc 
chúng tôi sẽ làm đó là đi mua cỏ. Cỏ được sấy khô tới khi đạt được độ ẩm cụ thể và chúng tôi 
có thể tiến hành kiểm tra trên cỏ. Số cỏ chúng tôi có ở đây chưa được sấy đủ khô. Chúng tôi 
cũng sẽ thu thập cây cỏ. Mục đích đó là thử nghiệm với các loại nhiên liệu trung gian khác nhau 
trong phần kiểm tra của mình. Cái cách mà chúng ta nhìn nhận, ngày nay có rất nhiều vấn đề, 
quý vị biết đấy, nhưng những việc mà chúng tôi đang làm ở đây thực ra sẽ giải quyết vấn đề 
của ngày mai trước khi chúng xảy ra. 

 
Người nói 3: 
Vì vậy, chúng ta sẽ bắt đầu với cái ở đây trước. Chúng ta sẽ tìm điểm phù hợp. Rồi nó sẽ rơi 
như vậy. 

 
Người nói 1: 
Chúng ta chống lại mẹ thiên nhiên, và rồi thì cả ngành sẽ nhận ra rằng cháy rừng là rủi ro lớn 
hơn mọi thứ khác mà chúng ta đang đối mặt. Nó đấy, tập trung vào đó. 

 
Người nói 3: 
Có lẽ là lên một chút. Tôi chỉ hy vọng là nó rơi đúng chỗ thôi. 

 
Người nói 4: 
Rơi thử 

 
Người nói 2: 
Ở thực địa, chúng ta gặp sự cố điện và phổ biến nhất là sự cố dây pha-dây pha hoặc dây dẫn-
dây dẫn. Hoặc loại thứ hai là sự cố dây pha-dây đất. Đó là chỗ mà dây dẫn có thể chạm vào 
mặt đất hoặc một đồ vật khác được nối đất. 

  



Người nói 1: 
Với các điều kiện bất thường trong thực tế, chúng tôi có khả năng tái hiện chúng trong phòng thí 
nghiệm. 

 
Người nói 5: 
Được rồi, Jose, xanh, xanh, đỏ, xanh. 

 
Người nói 6: 
Xanh, xanh, đỏ, xanh. 

 
Người nói 5: 
Đóng 272 
 
Người nói 6: 
272 đã đóng. Giàn đã được cấp điện.  

 
Người nói 5: 
Được rồi, thả cành cây xuống đi. 

 
Người nói 8: 
Khi cành cây tiếp xúc với đường dây điện áp cao, chuyện xảy ra đó là nó tiếp xúc với hai điểm. 
Từ đó, cành cây bắt đầu hóa thành than, tạo ra đường dẫn điện giữa hai điểm, tạo thành hiện 
tượng bùng cháy. 

 
Người nói 1: 
Thiết đặt bảo vệ để phát hiện đồ vật, gửi tín hiệu tới thiết bị đóng vai trò cảm biến, và rồi ngắt 
nguồn điện dẫn tới đường dây điện. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong một phần trăm mili giây. 

 
Người nói 2: 
Không được quá nhanh đến mức tải tăng đột ngột sẽ làm cắt điện khỏi đường dây. Cũng 
không được quá chậm đến mức sự cố vẫn kéo dài trong một khoảng thời gian, phóng ra 
nhiều năng lượng và có thể dẫn tới hậu quả không mong muốn. 

 
Người nói 1: 
Đó là điểm mà chúng tôi đang cố tìm, vì quý vị không thể luôn cắt điện với tất cả những cái nhỏ 
nhặt như vậy, chỉ cắt điện khi cần thiết mà thôi. Trọng tâm của chúng tôi là đặt cơ cấu ngắt cho 
các sự cố trước khi chúng trở thành thảm họa. 


