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M ULTI-FUNCTION TESTER

19-3- راهنمای دستگاه های اصلی رشته )دستگاه مالتی فانکشن(

راهنمای دستورکار
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ـ  3ـ آزمونی ایمن 1ـ 19
باعث آسیب و حتي مرگ  تواند  و می  بوده   برق خطرناک  جريان 
با اين  شود. همیشه آن را جدی بگیريد و مراقب باشید.هنگام کار 
دستگاه نیز اگر کاماًل مطمئن نیستید چگونه ادامه دهید، توقف کنید 

و توصیه های يک فرد واجد شرايط و کارآزموده را بپذيريد.
1ـ اين دستگاه  تنها بايد توسط يک شخص کارآزموده استفاده شود 
و بر اساس  دستورالعمل سخت بهره برداری می شود. معموالً ضوابط 
يا عدم  نادرست و  از استفاده  ناشی  اداری در قبال آسیب و صدمه 
انطباق با دستورالعمل و يا با روش های ايمن چیزی را قبول نمی کند.
2ـ با اين حال ضروری است هنگام استفاده از اين وسیله ، دستورالعمل 
در  همیشه  آن،  در  موجود  ايمنی  قوانین  درک  و  خواندن  برای  را 

مشاهده قرار دهید.
3ـ     اين وسیله برای کار در سیستم های توزيع که در آن حداکثر ولتاژ 
خط به زمین آن 300V و Hz 50/60 و برای برخی موارد محدوده آن 
برای حداکثر ولتاژ خط به خط 500V و Hz 50/60 است طراحی شده 

است برای استفاده از آن و اين ولتاژها مطمئن شويد.
برای استفاده در حالت آزمون پیوستگی و آزمون عايقی ، فقط اين 

وسیله بايد در مدارهای بدون برق استفاده شود.
4ـ    هنگامی که آزمايش انجام می دهید هیچ گاه در معرض ارتباط يا 
لمس بدنه  لوازم در تأسیسات نباشید. ممکن است در مدت زمان 

آزمون آنها برق دار باشند.
باز  را  دستگاه  پشت  هرگز  خطرناک  ولتاژهای  وجود  5ـ     به   دلیل 
موارد،  اين  در  و  باتری  و  فیوز  کردن  جايگزين  برای  جز  نکنید)به 
اول همه چیز را قطع و خاموش کنید(. اگر يک شکست در پیشبرد 
آزمون خود داشتید ، تنها به فرد کاماًل آموزش ديده و مهندسین برق 
ذی صالح بايد مراجعه کنید. سپس بازگشته و ادامه بازرسی و تعمیر 

خودرا با دستگاه انجام دهید.
ـ     اگر عالمت بیش از حد گرم شدن در صفحه نمايش ظاهر می شود  6

دستگاه را از برق قطع کنید و اجازه دهید خنک شود.
از هر نوع که اشاره می شود )مانند يک  7ـ    اگر شرايط غیر طبیعی 
صفحه نمايش معیوب، قرائت غیرمنتظره، شکسته شدن قاب، آسیب 
دستگاه  به  کارگیری  از  داد(  رخ  غیره  و  آزمون،  های  فیش  جدی 



102

خودداری کنید و آن را به مرکز پخش يا نمايندگی برای تعمیر ببريد.
8  ـ به داليل ايمنی تنها استفاده از لوازم جانبی )فیش آزمون، پروب، 
شده  توصیه  دستگاه  اين  برای  شده  طراحی  غیره(  و  کیف،  فیوز، 
می شود. استفاده از لوازم جانبی ديگر ممنوع است و بعید است که 

ويژگی های ايمنی درست را داشته باشد.
9ـ   در هنگام آزمون، مطمئن شويد همیشه به محل قرارگرفتن قطعات 

دستگاه توسط انگشتان دست دقت کنید.
10ـ  کلید سلکتور آزمون را در حالی که اين وسیله به يک مدار متصل 
پیوستگی  آزمون  تازه  دستگاه  مثال،  برای  ندهید.اگر،  است حرکت 
داده و به دنبال آن آزمون عايقی دارد، قبل از حرکت کلید سلکتور به 

دنبال قطع فیش آزمون از مدار باشید.
شده  فشرده  تست  دکمه  که  زمانی  را  آزمون  سلکتور  11ـ  کلید 
نچرخانید. اگر کلید سلکتور در آزمونی سهواً به يک آزمون جديدی 
در  يا  است  شده  فشرده  تست  دکمه  که  هنگامی  کرد  مکان  نقل 

موقعیت مستندسازی آزمون در حال پیشروی متوقف خواهد شد.
بررسی  آزمايش  انجام  از  قبل  را  آزمون  فیش  مقاومت  12ـ    همیشه 
کنید. اين امر تضمین می کند که فیش ها قبل از اندازه گیری بسیار 
گیره های  فیش /  يا  برای  مقاومت  است  ممکن  می کنند.  کار  خوب 
سوسماری در هنگام اندازه گیری مقاومت پايین قابل توجهی داشته 
کم  مقاومت  اندازه گیری  برای  است  سوسماری  گیره ها  اگر  باشد. 
کاهش  را  جانبی  لوازم  اين خطای  کرد  آن چشم پوشی  از  می توان 

می دهد.
13ـ    هنگام انجام آزمون مقاومت عايقی، همیشه دکمه آزمون را آزاد 
و منتظر تخلیه کامل خازن شارژ شويد وقبل از آن فیش ها را  از مدار 

آزمون جدا نکنید.
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2ـ19ـ3ـ ساختمان ظاهری 
ساختمان ظاهری دستگاه مطابق شکل 17ـ 3 است.

عملکرد نام

)LCD( جهت نور پشت صفحه  on/off کلید 1. دکمه نور 
پشت صفحه

اندازه گیری شرو ع می شود )فشرد شده و با 
چرخش به راست قفل می شود( 

2. دکمه
آ ز مون

ولتاژ ترمینال PE را بررسی می کند 3.زير دستی 
تماسی                                

کلید برق دار شدن دستگاه 4. کلید کار 
دستگاه 

)F4 ~ F1(  تنظیم عملیات 5.کلیدهای 
عملیاتی

Dot Matrix LCD160) W)X240 )H( 6.نمايشگر 
 )LCD(

هشدار که درخروجی ولتاژ تست هست
 LED .7
مقاومت 
عايقی 

انتخاب عملیات اندازه گیری 8.کلید 
گردان

ESC حافظه دستگاه را فعال می کند يا  کلید
9.دکمه 
 MEM
))ESC

شکل 17ـ3ـ نمای ظاهری دستگاه 

جدول 21ـ3ـ معرفی اجزای دستگاه 
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عملیات    ترمینال
L : )فاز( برای: ترمینال ها  نام 

INSULATION,
CONTINULTY

LOOP,
PFC/PSC,

RCD,
VOLTS

1

PE : هادی حفاظتی زمین 

 LOOP,PSC/PFC, نول  )برای : N
)RCD

L1: فاز اول

PHASE ROTATION L2: فاز دوم2

L3: فاز سوم

H(C) : ترمینال جهت اتصال به میله 
جریان 

 نام ترمینال ها برای  
EARTH 

3

 E : ترمینال جهت اتصال به الکترود 
زمین

 S(P) : اتصال جهت اتصال به 
الکترود ولتاژ

ارتباط  USB از طریق کابل Optical Adapter 4

20ـ3ـ ترمینال های ورودی

جدول 22ـ3ـ معرفی ترمینال های دستگاه

شکل 18ـ3ـ ترمینال های دستگاه
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20ـ3ـ لوازم جانبی

ـ 3  ـ فیش های اصلی : 1ـ20
قرمز )فاز( 

آبی )خنثی( )نول( 
سبز ) زمین( )ارت( 

ـ 3ـ  فیش ریموتی ـ 20 2

ـ 3ـ  فیش های آزمون تابلو فیوز ـ 20 3
10A/ 600V با فیوز سرامیکی تندکار(

)L1 يا line(قرمز
)L2  سبز )هادی حفاظتی يا

)L3  آبی ) نول يا خنثی

ـ 3ـ  فیش های آزمون زمین و میله های کمکی                                                                          ـ 20 4

ـ 3ـ  میله های کمکی ـ 20 5 

H)C)20m فیش قرمز

S)P)10m فیش زرد

 E5m فیش سبز
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6ـ20ـ3ـ امکانات دستگاه
1ـ  کیف کیسه ای حمل فیش های آزمون                                                       

2ـ  کیف حمل                 
3ـ  راهنمای دستورالعمل

4ـ  بندهای آويز
ـ  سگک  5
ـ  باطری 6

7ـ  کابل ارتباط دستگاه با PC توسطUSB و گزارش گیری و ديسک 
فشرده

7ـ20ـ3 ـ امکانات دستگاه
اين دستگاه هشت آزمايش زير را بايد انجام دهد:

1ـ آزمون پیوستگی 
2ـ آزمون عايقی

3ـ آزمون امپدانس حلقه 
4ـ آزمون جريان اتصال کوتاه پیش بینی شده

 RCD 5 ـ آزمون
6  ـ آزمون ولتاژ

7ـ آزمون چرخش فاز
8 ـ آزمون مقاومت زمین 



107

21ـ3ـ زبان فنی و تخصصي  

DP ) Distribution Panel ) : تابلوی توزيع
Bed : خواب
Kitch : آشپزخانه
W.C :  سرويس بهداشتی
Bath : حمام
Trace : تراس
Hall : پذيرايی
switch : کلید
outlet : پريز
PVC : پلی وينیل کلرايد
Wiring : سیم کشی
Bend Conduit : لوله خم کن
)onsumer Unit fuse BoX ) : تابلو فیوز
Double disc wall chaser : فرز دوخط زن ديوار
Wall chaser slotter cutting machine : دستگاه شیار کن
شماره استاندارد لوله
شماره استاندارد سیم
شماره استاندارد کلید و پريز
IEC : International Eleccommion
BS : British Standard
ASTM : American Standard
ISCO : International Standard Occupation
ILO : International Labour Organtion
ISCED :
ISEC :
Leaser Level Balance : تراز لیزری
Bench Grinder : سنگ سنباده
Wire Crimper : پرس سرسیم
Pipe Cutter :لوله بر
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Fish Tap : فنر سیم کشی
Tray Cable :سینی کابل
Ladder Cable :نردبان کابل
Tester Reorstance Earth :ارت سنج 
Cadweld :جوش انفجاری
Cutting Pilers :سیم چین
Phase xndcator Screwdriver :فازمتر
Combination Pliers :انبردست
Long nose )Needle nose ) Pliers :دم  باريک
Round nose pliers :دم گرد
Wire Stipper :سیم لخت کن
Slotted Screwdriver :پیچ گوشتی تخت
Phillips Screwdriver :پیچ گوشتی چهارسو
Soldering gun :هويه
MCB)main circuit breaker):کلید اصلي
RCD)residual current device) :وسیله تشخیص جريان نشتي
RCBO:
Solid :تک مفتولی
Styanded : نیمه افشان
Flexible :افشان
Supper Flexible :افشان با انعطاف باال
Wire nut : کانکتورپیچی
Splice :اتصال
Pig tuil splice : اتصال سربه سر
Western unio Splice :اتصال طولی
Pyramid :هرم
Voltage Indicator :فازمتر القايی
CFL )compact Flourcent lamp) : المپ کم مصرف
LED )Limitting Electirc Diode) : ديود نورانی
Trip : قطع
Earth :زمین
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Load :)بار )مصرف کننده
Supply :تغذيه
Current :جريان
Voltage :ولتاژ
Resistance :مقاومت
Test Button :کلید تست
Main :کلید اصلی کلید
Fuse :فیوز
Protection :حفاظت
Neutral :)نول )خنثی
Terminal : ترمینال
Circuit :مدار
Bonding : هم بندی
Minor works :خرده کاری
Notifiable works :کارهای اعالنی
Electrician :برق کار
Caution :توجه
Electrical Shock :شوک الکتريکی
Safety :ايمنی
Hazards :خطرات
Wire  gavge :سايز سیم
Risk :احتمال
Quli fied Person :شخص صاحب صالحیت
CPR )…):) احیا )قلبی – ريوی    
Over load :اضافه بار يا جريان بیش از
Leakage Current :جريان نشتی
Arcing :قوس
Client :کارفرما
Projec TiTle :عنوان پروژه
Prawing TiTle :عنوان نقشه
Designed By :طراح
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Drawn By :ترسیم کننده
Checked BY :کنترل کننده
Approved By :تصوير کننده
Field :رشته
Scale :مقیاس
Sign :امضا
Date :تاريخ
De Scription :شرح
TB)Telephone Box) :جعبه ترمینال تلفن
M TB)main Telephone Box) :تابلوی اصلی تلفن
Spare :رزرو
Riser Diagram : نقشه رايزر
Detail :جزئیات
Isco  )international  standard  classpication  occupations):
ILO : )inter national Laboar organijation(:
Install : نصب
Maintain :نگهداری
Repair :تعمیر
Assemble :مونتاژ
Commercial :تجاری
Residential :مسکونی
Factory : کارخانه
Workshop :کارگاه
Uitraviolet :اشعه ماوراءبنفش
Transformator :ترانسفورماتور
Ignitor :ايگناتور
Projector :نورافکن
Reflector :منعکس کننده
Box junction :جعبه اتصاالت
Lighting :روشنايی
Lamp :المپ
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Halogen :هالوژن
Sodium :سديم
Mercury :جیوه
Metal Halid :متال هالید

Conductor  :هادي ، رسانا  
Conduit : لوله فوالدي
Conduit bender  : لوله خم کن   
Alternating current )AC)     : جريان متناوب    

O . K . B )«Ocoupenci Kingstone Benchmark):
Lo )Low) :دور کند
Hi )High) :دور تند
Com )Common) :مشترک
Ph : Phase  فاز
L )Line) :خط
N )Neutral( :)نول )خنثي 
PIR)passive inferared sensor) : سنسور مادون قرمز
PE )Protection Eearth) :حفاظت زمین
RCD )Residual Current device) :تشخیص به وسیله جريان نشتی
IP )Ingress protection) :درجه حفاظت
Compact fluorescent lamp : المپ فلورسنت
 
Neon :نئون
High pressure :پرفشار
High pressure :پرفشار
Temprature :درجه حرارت
Outdoor :محیط خارجی
Spade :کشويي
Fork :تیغه ای
Ferrules :بند پوتیني
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Wago :فشاری اهرمی     
Block Terminal  :بلوکي پیچي
 
Ampactiy  :  جريان مجاز
Ampere : آمپر
Ballast   :  باالست 
Buzze :  بیزر
Ground rod :میله زمین    
Ground wire :سیم زمین 
Grounded wire :سیم زمین شده
Grounding : زمین کردن
Grounding busbar :شینه زمین 
Grounding wire :سیم زمین کردن 
Hot wire :سیم گرم يا فاز
Identified conductor :) NEC هادي زمین شده ، هادي معروف )طبق  
Insulation : عايق 
Label :برچسب حاوي نام 
Lighting fixture :انشعاب چراغ 
Lobby :راهروي باز 
Dimmer : ديمر
Direct current )DC) : جريان مستقیم 
Disconnect :قطع کردن 
Doorbell : زنگ خبر ، زنگ در ورودي 
Equipment grounding :زمین کردن وسايل
Face plate :صفحه کلید 
Fishtape :فنر
Flexible conduit :لوله فوالدي خرطومي 
Fluorescent : فلوئورسنت
Ground :زمین
Ground fault :اتصالي زمین
Receptacle :پريز برق
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Recessed : توکار
Shocks : )برق گرفتگی )شوک
Short circuit :اتصال کوتاه مدار
Side – cutting pliers :انبردست، سیم چین 
Single pole :يک پل
Solderless : غیر لحیمي
Source :منبع برق
Stranded : رشته رشته ، افشان 
Neutral :)خنثي )نول
Neutral busbar :شینه نول ـ شینه زمین شده 
Outlet :انشعاب ـ پريز
Outlet box :جعبه تقسیم
Panelboard : تخته کلید ـ تخته فیوز ـ تابلوي برق
Passage way : راهرو 
Photo cell : فتوسل ـ باطري خورشیدي 
Pole : تیر برق
Power factor : ضريب قدرت 
Volts :ولت
Watt : وات 
کلید تبديل )کلید سه راهه ( : Way switchـ3
کلید تبديل )کلید 4 راهه ( : Way switchـ4
Wire cord : سیم رابط
Wire Stripper :سیم لخت کن 
Wiring devices :وسايل سیم کشی
Yard light :چراغ محوطه
Zone :مدار ، بخش ، ناحیه
Tape : نوار پیچی کردن 
Terminal  :ترمینال ـ سرسیم
Third prong plug :سه  شاخه 
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t�U�ÅÁ˛«Ë

d²�dá�¬Ammeter

ÁbMM�ÅX¹uIðAmplifier

7�¬Antenna

ÈeK� ËœBimetal

v²�ý ‡‡ tLÖœButton

qÐU�Cable

q¹b³ð bOK�Change over switch

ÈœU¼Conductor

©“«b�«ÅÁ—ULý® —u²M�Counter

v³OK� bOK�Cross switch

“UÝ —UJý¬Detector

—u�  bý ÁbMM�Å‰d²M� ‡‡ dL¹œDimmer

s�“UÐ »—œDoor opener

sO�“ ‰UBð« r²�OÝEarthing System

vJ¹d²J�« È˛d�«Electrical energy

È˛d�«  UHKðEnergy losses

VOŽFault

XMÝ—uK�Fluorescent

“uO�Fuse

dOÖU�dÖHeat sink

œU¹“ ˛U²�ËHigh voltage

v�uÞdš t�u�Hose pipe

È«ÅtÐd{ t�—Impulse relay

‰UBð«Joint

rO�Ið t³FłJunction box

êOÄdÝLampholder

vK�« bOK�Maine switch

d²�Åv²�u�Multimeter

‰u� rOÝ ‡‡ ‰u�Null

X¹“«—UÄ ‡‡e¹u�Noise

—UÐ t�U{«Over load

qÄ p¹ bOK�One pole switch

È—u� t�—photo relay

d²�“U�phase Indicator

tšUýËœplug

Residual current

              v²A� ÊU¹dł k�U×� t�— ‡‡ ÊUł k�UŠ t�—device (Rcd)

dÖÅ»U�²�« ‡‡ —u²JKÝSelector

ÁUðu� ‰UBð«Short cicuit

È—U�ÅrO(Soldering

e¹dÄSocket - outlet

‰UBð« q×�Terminal

v�U�“ t�—Time relay

qÄËœ bOK�Two - pole switch

‰UI²�« ◊uDšTransmission lines

Èd¹uBð ÊuH¹¬Video phone

rOÝwire
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±±≤

 t�U�ÅÁ˛«Ë

t��«d� —UÇ¬rOEMð qÐU� Ë „d×²� Èd~¹œ Ë XÐUŁ vJ¹ p� Ëœ È«—«œ È—UÇ¬

d¹U�ÅvKá�¬ÆbM¹uÖ «— ‰UM~OÝ ÁbMM�ÅX¹uIð

t�u� Êœd� ršrš t�u� œU−¹« È«dÐ Ê¬ qŠ«d� Ë Â“ô  UOKLŽ

Èe�d� s²�¬ÆbM�Åv� sO�Qð «— ÊUL²šUÝ p¹ nK²�� ÈU¼bŠ«Ë Êu¹e¹uKð s²�¬ t� vL²�OÝ

‰UO��«u� qÐU�Æb¹¬Åv� —UJÐ U¼ÅÊu¹e¹uKð s²�¬ —œ t� vKÐU�

e¹Ëö� Ë Áb¹bŠÆXÝ« ÁdN� XšUÝ È«dÐ ÈÅ«ÅtKOÝË e¹Ëö� Ë êOÄ XšUÝ È«dÐ È«ÅtKOÝË Áb¹bŠ
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هر موفقیتی نتیجه تالش جمعی، استفاده از خرد جمعی و مشارکت پذيری 
در محیط همدل و هم جهت و با نشاط می باشد، لذا توسعه فرآيندهای 
مشارکتی و شکل گیری و تقويت و غنی سازی کارگروه ها بسیار ضرورت 

دارد.
ســه محور اصلي، )پايش و نظم ـ پاکیزگی ـ پیشــگیری(، )اخالق ـ 
انضباطـ  اخالصـ  ايثارـ  ايمنی(، )کارـ  کوشــايی، کاهش ضايعات و 

صرفه جويی( را در دستور کار قرار خواهیم داد.
ـ جهت گیری و اصول راهبردی اصلی، عبارت است از توانمندسازی 
بیشتر و توجه به منابع انسانی،کاهش تلفات انرژی و مديريت بر منابع، 
توسعه مديريت مصرف و نهادينه نمودن آن، صرفه جويی و مهندسی 
ارزش، فعالیت سیستمی، اســتفاده از فناوری های جديد و هوشمند 

نمودن مصرف برق در تمامی ابعاد عملکردی، توسعه خالقیت ها...
 در قســمت ديگر منشور پیشنهادي  با بهره گیري از منشور اخالقي 
شرکت برق منطقه اي تهران ارزش هاي اخالقي زير را در شغل خود 

دنبال خواهیم کرد.
ـ اصلی ترين هدف بعد از رضايت خداوند متعال ، ارزش آفرينی ، ارائه 
خدمت صادقانه و کسب رضايت مشتريان و جامعه می باشد که در 

انجام اين مهم تمامی سعی و تالش خود را خواهیم نمود.
ـ خدمات ما باعث غنا و تعالی زندگی مردم می شود و روابط بین ما 

و مردم را تقويت می کند.
ـ ســرمايه و امکانات موجود را به عنوان يک امانت ، تلقی می کنیم و 

همواره در حفظ و حراست آن کوشا می باشیم.
ارزش هايی که همواره موجب هدايت ما در خدمت صادقانه به مردم 

است با اتکا به قادر متعال شامل: 
ـ ارزش های اخالقی : وقت شناسی ، وظیفه شناسی ، آراستگی ظاهر ، 
فروتنی ، متانــت ، صداقت در گفتار و رفتــار ، رازداری و امانت داری ، 
دوری از غیبت ، نظم و انضباط ، ادب و احترام ، حذف تشريفات زائد 
و پرهیز از معطل کردن ارباب رجوع را از مهم ترين اصول موفقیت 

می دانیم.
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در  تبعیض  هرگونه  از  پرهیز  و  عدالت  رعايت  محوری :  عدالت  ـ 
مردم ،  انسانی  کرامت  حفظ  هدف  با  فعالیت هايی  و  امور  جريان 

مراجعان را بر خود واجب می دانیم.
ـ مدیریت اخالق حرفه ای : کوشش خواهیم کرد تا فرهنگ تکريم ، 
پاسخگويی و گره گشايی از مشکالت مردم و مراجعان و تبديل آن به 

يک ارزش حاکم ترويج شود. 
و صبوری ،  متانت  و حوصله ،  دادن صبر  نشان  ـ وظیفه محوری : 
خوش برخوردی برای حفظ آسايش و آرامش مردم و مراجعان در 

فضای مختلف مورد مراجعه را وظیفه خود تلقی می کنیم .
ـ کارگروهی : در ارائه مشارکت جمعی و کارگروهی منسجم برای 
ارتقای دقت صحت ، کیفیت و افزايش سرعت امور و بهره وری و ارائه 

خدمت بهتر به مردم و مراجعان تالش گسترده ای خواهیم کرد .
از  برخورداری  لحاظ  به  انسانی  نیروی  معتقديم  انسانی :  ـ نیروی 
سازمان  هر  دارايی  بزرگ ترين  نوآوری  و  خالقیت  انديشه ،  قدرت 
محسوب می شود . چرا   که     هرگونه بهبود و پیشرفت در سیستم های 
فنی و سازمانی توسط نیروی انسانی صورت می گیرد. از اين رو سعی 
راست گويی ،  چون  خويشتن داری ،  آنها  ارزشمند  محاسن  تقويت  در 

درستکاری و شکیبايی خواهیم داشت . 
و  مردم  سازنده  نظرهای  و  انتقادها ،  از  استفاده   : پذیری  انتقاد  ـ 
مراجعان و همکاران به عنوان يک فرصت کلیدی برای شرکت است 

که آن را غنیمت می شماريم .
ـ فناوری جدید : تالش می کنیم در ارتقای انواع خدمات به ويژه با 
استفاده از فناوری جديد ، حداالمکان در سطح استانداردهای موجود ، 
ارباب  اختیار  ای مناسب در  به شیوه  و  با کیفیت مطلوب  خدماتی 

رجوع قرار دهیم . 
ـ صرفه جویی : به منظور استفاده هرچه بهتر از منابع و امکانات 
موجود ، رعايت اصول صرفه جويی و پرهیز از تجمل گرايی و هزينه  های 
غیرضروری را با بهره گیری از مفاهیم و اصول مهندسی ارزش بر خود 

واجب می دانیم.
ـ بهره وری : به منظور افزايش راندمان و کارايی وظايف خود و جلب 
بیشتر رضايت مردم همواره فرصت يادگیری را مغتنم شمرده و بر 
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دانش و مهارت های تخصصی خود می افزايیم .
ـ نظم اداری : ضمن احترام به همکاران ، با نیت صادقانه در جهت 
کرامت و رضايت ارباب رجوع و مردم در قالب ضوابط و مقررات اداری 

و رعايت اصول اخالق حرفه ای در مسیر سبز تعالی گام برداريم .
معضالت  و  مشکالت  حل  منظور  به  مسئله :  حل  در  کوشش  ـ 
مردم ، خود را موظف می دانیم نسبت به ريشه يابی معضالت و ارائه 

راهکارهای اساسی بهبود و درمان عملی آنها اقدام نمايیم .
ياد  موارد  تمامی  الهی،  ارزش های  به مصداق  اقدامات :  ارزیابی  ـ 
شده را در میدان عمل محقق و میزان ارزيابی انديشه و گفتار خود را 

مبنای ارزشهای ايجاد شده ، در میدان واقعی می دانیم . 
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باتری خشک dry cell

مؤثر  effective

بازده، فعالیت مفید efficiency

بهره ور؛ مؤثر efficient 

الکترومغناطیس  electromagnet

مصرف کننده expended

شکل figure

رشته figament

فرکانس frequency

يکسو کننده تمام موج full - wave rectifier

فیوز fuse

تولید کردن geerate

يکسو کننده نیم موج half - wave rectifier

مقاومت ظاهری impedance

القاء induction

غیرموثر inefficient

نصب کردن install

تاسیسات  installation

عايق insulator

آهن iron
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میله آهنی iron bar

انشعاب، اتصال junction

پس  فاز )سلفی( lag

ورقه ورقه کردن laminate

اليه layer

روشنايی lighting

حلقه loop

آهن ربا magnet

مغناطیسی  magnetic

مغناطیسی کردن magnetize

مغناطیسی شده nagnetized

اصلی main

کلید switch

نگهداری کردن maintain

اندازه گیری measuring

مکانیکی mechanical

فلز metal

منفی nagative

خنثی ـ صفر ـ نول neutral

هسته ای nuclear
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مدار circuit

نوسان ساز osscillator

پريز  outlet - socket

تابلو، panel

دوره، مدت  period

فاز phase

فیزيکی  pgysical

طال platinum

متصل کردن plugged - connected

مثبت positive

اولیه primary 

يکسو کننده recifier

تنظیم کردن regulate

مقاومت resistance

چرخش rotate

ثانويه secondary

بخش، قسمت section

نیمه هادی  semiconductor

سیم پیچ solenoid

ساکن static
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فوالد  steel

انباشته شده، ذخیره شده stored

منبع supply

نماد symbols

دما، درجه حرارت temperature

گرمايی، حرارتی thermal

مبدل transformer

انتقال، عبور  transmission

خط انتقال  transmission line

انتقال دادن  transmit

بردار vector

شکل موج ها waveforms

سیم پیچ winding

خطوط انتقال Transmission Lines

تک فاز Single hase

جريان متناوب Alternative Current

مولد Generators

مبدل Transformers

انرژی خورشیدی Solar Energy

مبدل افزاينده Step - up Transformer
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دياگرام تک خطی  one - line Diagram

شین Bus

بار Load

دامنه Magnitude

سیم پیچ  Winding

سیم پیچ اولیه  Primary Winding

سیم پیچ ثانويه Secondary Winding

ولتاژ فشار قوی  High Voltage

ولتاژ فشار ضعیف  Low Voltage

ولتاژ پايانه  Terminal Voltage

امپدانس  Impedance

مدار معادل Equivalent Circuit

توان ماکزيمم Maximum Power

هسته Core

اهمی Ohmic

تلفات مسی Copper Loss

منحنی Curve

اضافه بار  Over Load

بی باری No Load

شیارها Slots
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هواکش ـ پنکه  Fan

سیم کشی  Wiring

نیروگاه برق  Power plant

برق گرفتگی  Electrical Shock

لوله  conduit

پريز  socket

آنتن  antenna

تلفن  Telephone

المپ فلورسنت فشرده )کم 
مصرف( 

Compact fluorescent 
lamp

المپ جیوه  Mercury lamp

المپ سديم  Sodium lamp

ترانکینگ tranking

عامل، ضريب  factor

میدان  Field

اندوکتانس، القا کنايی Inductance

القا  induction

صنعتی Industrial

نشت Leakage

گره Node

معادل equivalent
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الکترومغناطیس  electromagnet

مؤثر effective

افت ولتاژ  drop voltage

تلف شدن  dissipated

قطر diameter

نمودار diagram

چگالی Density 

تقاضا، درخواست Demand

هسته Core

تماس، اتصال  contact

هادی، رسانا  conductor

ضريب هدايت  conductivity 

باتری، پیل cell

ظرفیت خازنی  capacitance

مونتاژ Assembly 

زاويه angle

تنظیم کردن  Adjust

مقدار موثر  Effective Value 

القاگر  Inductor

خازن Capacitor
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نیروی محرکۀ الکتريکی  Electromotive Force

توان لحظه ای  Instantaneous Power

توان متوسط  Average Power 

توان حقیقی  Real Power 

ضريب توان ـ ضريب قدرت  Power Factor 

هادی  Conductor 

جريان نشتی  Leakage Current

شار مغناطیسی  Magnetic Flux

تلفات  Loss

اثر پوستی  Skin Effect

ولتاژ القا شده  Induce Voltage 

بار کامل  Full Load 

طول موج  Wave Length

استاتور  Stator

روتور  Rotor

عايق کردن  Insulate 

پسماند Residual

قطب  Pole

کلید Switch

وات متر  Wattmeter

هسته آهن Iron Core
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غیرسینوسی  Non Sinosoidal

همفاز  InPhase

موتور الکتريکی  Electrical Motor

سه فاز  Three Phase

جريان متناوب alternation current 

جريان مستقیم  Direct current 

متوسط، میانگین  averege 

المپ برق  bulb

کابل  cable 

ظرفیت خازنی  capacitance

ظرفیت  capacity 

باتری، پیل cell

بار الکتريکی  charge

شیمیايی chemical

جريان circuit

مدار circuit

سیم پیچ coil

ضريب هدايت conductivity

هادی، رسانا conductor 

اتصال contact
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مس cooper

هسته core

سطح مقطع cross - sectional

جريان current

سیکل cycle 

نمودار diagram

قطر diameter

DC direct current

تلف شدن

توزيع distirbution

توزيع، پخش distribution

افت های ولتاژ drips voltage


