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مقدمه

صنعت سيم و كابل زبان خاص خود را دارد. زبانى كه براى توصيف جنبه هاى گوناگون تجهيزات 
در قالب واژگانى كه كيفيت محصوالت را بيان مى كنند به كار گرفته مى شود. 

از اين واژگان  ايجاد يك مجموعة جامع و عملى  كتاب اصطالحات سيم و كابل به منظور 
تدوين شده است. اميــدواريم اين كتاب سودمند واقـــع شود و ما نيز از هرگـــــونه پيشنهاد 
  bookofwireandcableterms@wirenet.org .خوانندگان درسايت رايانه اىorg .خوانندگان درسايت رايانه اىorg

استقبــــال مى كنيم. 
توضيح : شمارى از شناسه ها به منظور شناخت تاريخچة آن ارايه شده اند. برخى از اين واژه هاى 
تاريخى را با زمان حال صرف كرده ايم، زيرا ممكن است اين واژه ها و تعاريف آنها هنوز 

در بخش هايى از جهان معتبر باشند. 

ويراستاران



مقدمه ناشر 

يكي از عواملي كه موجبات رشد و توسعه صنايع را فرآهم مي آورد مساله تحقيق 
و توسعه (R&D) است. نگاهي به ساختار و فعاليت هاي شركت هاي موفق جهان 
نشانگر اين واقعيت است كه اين شركت ها بخش عظيمي از سودآوري، محبوبيت 
و موفقيت خود را مديون فعاليت هاي تحقيق و توسعه هستند، تحقيقاتي كه نهايتا 
منجر به نوآوري ها و خالقيت هر چه بيشتر در توليد مي گردد و رضايت مشتريان را 
فرآهم مي آورد. به اين ترتيب تنگاتنگ بودن ارتباط مساله علم، سودآوري تجاري، 

رفاه انسان و شرايط مساعد زيست- محيطي، به امري ناگريز بدل شده است.
صنعت سيم و كابل نيز از اين قاعده مستثني نيست و صاحبان اين صنعت و صنايع 
با سرعت و  را  اين گستره وسيع  در  دانش  مرزهاي  به  دستيابي خود  بايد  وابسته 

سهولت بيشتري همراه سازند.
با توجه به رسالت اصلي خويش كه همانا حفظ ارزش هاي  انجمن سيم و كابل 
حرفه اي،  اطالع رساني و ترويج دانش مربوطه است، سال ها است كه از طريق انتشار 
مجله تخصصي، گزارش ها و كتب راهنما و تخصصي، موج جديدي را در ارتباط 
با اين صنعت، در سطح كشور ايجاد كرده است، كه اثرات آن را در بدنه صنعت نيز 

مي توان به وضوح مشاهده كرد.
اكنون توليدكنندگان و كارشناسان صنعت سيم و كابل در عرصه وسيعي كه شامل 
از تجربيات كشورهاي پيشرفته و مشاركت در همايش هاي  نوآوري ها، بهره گيري 

جهاني است مشغول فعاليت اند.
انجمن سيم و كابل مي تواند با افتخار اذعان نمايد كه نقش مهمي در زمينه ارتقاي 

دانش تخصصي بر عهده داشته است.



كتاب حاضر يك ابزار قدرتمند علمي و اطالعاتي است كه به معرفي واژگان تخصصي 
سيم و كابل، متالوژي و برق پرداخته است و نسخه اصلي آن توسط يكي از معتبرترين 
The Wire Association موسسات تخصصي تحت عنوان انجمن بين المللي سيمThe Wire Association موسسات تخصصي تحت عنوان انجمن بين المللي سيمThe Wire Association
International واقع در كشور آمريكا منتشر شده است. اينك انجمن سيم و كابل 
افتخار دارد كه برابر نهاده هاي فارسي و تعاريف مبسوط، واژگان ارايه شده در كتاب 

را به دوستداران علم و دانش تقديم كند.
ترجمه و ويرايش اين كتاب مرجع، در طول سه سال انجام شده و تالش گرديده كه 

نهايت دقت و امانت در انتقال دانش مربوطه توسط مترجم و ويراستار به عمل آيد.
و  دريافت  براي  را  آمادگي خود  و  مغتنم شمرده  را  كابل فرصت  و  انجمن سيم 
بررسي پيشنهادات گوناگون در زمينه برابر نهاده هاي پيشنهادي، عبارات توصيفي، 

رفع اشكاالت احتمالي موجود و ساير پيشنهادات سازنده اعالم مي نمايد.
اميد است كه انتشار اين كتاب مرجع بتواند افق هاي نويني را در زمينه تحقيقات سيم و كابل 
پيش رو قرار داده و تمامي دست اندركاران علم و صنعت مربوطه از جمله توليدكنندگان، 

متخصصان، دانشجويان، استادان و محققان دانشگاه را ياري نمايد.

انجمن صنفي توليدكنندگان سيم و كابل ايران 



يادداشت مترجم

هر زمان كه گامي در راستاي پيشرفت در هر زمينه اجتماعي، ولو هر قدر ناچيز، 
برداشته شود كه در نهايت در خدمت جامعه اي، حتي محدود، و بهبود وضعيت آن 

قرار گيرد، موجب شادماني و انبساط خاطر خواهد شد.
برعكس چنانچه خدشه اي در انجام اين فعاليت پيش آيد كه از اثر بخشي آن بكاهد، 
نيز به دور از اين  دلتنگي و گرفتگي خاطر را در پي خواهد داشت. اين ترجمه 

فرآيند نبوده است.
تقريبا 3 سال پيش كه انجمن ترجمه اين كتاب را مطرح كرد، شوق و عالقه فراواني 
براي انجام و تسريع آن وجود داشت و از مترجم نيز خواسته شد كه به انجام آن 
كمك كند. پس از پيشنهاد و بررسي طرح هاي مختلف و به نتيجه نرسيدن آن ها به 
داليل متفاوت، انجام كار به تنهايي به مترجم كتاب پيشنهاد شد كه به داليل در پي 

آمده از انجام آن عذر خواستم:
1- مفهوم wire در صنعت مفهومي فراتر از سيم روكش شده يا نشده برق دارد و 
كليه انواع سيم هاي آهني و غيرآهني را در بر مي گيرد. بنابراين، واژگان بسياري در 
كتاب وجود دارند كه درك مفهوم و تعريف آن ها و يافتن واژه معادل فارسي براي 
آن ها نيازمند داشتن آگاهي از متالوژي فوالد، شامل فرآيند توليد، عمليات حرارتي و 
بسياري از فرآيندهاي ديگر دارد كه اينجانب آگاهي كامل در مورد آن ها نداشته ام.

در مصارف  آن  انواع محصوالت  و  دارد  زمينه اي وسيع  كابل  و  2- صنعت سيم 
خانگي و جريان فشار ضعيف تا كابل هاي سنگين فشار قوي و محصوالت مورد 
مصرف در صنايع مخابرات و ارتباطات گسترده است كه اينجانب فقط در بخش 

كوچكي از آن ها تجربه داشته ام.



3- بخش پاياني كتاب كه بخشي مجزاست به فيبر نوري مربوط مي شود كه من 
آگاهي و تجربه اي در آن زمينه نداشته ام.

داليل پيش گفته كه بيان صادقانه عدم توانايي مترجم براي ارائه كاري قابل قبول 
و ماندگار بود، موجب پذيرش عذر مترجم نشد، بلكه در مقابل انجمن پيشنهادي 
مطرح كرد مبني بر اين كه اينجانب انجام كار را به عهده گيرم و انجمن با استفاده 
از دانش و تخصص كارشناسان شركت هاي عضو، و ويراستار انجمن كه به توانايي 
ايشان اطمينان داشت، براي تصحيح اشكاالت و بهبود متن اقدام كند و خود نيز 
براي انجام هر چه بهتر كار مساعدت الزم را به عمل آورد، با پيشنهاد و به رغم 
ميل باطني انجام كار به عهده اينجانب قرار گرفت. اما، در عمل كارها آن گونه كه 
انتظار مي رفت پيش نرفت و اشكاالت متعددي به وجود آمد كه ذكر جداگانه هر 

يك خارج از حوصله اين يادداشت است.
اما، نكته مهم كه ذكر آن را الزم مي دانم، تحقق نيافتن تعهد انجمن داير بر استفاده 

از توانايي هاي كارشناسان شركت هاي عضو در جهت بهبود كيفيت است.
تنها بخش پاياني كتاب كه مربوط به فيبر نوري است توسط آقاي مهندس محمد علي مساواتي 

اصالح كرده اند كه از توجه دقيق و نظرات اصالحي ايشان تشكر و قدرداني مي نمايم.
مترجم پيشاپيش از همه كاربران محترم كتاب، به اين علت كه نتوانسته است به 
داليلى پيشگفته و برخالف روال نزديك به 20 سال گذشته اش، كاري با كيفيتي 
كمابيش مطلوب عرضه كند،  عذرخواهي و ابراز شرمندگي مي كند و اميد آن دارد 
كه اگر كتاب به چاپ بعدي برسد از پيشنهادات اصالحي و راهنمايي هاي همكاران 

محترم استفاده كند.

                                                                         مرداد 87
عباس كحالزاده 



پيشگفتار
مبانى سيم

سيم: نكات اساسى
مى توان سالها در صنعت سيم و كابل كار كرد بدون آنكه چيز زيادى درباره 
اين بخش را  به  . به همين منظور مطالب مربوط  خاستگاه هاى آن دانست 
انجمن " انجمن " انجمن  " ، رئيس پيشين " ، رئيس پيشين  RMS از شركت مشاور RMS از شركت مشاور RMS توسط دكتر ربرت شمنسكى1
كه به عنوان پيمانكار فنى انجمن نيز خدمت كرده است،  بين المللى سيم " 

ارايه مى كنيم.
توسط  فلزى  غير  بخش  باره  در  اطالعاتى  برگيرنده  در  بخش  اين  همچنين 
استفان  اثر  نورى  فيبر  بخش  و  اسكس3  ازسوپريور  پاپس2،  هوراس  دكتر 
از شركت  پلىشوك6،  الكترونى كست5 و دكتر پل  از شركت  مونتگمرى4، 

اينفورميشن گيت كيپر7 است .
تعريف و خالصه تاريخچه سيم

سيم : 1) طول نازك، انعطاف پذير و پيوسته اى از فلز كه به طور معمول مقطع 
آن گرد است و از طريق كشيدن از ميان قالب ، نوردكارى يا آهنگرى سرد ساخته 
مى شود. سيم ها را به دو گروه آهنى ( آهن، فوالد كربن دار، فوالد ضد زنگ) يا 
غير آهنى ( مس، برنج، برنز، روى، آلومينيوم، نيكل، طال، نقره، پالتين، تنگستن) 
دسته بندى مى كنند. آلياژهاى فلزى معين و خاص را مى توان به طور مستقيم 

1-Robert  Shemenski   5- Electronic Cast Corp
2- Horace Pops   6- Paul Polishuk
3-Superior Essex   7- Information Gate Keeper
4- Stephan Montgomery



با ريختن فلز مذاب به داخل آب در حال چرخش كه شكل گرد مطلوب را به 
سيم مى دهد ، ريخته گرى كرد. 2) طول پيوسته اى از هادى الكتريكى يكپارچه 
فلزى . براى تشكيل كابل چند هادى تكى را مى توان به روش تاب دادن1 يا دسته 
كردن2 به يكديگر تاباند. 3) محصول نوردى با مقطع تقريبا هندسى ، معموالً 
به شكل مستطيل ، مربع ، بيضى يا سه گوش اما باريكتر از تسمه است كه همه 
سطوح آن نوردكارى شده يا بدون هرگونه برشكارى غلطكى، برشكارى باقيچى 
يا اره كارى از پيش، از ميان قالبهاى شكل دهنده كشيده شده باشد . چنين سيمى 

مى نامند." مى نامند." مى نامند. يا " يا " يا "شكلدار را اغلب سيم "تخت

ساخت سيم
تاريخ سيم سازى (كشش) از حدود 5000 سال پيش از ميالد يا حتى قبل از 
آن آغاز شده است. در كتاب خروج ( 3: 39 )، دومين كتاب عهد عتيق كه 
به 1500 سال پيش از ميالد باز مى گردد به صنعتى باستانى به نام سيم سازى 
اشاره شده است . اما كشفيات باستان شناسى آغاز صنعت سيم سازى را حتى 
پيش از آن زمان تعيين مى كنند. گردن بندى شامل صفحات بيضى شكل از طال 
كه توسط زنجيرى زمخت از سيم هاى طال به هم وصل شده است متعلق به 
يكى از فراعنه مصر است كه تقريبا 2750 سال پيش از ميالد مسيح فرمانروايى 
مى كرده است. آشورى ها و بابلى ها سيم را حدوداً 1700 سال پيش از ميالد 

ساخته اند كه احتماالً براى جواهر و زينت آالت بكار مى رفته است.
مى كرده است. آشورى ها و بابلى ها سيم را حدوداً 1700 سال پيش از ميالد 

ساخته اند كه احتماالً براى جواهر و زينت آالت بكار مى رفته است.
مى كرده است. آشورى ها و بابلى ها سيم را حدوداً 1700 سال پيش از ميالد 

استفاده هاى غير تجملى از سيم به سرعت رواج يافت. قطعه اى از طناب سيمى 
( سيم بكسل ) كه در شهر نينوا تقريبًا 800 سال پيش از ميالد ساخته شده در 

1-Stranding
2-Bunching



موزه انگلستان( بريتيش موزيوم ) به نمايش گذاشته شده است. اين طناب شامل 
سيم هاى موازى است كه با نوارهايى از فلز كارشده به هم بسته شده اند كه 
مشابه كابل هاى مربوط به پلهاى معلق امروزى است. سه سيم برنزى به هم 
تابيده شده براى تشكيل كابل در خرابه هاى شهر قديمى پمپه1در جنوب ايتاليا 
پيدا شده است.  طى قرن ها، سيم توسط چكش كارى، فلزى نرم و شكل پذير 
از جنس طال يا برنز و تبديل آن به ورق هاى نازك و سپس برش اين ورق 
ها به صورت نوارهاى باريك ساخته مى شد. از چكش و سوهان براى درست 
كردن قطعه هاى گرد و كوتاه استفاده مى شد، سپس اين طول هاى كوتاه را براى 

تشكيل سيم هاى بلندتر به يكديگر چكش كارى يا لحيم مى كردند.
براى  رفته  بكار  سيم  مى گردد.  باز  باستان  دوران  به  كامًال  نيز  سيم  كشيدن 
طناب سيمى در پمپه، از طريق كشيدن فلز از ميان سوراخى مخروطى درون 
قالب حدود 500 سال پيش از ميالد ساخته شده بود. مورخان اطمينان دارند 
كه صنعتگران مصرى لوله هاى طال را از ميان سوراخهاى مخروطى با اندازه 
كاهش يابنده كه در صفحه هاى برنزى ايجاد شده بودند، مى كشيدند. باستان 
شناسان سنگهاى مشبكى را يافته اند كه به منزله قالب براى كشش سيم بكار 
به منظور قالبهاى  اند. دست ساخته هاى آهنى شناسايى شده كه  مى رفته 
كشش سيم بكار رفته اند به 300 سال پس از ميالد بازمى گردند و در مركز 
پيدا شده  قالب هايى كه در گورهاى وايكينگ ها  اند و  يافت شده  فرانسه 
مربوط به حدود سال 700 ميالدى است. اولين مرجع فنى در مورد صفحه هاى 
قالب آهنى تقريباً در همين زمان توسط راهبى به نام تئوفيلوس و به زبان التين 
منتشر شده است. او چنين نوشته است: "دو قطعه آهن نسبتًا نازك به عرض 
3 تا 4 انگشت كه در باال و پايين كوچك تر و سه يا چهار سوراخ در آن است 

1-Pompeii



كه سيم از ميان آن كشيده مى شود".
ساخت سيم به وسيله كشيدن از ميان قالب ها حدود سال 1000 ميالدى معمول شده 
و تا قرن 13و14 كشنده هاى سيم به خوبى در فرانسه و انگلستان جا افتاده بودند. در 
قرون وسطى سيم را با دست مى كشيدند، به طور مثال، صنعتگرى در آلمان، سيمى 
را كه بايد كشيده  مى شد به وسيله انبرك هايى كه به كمربندش بسته شده بود به 
خود مى بست. قالب يا صفحه كشش به كنده اى سه پايه يا كندة درخت يا قطعه اى 
از چوب محكم مى شد. شخص كشنده سيم بر روى تاب مى نشست و به سمت 
جلو حركت مى كرد، سيم را در نقطه اى كه نزديك به سوراخ قالب بود با انبرك 
هايش محكم مى گرفت و از صفحه كشش دور مى شد. در هر بار تاب خوردن 
حدود يك فوت از سيم كشيده مى شد. اگر سيم ظريف ترى مورد نياز بود سيم 
را از ميان قالب هايى كه پى در پى كوچك تر مى شدند مى كشيدند تا اين كه 
اندازه مناسب را به دست آورد و سپس آن را روى قرقره يا ماسوره مى پيچيدند. 
اين نوع فرآيند كشش سيم در بخش هايى از روسيه و سوئد تا اواسط قرن هجدهم 

بكار مى رفت.
در آلمان در حدود سالهاى 1350ميالدى نيروى آب جانشين نيروى دست 
براى كشش سيم شد، اگرچه هم محرك آبى و هم عمليات دستى بخوبى تا قرن 
19 ادامه يافت. تقريباً در سال 1650 ميالدى صنعتگرانى نزديك دوسلدورف 
به مزيت استفاده از روان كننده براى كشش فوالد سخت پى بردند. پيش از 
آن فقط آهن كار شده( آهن نرم) را مى توانستند به صورت سيم بكشند. از 
ادرار و آبجوى كهنه و مانده، به عنوان روان كننده هاى اوليه كشش استفاده 
مى شد. صنعت سيم سازى در اياالت متحده آمريكا در اثناى جنگ هاى استقالل 
كه ديگر تهيه سيم از طريق انگلستان ميسر نبود، بنا نهاده شد. در سال 1834 
تنها سه دستگاه نورد سيم سازى در اياالت متحده وجود داشت كه توليد آنها 



نزديك به 15 تن در سال بود. 
روش اصلى ساخت سيم ، يعنى كشيدن فلزى نرم و چكش خوار از ميان 
قالبى سخت و غيرقابل فشرده كردن طى قرنها بدون تغيير باقى ماند. فنآورى 
امروزى كشش سيم امكان توليد بيشتر و با كيفيت بهتر سيم را در دستگاههاى 
تا  مى شود.  مذاب شروع  فلز  با  سيم  آورد. ساخت  مى  فراهم  سيم  كشش 
از كوره زيمنس  يا  قليايى  اكسيژن  از كوره  بيستم، فوالد مذاب  قرن  اواسط 
به صورت  را  اين شمش ها  مى شد،  ريخته  قالبهاى شمش  داخل  به  مارتن 
شمش هايى مى بريدند و در كوره هاى همدما ساز همگن مى كردند و در 
دستگاه نورد شمشه (قطار نورد) به صورت شمشال (بيلت) در مى آوردند. در 
نيمه دوم قرن بيستم با تكامل كوره هاى الكتريكى قوسى، ريخته گرى پيوسته 
فلزات آهنى مذاب به صورت شمشال ها توسعه يافت. اين فناورى از  نظر 

مصرف انرژى، كاراتر و اقتصادى تر بود.
در دستگاه نورد آهنى، شمشال ها را در كورة همدما ساز به منظور اطمينان از 
ايجاد تركيب شيميايى يكنواخت در سراسر شمشال، براى توليد سيم فوالدى، 
غلتكهاى خشن  ميان  از  عبور  با  كنند. شمشال هاى همگن شده  مى  گرم 
كارى و تكميل كارى به صورت گرم نورد مى شوند تا اندازة مطلوب مفتول 
سيم به دست آيد. سيم گرم نورد شده به صورت كالف در مى آيد و براى ايجاد 
ريزساختار، خواص مكانيكى و تشكيل اكسيد مناسب بر روى كف استلمور1

به صورت سرد كنترل مى شود.
كالف هاى مفتول سيم به نورد سيم سازى برده مى شوند. در اين دستگاه 
نورد  فرايند  اولين   . آيد  مى  در  سيم  به صورت  و  شود  مى  كشيده  مفتول 
مفتول، برداشتن اليه اكسيد آهن حاصل از نورد كارى گرم و زنگار به وجود 

1- Stelmore Deck



آمده برروى مفتول در مدت انباردارى و حمل و نقل است . مفتول فوالدى 
به دو طريق براى عمليات كشش سيم آماده مى شود. در يك فرايند مفتول 
را براى برداشتن اليه، در اسيد كلريدريك يا اسيد سولفوريك فرو مى برند، 
به منظور  بوراكس  بوره  يا  با فسفات، آهك  با آب مى شويند و  آنرا  سپس 
خنثى كردن اسيد باقى مانده، فراهم آوردن محاظت موقتى در برابر خوردگى 
و بكار رفتن به صورت مفتولى كه حاصل مواد روانكارى براى عمليات بعدى 
كشش است، پوشش مى دهند و سپس آن را خشك مى كنند. فرايند ديگر اليه 
بردارى استفاده از زنگار زدايى مكانيكى است كه مستلزم خم كارى معكوس 
به منظور شكستن و  از طريق خم كردن برروى قرقره هاى شياردار  مفتول 
برداشتن الية حاصل از دماى زياد است. ساچمه زنى فلزى و آب با فشار زياد 
نيز براى تميز كردن سيم بكار گرفته مى شود. سپس مفتولى را كه به طور 
مكانيكى زنگار زدايى شده است پيش از عمليات كشش سيم با روان كارى 

حامل مى پوشانند.
هادىهاى الكتريكى غير آهنى مربوط به اواخر سالهاى 1800 ميالدى هستند، 
در  آهنى  از سيم  آن،  از  پيش  آمدند.  پديد  تلفن  و  تلگراف  كه  زمانى  يعنى 
بيستم، روش سنتى توليد  نيمه اول قرن  در  تقريباً  تلگراف استفاده مى شد. 
مفتول مس به همان روش پيشين در آغاز قرن بود، يعنى به صورت عملياتى 
ناپيوسته و به اين معنى كه مس مذاب تصفيه شده را به طور افقى به صورت 
ميل سيم هاى تكى 113 كيلويى، ريختهگرى مىكردند. دو طرف اين ميل سيمها 

را براى ورود آسان  به داخل دستگاههاى نورد، مخروطى مى كردند.
زودى  به  مفتول  توليد  براى  رديفى  گرم  كارى  نورد  و  پيوسته  گرى  ريخته 
تكامل يافته و به سرعت در جهان و در سراسر صنعت سيم و كابل گسترش 
يافت. اولين قالب پيوسته بى انتها ميان چرخى گردان كه در محيط خارجى 



خود شيارى داشت و يك تسمه فوالدى انعطاف پذير تشكيل مى شد. اين 
طور  به  كه   1948 سال  تا  اما  آمد  پديد   1882 سال  در  گرى  ريخته  روش 
موفقيت آميزى براى توليد سرب، آلومينيوم و روى مورد استفاده قرار گرفت  
اين نوع فرايند به طور گسترده اى براى  اكنون  به صورت تجارى درنيامد. 
ساخت بسيارى از فلزات و آلياژهاى غير آهنى مختلف بكار مى رود. از آن 
زمان تاكنون چند روش ريخته گرى پيوسته افقى و عمودى، از جمله سيستم 
تسمة دو قلو ابداع شده و تكامل يافته است. به علت اليه اكسيدى ضخيمى 
كه بر روى سطح ميلههاى مسى ريخته شده داغ تشكيل مى شود چند روش 
مختلف تميز كارى براى فرايند ريخته گرى پيوسته انتخاب شده است. اين 
روشهاى درون توليدى شامل اليه بردارى مكانيكى با استفاده از افشانه با فشار 
زياد محلول نورد، اسيد شويى با محلول اسيد سولفوريك يا احياى شيميايى 
اليه به فلز آن از طريق غوطه ور كردن مفتول گرم در درون محلول آب حاوى 

افزودنى آلى، مانند الكل است. 
به منظور عبور دادن انتهاى مفتول پوشش دار يا روغن كارى شده از داخل 
يابد،  مى  كاهش  تدريجاً  آنها  قطر  كه  مخروطى  هاى  قالب  از  اى  مجموعه 
انتهاى راهنماى مفتول را به صورت نوك تيز در مى آورند يا مقطع آن را به 
تدريج كاهش مى دهند. مفتول روغن كارى شده از ميان مجموعه اى از قالب ها 
كشيده مى شود كه در نتيجه، قطر آن كاهش و طول آن افزايش مى يابد. عمل كشش 
سيم ممكن است با يك قالب در هر بار در ماشين كشش تك سوراخه يا توسط 
چند قالب به صورت پى در پى با استفاده از ماشين كشش چند سوراخه انجام 
شود. قالبهاى كشش را براى سيم فوالدى از تنگستن كاربايد مى سازند، در 
حالى كه امروزه تقريبًا به طور انحصارى براى سيم هاى غير آهنى مانند مس 
و آلومينيوم از قالبهاى الماس مصنوعى يا طبيعى استفاده مى كنند. قالبهاى 



كاربايدى در سال 1928، يعنى يك سال پيش از سازماندهى انجمن سيم، در 
صنعت سيم آمريكا متداول شدند. 

گرايش دارد،   سيم در اثناى عمل كشش به "سخت شدن در اثر سردكارى" 
به طورى كه ممكن است نرم كردن آن در ميان مراحل كشش توسط عمليات 
حرارتى ضرورت يابد. اين عمليات حرارتى را براى سيم آهنى، پاتنت كارى1

و براى سيم غيرآهنى تاب كارى2 مى نامند.

طبقه بندى سيم گرد
قطرها و سطح مقطع هاى اسمى استاندارد مربوط به سيم هاى مسى گرد و 
ASTM B  تشريح  يكپارچه كه براى هادى الكتريكى بكار مى روند در 258
براى  آمريكايى  استاندارد  يك    ،(AWG) سيم  آمريكايى  مقياس  شده اند. 
اندازه هاى هادى سيم غير آهنى ( به طور مثال، مس و آلومينيوم) است . اين 
مقياس اشاره به قطر سيم دارد. به جدول 1 مراجعه كنيد.   AWG به عنوان 
مقياس سيم براون اند شارپ3 (BS) نيز شناخته مى شود. سيستم AWG بر 
 ( AWG 36 به ترتيب 4/0   و ) مبناى قطرهاى ثابت براى دو اندازه سيم
با تصاعد هندسى قطرهاى سيم براى 38 اندازه ميانى و اندازه هاى كوچك تر 
از AWG 36 است.  قطر سيم 460AWG 0000(4/0) ميل( 0/460 اينچ، 
11/68AWG ميليمتر) و قطر سيم 11/68AWG 36 ميليمتر) و قطر سيم 5AWG 36 ميل ( 0/005 اينچ ، 0/127 ميليمتر) 
است. AWG  طرح در نظر گرفته شده براى مجموعه اى معكوس است 
كه در آن عدد بزرگ تر اشاره بر قطر كوچك تر سيم دارد. سيم كشى خانگى 
معموالً داراى سيم مسى شماره 12 يا 14 از استاندارد AWG  است . اندازه 
كه در آن عدد بزرگ تر اشاره بر قطر كوچك تر سيم دارد. سيم كشى خانگى 

معموالً داراى سيم مسى شماره 12 يا 14 از استاندارد 
كه در آن عدد بزرگ تر اشاره بر قطر كوچك تر سيم دارد. سيم كشى خانگى 

1-Patenting
2-Annealing
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سيم تلفن معموالً در گستره 19 تا AWG 26 است.
نشانگر 20/7 درصد كاهش در  تقريبًا    AWG افزايش در يك شماره  هر 
سطح مقطع سيم (ROA) در مورد سيم هاى غيرآهنى است. براى سيم هاى 
آهنى، همان گونه كه در جدول 2 نشان داده شده است، كاهش سطح مقطع 
از  قطر  آهنى كاهش  براى سيم  نيست.  ثابت   AWG در  افزايشى  براى هر 
با 13/96 درصد مى رسد، درحالى كه   ROA به   AWG 2 تا  AWG 1
ROA  به ROA  به ROA با 17/3 درصد مى انجامد،  AWG10  تا AWG 9 كاهش قطر از
ROA  به ROA  به ROA با 17/3 درصد  AWG10  تا AWG 9 در حالى كه كاهش قطر از

منتج مى شود. 

ROA AWG(اينچ)سطح مقطع(اينچ مربع)قطر(ميليمتر)قطر

1
2

0/283
0/263

7/188
6/668

0/062902
0/054119

0
13/96Å 

ر آهنى)  ( غير آهنى)  ( غير آهنى) AWG جدول1 : اندازه هاى

ROA AWG(اينچ)سطح مقطع(اينچ مربع)قطر(ميليمتر)قطر

1
2

0/2893
0/2576

7/3482
6/5430

0/065733652
0/052117385

0
20/71Å 

جدولI2 : اندازه هاى AWG  (آهنى)

 (ISWG)در اروپا قطر سيم با استفاده از سيستم مقياس سيم با استاندارد انگليسى
مشخص مى شود.



مصرف سيم
شرايط  در  تجارتى،  خلوص  با  آلومينيوم  و  مس  معموالً  آهنى،  غير  فلزات 
تابكارى شده براى سيم كشى برق و تلفن بكار مى روند، زيرا اين فلزات 
پالتين،  نازك  بسيار  هاى  از سيم  اند.  الكتريسيته  هادى خوب  و  نرم  بسيار 
به علت داشتن مقاومت در مقابل اكسايش، در تلسكوپ ها و الكترودهاى 
وسايل الكتروشيميايى استفاده مى شود. از سيم هاى طال و نقره در جواهرات 
مورد  المپ  هاى  رشته  براى  تنگستن  سيم  شود.  مى  استفاده  زيورآالت  و 
استفاده قرار مى گيرد. سيم مسى را اغلب با پوششى خارجى از جنس مواد 
الكتريكى براى  انرژى  از آن براى تبديل  آلى غير هادى روكش مى كنند و 
ماده  نوع  اين  كنند.  استفاده مى  مانند مولدها و موتورها  كاربرد در وسايلى 
مركب را سيم مخصوص سيم پيچى يا سيم مغناطيسى1 مى نامند. امروزه بيش 

از نيمى از مس مصرف شده براى توليد هادى برق بكار مى رود.
سيم آهنى، معموالً از نوع فوالد كربن دار و فوالد ضد زنگ، به علت استحكام 
زياد، مصارف صنعتى بسيارى دارد. به طور مثال براى بست ها (ميخ، پيچ، سوزن 

1-Magnetic Wire

گليسىيى سيم به مقياس سيم با استاندارد انگليسىيى سيم به مقياس سيم با استاندارد انگليسى جدولI3 : مقياس آمريكا

ISWG
قطر(ميليمتر) AWG

ISWG
قطر(اينچ)

0000(4/0)
000(3/0)

0/4600
0/4096

11/6840
10/1083

0/4000
0/3720

10/160
9/4488

IWG
قطر(ميليمتر)

IWG
قطر(اينچ)



دوخت، گيره كاغذ) و وسايل موسيقى (سيم گيتار و ويولن) بكار مى رود. از 
بافته شده و  تورى  ها،  فنرها، حفاظ  براى مصالح حصاركشى،  فوالدى  سيم 
مصالح تقويت كننده(سيم الستيك، مفتول بتن پيش تنيده1، سيم برجستگى هاى  
اتومبيل ) نيز استفاده مى شود. طناب سيم فوالدى را از طريق تابيدن سيم هاى 
جداگانه و شكل دادن آن به صورت كابل مى سازند و از آن براى نگهداشتن 
پل هاى معلق و كابل مورد مصرف در تجهيزات ساختمانى، عمليات نفت و 

معدنكارى استفاده مى كنند.

فيبر نورى
الياف فيبر نورى كه انتقال نور را از طريق الياف خود در ارتباطات با ارسال 
عالئم فراهم مى آورد، از اواسط تا اواخر دهه 1970، يعنى از زمانى كه ابتدا 
به صورت تجارتى در دسترس قرار گرفت، به منزله يك واسطة عمده انتقال 
رشد يافته است. اين الياف از شيشه از پيش شكل گرفته كامًال تصفيه شده و يا 
شيشه ناخالص گرفته مى شود و به صورت عنصر انتقال نور تكى و جداگانه 
ساخته و با رشته مركزى و غالف محافظ مشخص مى شود. در مورد الياف 
نورى دو مد اصلى (مسيرهاى نور) وجود دارد: تك مدى و چند مدى. قطر 
رشته مركزى تار شيشه اى مربوط به الياف چند مدى معموالً 62/5 ميكرون 

است. قطر رشته تك مدى از 8 تا 11 ميكرون تغيير مى كند.
هر دو نوع تار با  غالفى كه قطر را تا 125 ميكرون افزايش مى دهد و نيز 
پوششى كه قطر را به 250 ميكرون مى رساند محصور مى شود. تار چند مدى 
اين امكان را به وجود مى آورد كه نور مسيرها يا مدهاى چندگانه (مختلف) را 

هنگامى كه سيگنال نورى مسير پايينى را در طول آن طى  مى كند دنبال كند.

1- pre-stressed concrete



 براى افزايش عرض باند، تار مى تواند يا به صورت ضريب شكست پله اى يا 
ضريب شكست تدريجى باشد. رشته مركزى نورى تار تك مدى كوتاه تر از 
چند مدى است. بنابراين ، فقط مسير يا "مد" تكى نور را براى سيگنال نورى 

كه مسير پايينى طول تار را طى مى كند، ممكن مى سازد.
ظرفيت انتقال فيبر نورى واقعاً حيرت آور است. در آغاز، انتقال در پيشرفته ترين 
حالت، 45 مگا بايت (معادل 700 كانال صوتى) در نظر گرفته شده بود. همان 
ميزان اكنون در اوايل سال 2003 به 40 گيگا بايت (معادل 625000 كانال صوتى) 
رسيده است و كار بيشترى در حال انجام است كه ممكن است در واقع حتى ارقام 

اخير را كوچك جلوه دهد.

صنعت سيم و كابل
گستره  است.  بوده  تقاضا  مورد  و  شده  توليد  گذشته  سال   7000 در  سيم 
محصوالت، فنآورى و روش هاى توليد سيم پيشرفت زيادى كرده و بدون 
شك تكامل آن ادامه خواهد يافت. هنوز موضوعى پا بر جا وجود دارد كه 
نبايد آن را ناديده گرفت : صنعت سيم و كابل همچنان به نقش حياتى خود در 
زندگى روزمره ادامه مى دهد. سيم و كابل از ارتباطات تا تأسيسات زيربنايى 
- اگرچه به آرامى – بخشى از " تصوير بزرگ " كلى است. صنعت سيم و 
كابل عرصه اى وسيع است و كسانى كه در اين عرصه كار مى كنند بايد بكار 

خود افتخار كنند.
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A

A
عايقكارى شده با پنبه نسوز ( آزبست )، بدون گردباف، فقط براى محل هاى خشك. در 
كانال هاى عبور سيم، فقط براى سيم هاى رابط به دستگاه ها و تجهيزات يا داخل آنها. 
محدود به 300 ولت، 200 درجه سانتيگراد . اين اصطالح اكنون منسوخ شده است ، 

FEPزيرا FEPزيرا FEP ( عايق پليمر اتيلن فلوئوردار شده ) جايگزين پنبه نسوز شده است.

AAAC
عالمت اختصارى (All- Aluminum Alloyconductors)، هادى هاى 
به طور كامل از جنس آلياژ آلومينيوم كه معموالً در مورد آلياژهاى آلومينيوم 

6201 بكار مى رود.

AAC
عالمت اختصارى (All- Aluminum Conductors)، هادى هاى تمام 

ECآلومينيوم كه از آلومينيوم ECآلومينيوم كه از آلومينيوم EC (هادى الكتريكى) درجة1350 ساخته مى شوند.

AASC
 (Aluminum Alloy  Stranded Conductor  ) اختصارى  عالمت 

هادى تابيده شده از جنس آلياژ آلومينيوم. 
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AB
عالمت اختصارى كابل فشار قوى از جنس بوتيل. 

ABC
عالمت اختصارى (Armored Bushed Cable) كابل با اليه زره دار شده. 

ABP
با دماى   ، اتيلن  پلى   – از جنس بوتيل   عالمت اختصارى كابل فشار قوى 

كاربردى 75 درجه سانتيگراد. 

Abraded Surface                              سطح سائيده شده
خراشى در سطح ماده . اغلب براى تعيين عيب در سطح قالب كشش سيم بكار 
مى رود و محلى كه سيم اولين تماس را با قالب پيدا مى كند . اصطكاك اين 

سطح ممكن است سبب كاهش روان كنندگى و ايجاد ساييدگى ماده شود .

Abrasion                               سايش
فرايند مالش ، سنگ زنى يا ساييده شدن به وسيلة اصطكاك. 

    Abrasion Resistance          مقاومت در برابر سايش 
 توانايى كابل يا مواد براى مقاومت در مقابل ساييدگى سطح. 

Abrasion Resisting Steel      فوالد مقاوم در برابر سايش
 فوالد منگنز دار با كربن متوسط با شكل پذيرى بهتر در مقايسه با فوالد كربن دار 
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Rبا همان ميزان سختى ، فوالد Rبا همان ميزان سختى ، فوالد A-R نيز ناميده مى شود.

          Abrasion Test Equipment                 تجهيزات آزمون سايش
و  خراشيدگى  برابر  در  ماده  مقاومت  تعيين  براى  كه  آزمايشگاهى  افزارهاى 
سايش طراحى شده است. آزمون را مى توان در مورد فلزات، روكش ها و 

مواد درزگير آب بندى، انجام داد. به واژةFalex Test مراجعه شود.

    Abrasive                                               مادة ساينده - سايا
ماده اى كه براى عمليات سنگ زنى، تيز كردن، پرداخت نهايى، تكميل كارى، 
جالكارى، شن پاشى فشارى يا عمليات تكميلى در بشكه بكار مى رود. ماده 
ساينده شامل مواد طبيعى [از قبيل نارسنگ (لعل)، سمباده  و اكسيد آلومينيوم 
طبيعى] و مواد مصنوعى ( از قبيل اكسيد آلومينيوم، كربور سيليسيم و كربور بر ) 

است . پودر الماس طبيعى و مصنوعى نيز ممكن است مورد استفاده قرار گيرد.

Abrasive Oxide                                            اكسيد ساينده
نوعى آالينده كه در فرآيند ساخت ايجاد مى شود و مى تواند در ماده خنك كننده 
به حالت تعليق درآيد و موجب كم شدن عمر قالب يا غلتك شده و يا كيفيت 
سطح محصول تمام شده را پايين آورد. اين آالينده ها به طور معمول اكسيد فلز 

اوليه اند كه در اثر گرما يا كار به وجود مى آيند و معموالً ساينده اند.
سطح محصول تمام شده را پايين آورد. اين آالينده ها به طور معمول اكسيد فلز 

اوليه اند كه در اثر گرما يا كار به وجود مى آيند و معموالً ساينده اند.
سطح محصول تمام شده را پايين آورد. اين آالينده ها به طور معمول اكسيد فلز 

   Abrasive Wear                  فرسايش سايشى
تماس فلز به فلز بين سيلندر و مارپيچ در ماشين اكسترودر، كه براى عايقكارى و 

روكش كردن سيم و كابل بكار مى رود. اين فرسايش شكلى از ساييدگى است.
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AC
.(Alternating Current) عالمت اختصارى: 1)جريان متناوب

 .(Armored Cable) 2)كابل زره دار

AC Resistance                                              AC مقاومت
 كل مقاومت الكتريكى  وسيله اى كه در مدار جريان متناوب قرار گرفته است 
كه به علت اثرات القايى و ظرفيتى و نيز مقاومت جريان مستقيم از خود نشان 

مى دهد.

ACA
عالمت اختصارى نوارهاى مصنوعى، پنبه نسوز نمدى، پنبة لعابدار يا گردباف 

شيشه، 1000ولت،  90 درجه سانتيگراد. 

ACAR
 (Aluminum Conductor Alloy Reinforced) اختصارى  عالمت 

هادى از جنس آلياژ آلومينيوم تقويت شده.

Accelerated Ageing                            پيرسازى تسريع شده
آزمونى كه در آن ولتاژ، دما و نظاير آن در سيم به بيش از مقادير عملياتى معمولى 
افزايش داده مى شوند تا خرابى قابل مشاهدة خواص مكانيكى يا فيزيكى كه از 
پيرسازى در دورة زمانى نسبتاً كوتاه حاصل مى شود به دست آيد . نتايج ترسيم 

شده، عمر كارى مفيد مورد انتظار را در شرايط معمولى به دست مى دهند .
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Accelerated Life Test                         آزمون تسريع شدة عمر
آزمونى كه در آن كابل، قطعه يا ماده اى را براى تعيين عمر آن، در معرض 

شرايط نهايى قرار مى دهند.

Accelerator                     شتاب دهنده
مادة افزودنى شيميايى يا ماده اى كه واكنش شيميايى در شرايط خاص را سرعت 

مى بخشد. وسيله يا افزودنى كه مى تواند به افزايش سرعت كمك كند.

      Acceptance Test                                          آزمون پذيرش 
آزمون انجام شده براى تعيين ميزان مطابقت با نيازمنديهاى مشخص شده. 

  Accepted                         پذيرفته شده
 تأييد ماده يا مجموعة مونتاژ شده اى كه بايد براى مقصود مورد نظر آن بكار 
برده شود، كه شامل نصب مشخص، مشخصه، ترتيب يا خواص تجهيزات يا 

مواد است.

Accordion                   آكوردئون
با فاصلة با مجموعه اى از تا خوردگى هاى عرضى  با فاصلة1) كابلى جمع شدنى  با مجموعه اى از تا خوردگى هاى عرضى  ة1) كابلى جمع شدنى 
 "Z" مساوى. 2) نوعى اتصال دهندة الكتريكى كه به فنرى تخت، به شكل

داده شده است كه خميدگى زياد بدون فشار اضافى را ممكن مى سازد.

Accumulator         انباشتگر
در خط  تدريجى  ازدياد  از  دادن سيم حاصل  براى درخود جاى  اى  وسيله 
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پيوستة در حال كار . اين افزايش تدريجى امكان كار پيوستة خط را در حالى 
فراهم مى آورد كه قرقرة باز كننده1 يا قرقره گيرندة2 سيم براى تعويض قرقرة 

خالى بازكننده يا قرقرة پركننده متوقف مى شود.

Accumulator Block                            قطعه يا بلوك انباشتگرAccumulator Block                            قطعه يا بلوك انباشتگرAccumulator Block
چرخ (Capstan) يا قطعه اى بر روى ماشين كشش سيم كه به انباشت يا 

افزايش تدريجى سيم در اثناى فرآيند كشش كمك مى كند.

Acetylene Welding جوشكارى كاربيدى، جوشكارى با استيلن و اكسيژنAcetylene Welding جوشكارى كاربيدى، جوشكارى با استيلن و اكسيژنAcetylene Welding
انتخاب شده  با استفاده از مشعل استيلن براى ذوب كردن فلز   جوشكارى 
(مفتول جوشكارى) به گونه اى كه فاصلة اتصال ميان دو فلز را پر مى كند. 

به Welding  مراجعه شود.

Acid Brittleness شكنندگى اسيدى 
به واژة Hydrogen Embrittlement مراجعه شود. 

Acid Cleaning                                         تميز كارى با اسيدAcid Cleaning                                         تميز كارى با اسيدAcid Cleaning
 استفاده از اسيدها با عامل هاى خيس كننده براى تميز كردن فلزات، برداشتن 

Picklingزنگ فلزات و پوسته. به  Picklingزنگ فلزات و پوسته. به  Degreasing, Pickling مراجعه شود.

تكميل كارى با نورد خشك فروشسته در اسيد
Acid-Dipped , Dry-Rolled Finish

1- Pay off
2- Take up
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تكميل كارى به دست آمده از نورد كارى با غلتك هاى جالكارى خشك ماده اى 
كه پيش از آن با بى كرومات شسته يا پرداخت شيميايى شده است كه ظاهرى جال 

يافته به ماده مى دهد و رنگ حاصل از شستشو را حفظ مى كند. 

Acid Steel                                      فوالد اسيدى، فوالد بسمر
اصطالحى قديمى براى فوالد ساخته شده در كوره  يا كندرتورى كه با مادة 
دير گداز از سيليس (اسيد) پوشيده شده است. در كوره هاى زيمنس- مارتن 
و الكتريكى كه فرآيند اسيدى را بكار مى گيرند، اجاق كوره يا كف آن از ماسة 
سيليس سوخته (در هم جوش) تشكيل شده است. كندتور بسمر اسيدى را 
مى پوشانند. جاى فوالد " مى پوشانند. جاى فوالد " مى پوشانند. جاى فوالد  معموالً با نوعى ماسه سنگ موسوم به "سنگ چخماق
سيليس سوخته (در هم جوش) تشكيل شده است. كندتور بسمر اسيدى را 

معموالً با نوعى ماسه سنگ موسوم به 
سيليس سوخته (در هم جوش) تشكيل شده است. كندتور بسمر اسيدى را 

"معموالً با نوعى ماسه سنگ موسوم به "
اسيدى را محصولى از كوره هايى با آسترهاى قليايى، از قبيل كوره هاى اكسيژن 

قليايى (BOF) و كوره هاى الكتريكى قليايى، گرفته است.

ACM
عالمت اختصارى(Aluminum Conducting Material) مواد هادى 

. AA-8000 آلومينيومى به ويژه آلياژى از مجموعه

ACR
عالمت اختصارى(Attenuation to Crosstalk Ratio)  نسبت تضعيف 
به همشنوايى. اندازة عرض باند سيگنال موجود كه به صورت تناوب رياضى 

ميان NEXT (همشنوايى نزديك به انتها) و تضعيف محاسبه مى شود.

AC  Resistance
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به Alternating Current Resistance مراجعه شود.

Acrylic                                                                اكريليك
رزين مصنوعى ساخته شده از اسيد اكريليك يا مشتقات آن. رزين اصلى كه 
براى پوشش دادن الية نازكى از لعاب بر روى سيم مغناطيسى بكار مى رود، 
هم بسپار(كوپليمر)ى از اكريلونيتريل همراه با رزين آكريالت و فنوليك است. 
اين اليه نازك لعاب در مقابل مواد سرد كننده و بسيارى از حالل ها مقاوم 

است. براى استفاده در موتورهاى بسته (بدون منفذ) پيشنهاد مى شود.

ACSR
به Aluminium Conductor , Steel Reinforced مراجعه شود.

ACT
عالمت اختصارى كابل زره دار، حاوى هادى هاى پالستيكى.

ACTH
عالمت اختصارى كابل زره دار با عايق گرمانرم (ترمو پالستيك)، هادى هاى 

مقاوم در برابر گرما.

Activator                                                            فعال ساز
افزودنى شيميايى كه براى شروع واكنش شيميايى در مخلوط شيميايى خاص 

بكار مى رود .
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Active Current                                                جريان فعال
 مولفة هم فاز با ولتاژ در جريان متناوب. مؤلفه كارى كه از مولفة هرزگرد يا 

بى اتالف متمايز مى شود .

Active Power نيروى فعال 
به  Active, Power مراجعه شود.

Active Pressure                                                 فشار فعال
 فشارى كه در جريان متناوب، جريانى ايجاد مى كندكه از ولتاژى كه در مدار 

تحت تأثير قرار مى گيرد متمايز مى شود.

Active Wire                                                        سيم فعال
آن   . كند  مى  ايجاد  ولتاژ سودمندى  كه  آرميچر  پيچ  سيم  در  موجود  سيم   

قسمت از سيم پيچ كه در آن القا صورت مى گيرد.

ACU
با  كه  است  هايى  هادى  دارندة  بر  در  كه  دار  زرده  كابل  اختصارى  عالمت 

الستيك التكس عايق كارى شده اند.

ACV
عالمت اختصارى عايق پارچه اى الك كارى شده ، زرة به هم اتصال يافته با 

پلى وينيل كلرايد،5000 ولت.
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A/D
يا  . 2) قياسى  به ديجيتال )  آنالوگ  به رقمى (  : 1) قياسى  عالمت اختصارى 

رقمى(آنالوگ يا ديجيتال). 

Addition                                                             افزودنى
1) موادى كه در صنايع فوالد سازى به وان فوالد مذاب يا به فوالد مذاب داخل 
بار ريز اضافه مى شود كه تركيب شيميايى مورد نياز براى سفارش فوالد خاص 
به وجود آيد . 2) در صنايع مواد خنك كننده ، آب و ساير افزودنى هاى شيميايى 
كه براى حفظ خواص شيميايى مناسب مايع مورد استفاده در عمليات فلز كارى 
اضافه مى شود. آنها را افزودنى (Additives) مى نامند و شامل مايعاتى است 
PHكه براى اصالح خاصيت روانكارى، پاك كنندگى، PHكه براى اصالح خاصيت روانكارى، پاك كنندگى، PH، جلوگيرى از خورندگى 
و كاهش پسماند استفاده مى شود، اما تنها به اين موارد محدود نمى شود. 3) 
افزودنى هايى براى روغن ماشين مى توان ساخت كه مشخصه هاى كارى آنها 

را از قبيل كارآيى در بيشترين فشار اصالح كند .

Adhesion                                                           چسبندگى
نيروى جاذبه ميان مولكول ها يا اتم هاى دو فاز مختلف، مانند فلز پركنندة 
لحيم كارى مايع و مس جامد، يا فلز روكشدار (اندود شده) و فلز پايه، يا 
لعاب ها و سيم پايه. ماهيت اين نيرو هاى ميان سطحى ممكن است شيميايى 

يا مكانيكى باشد .

Adhesive                                                                چسب
ماده اى معموالً مصنوعى كه هنگامى كه در نوارها ، عمليات عايق كارى و 
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نظاير آن به كار مى رود ، امكان به هم چسبيدن مواد را فراهم مى كند .

Adhesive Bonded                                            پيوند چسبى
پوششى  كردن  اضافه  با  يابند  پيوند  هم  به  بايد  كه  مواردى  در  را  ها  كابل 
چسبيده به سطح اجزاء كابل (عايق سيم، روكش كابل يا فاصله گذار) و اتصال 

به يكديگر و پخت چسب براى تشكيل كابل،  به دست مى آورند.

Adhesive Wear                                           فرسايش چسبى
فرسايشى كه ممكن است هنگام فشرده شدن دو فلز به يكديگر ايجاد شود. 
نقاط برجستة آن سطوح ( ناهموارى ها ) به صورت نقطه هاى تماس عمل 
مى كنند . فشارهاى موضعى بسيار زياد است و تغيير شكل مومسان يا پالستيك 
رخ مى دهد . در سطح تماس، پيوند فلزى تشكيل جوش موضعى مى دهد. 
هنگامى كه قطعات بر روى يكديگر بلغزند، جوش ها مى شكنند، سطح ها 

خراب مى شوند و فرسايش چسبى ( فرسايش لغزشى ) ايجاد مى شود.

Adiabatic Extrusion                              اكستروژن آدياباتيك
اكستروژن خود حرارت زاى آرمانى كه در آن حرارت در اطراف از بين نمى رود.

Adjacent Conductor                                      هادى مجاور
هر هادى مجاور يك هادى ديگر، چه در همان الية كابل چند رسانه اى، چه 

در اليه هاى مجاور.

Adjustable Die
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به Die, Adjustable مراجعه شود.

Adjustable Frequency Inverter       وارونگر قابل تنظيم بسامد
محركى صنعتى كه كار با سرعت قابل تنظيم را ، توسط موتور القايى قفس 
سنجابى فراهم مى كند. اين عمل با تبديل جريان متناوب با بسامد ثابت به 
ولتاژ جريان مستقيم قابل تنظيم حاصل مى شود. اين افزاره مى تواند بسيارى 
از كاركردهايى را كه با موتور هاى معمولى جريان مستقيم يا كنترل كننده هاى 

SCR انجام مى شود، امكان پذير سازد.

Admittance                              ضريب هدايت، هدايت ظاهرى
ميزان سهولتى كه برحسب آن جريان متناوب در مدارى جريان مى يابد. اين 

واژه، معكوس امپدانس است.

Adsorption                                                   جذب سطحى
چسبندگى در اليه اى بسيار نازك از مولكول ها ( به صورت گاز، حل شده يا 

مايع) به سطح اجسام جامد يا مايعاتى كه با آنها در تماس اند.

  Aeration                                                              هوادهى
شيوة مورد استفاده براى در معرض هوا قراردادن مايع خنك كننده در كوشش 
براى كمينه كردن رشد باكترى هاى بى هوازى. در برخى موارد شيوه اى است 
كه براى دفع حرارت از طريق تبخير سطحى بكار مى رود. واكنش منفى در 
اين شيوه ممكن است به دام افتادن حباب هاى هوا در داخل روغن باشد كه 

ممكن است به خرابى عملكرد يا اكسايش مواد پر ارزش منجر شود.
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Aerial Cable                                                    كابل هوايى
كابل معلق در هوا بر روى تيرها يا ساختارهاى هوايى ديگر.

AF
عالمت اختصارى افزاره هاى ثابت با هادى تكى يا چند رشته اى تابيده شده و 
عايقكارى شده يا پنبة نسوز، آغشته شده با آميزة مقاوم در برابر رطوبت و تأخير 
انداز شعله، با يا بدون گردباف. سيم افزاره ثابت با هادى تكى عايق كارى شده 
300 ولت و 150درجه سانتيگراد. كاربرد و ساخت آن،  ، AF با پنبة نسوز نوع

با افزايش نگرانى درباره استفاده از پنبة نسوز، كاهش يافته است.

AFC
AFعالمت اختصارى سيم AFعالمت اختصارى سيم AF با چند هادى تابيده شده به يكديگر، بدون پوشش، 

300 ولت، 150درجه سانتيگراد.

AFPD
عالمت اختصارى سيم AF با چند هادى تابيده شده به يكديگر با گردباف 

كلى از پنبه يا پنبة نسوز، 300 ولت، 150 درجه سانتيگراد .

AFPO
عالمت اختصارى دو هادى AF موازى يكديگر با گردباف كلى، 300 ولت، 

150 درجه سانتيگراد.
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AFS
با  برابر حرارت  در  مقاوم  هادى  يا سه  دو  با  هايى  سيم  اختصارى  عالمت 
عايق پنبة نسوز آغشته شده و پوشش الستيكى. براى مصرف در محل هاى 
مرطوب، 300 ولت، كاربرد و ساخت آن  با افزايش نگرانى دربارة مصرف 

پنبة نسوز كاهش يافته است.

AFSJ
(كوچك تر)،  تر  كار سبك  براى  اما   ،AFS مانند  اختصارى سيمى  عالمت 

300 ولت.

Age Hardening                                                  پير سختىAge Hardening                                                  پير سختىAge Hardening
سخت كارى يا پير سازى، معموالً پس از خنك كردن سريع يا سرد كارى. به 

واژة Ageing  مراجعه شود.

Ageing                                                                پيرسازىAgeing                                                                پيرسازىAgeing
در  قرارگرفتن در معرض محيط  از  مواد پس  ناپذير خواص  برگشت  تغيير 
فاصله اى از زمان. اين تغيير به طور كلى به تغييرى در خواص فيزيكى مواد 
طور  به  و  جو  دماهاى  در  تدريج  به  است  ممكن  كه  انجامد  مى  پالستيك 

سريع تر در دماهاى بيشتر رخ دهد، پير سختى هم ناميده مى شود.

Agitation                                                              همزدن
فرآيندى كه در حمام اسيد براى كمك به اسيد شويى يكنواخت مفتول خيس 
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آهنى با وارد كردن هواى فشرده يا بازگردش محلول تحت فشار با استفاده از 
پمپ بكار مى رود.

Agitation Headers                             لوله هاى اصلى همزدن
خطوط لوله در شبكة تهية مادة خنك كننده كه براى حفظ آشفتگى در مخزن 
به منظور كمينه كردن اليه بندى مايع يا رسوب جامدات در مخازن سيستم 

بكار مى روند.

AGS
عالمت اختصارى هادى نيكلى انعطاف پذير يكپارچه يا چند رشته اى با عايق 
پنبة نسوز آغشته به سيليكون يا به طور كلى گردباف شيشه اى. براى سيم كشى 

دستگاه يا افزاره اى برقى،300 ولت،  200 درجه سانتيگراد.

AI  
عالمت اختصارى سيم دستگاه يا افزاره اى برقى عايقكارى شده با پنبة نسوز 
آغشته مشابه نوع A ، اما مقاوم در برابر رطوبت، حرارت و شعله. فقط براى 

محل هاى خشك ، بدون گردباف 300 ولت ،  125 درجه سانتيگراد.

AIA
عالمت اختصارى زرة به هم بسته شدة آلومينيومى.

Air – Blown Rod                                        مفتول هوا دميده
مفتولى كه بالفاصله پس از نوردكارى گرم، در معرض فشار هواى دميده شده 
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بر روى كالف قرار مى گيرد. تأثير اين عمل، كاهش تا كمترين مقدار ممكن 
پوسته اى است كه روى مفتول را مى پوشاند و بهسازى خواص كشش سيم 

است. به Stelmor Cooling Process مراجعه شود.

Air Cooling                                             خنك كارى با هواAir Cooling                                             خنك كارى با هواAir Cooling
روش كاهش دماى سيم در اثناى كشش از طريق هدايت كردن افشانة هوا بر 
روى قرقرة سيم. توجه : خنك كردن سيم در هوا پس از پاتنت كارى (سختى 

سربى) به طور صحيح تر پاتنت كارى هوايى ناميده مى شود.
به Wiredrawing Temperature مراجعه شود.

Air Core                                                           مغزى هوا 
ساختمان كابل تلفن خارج از محل تأسيسات براى نصب هوايى يا داخل كانال 

كه در آن هاديهاى عايق كارى شده در هستة كابل با هوا احاطه شده اند.

Air Core Cable                                         كابل با مغزى هوا
كابل تلفنى كه در آن شكاف هاى هستة كابل با مواد ضد رطوبت پر نشده اند.

Air Hardening Steel                      فوالد سخت شونده در هوا
تشكيل  براى  دو  هر  يا  آلياژى  عناصر  يا  كربن  كافى  مقدار  حاوى  فوالدى 
در  كه  چه  آن  مانند  چه  و  هوا  در  كارى  سخت  طريق  از  چه  مارتنزيت، 
جوشكارى و سخت كارى القايى رخ مى دهد، از طريق دفع سريع گرما از 
بخشى كه به طور موضعى گرم شده است، توسط رسانش (هدايت) به فلز 

سرد اطراف.
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Air Oven                                                         اجاق هوايى
اجاقى آزمايشگاهى كه براى گرم كردن نمونه هاى مواد از طريق جا بجايى 

هواى داغ  بكار مى رود.

Air Patenting                                          پاتنت كارى با هواAir Patenting                                          پاتنت كارى با هواAir Patenting
استفاده از هوا در برابر حمام سرب يا نمك به منظور كنترل خنك كارى مفتول 
يا سيم براى دستيابى به مشخصه هاى مطلوب. هوا ممكن است با ايستايى 

محيطى يا تحت فشار باشد. به Patenting  نيز مراجعه شود.

Air – Spaced Coaxial Cable          كابل هم محور با فاصلة هوا
كابلى كه در آن هوا به طور اساسى ماده اى دى الكتريك است. رشته اى از 
مواد مصنوعى كه به صورت مارپيچ بافته شده و برجستگى ها يا رشته هاى 

گردباف ممكن است براى مركز كردن هادى مورد استفاده قرار گيرد.

Air Wipe                                                  خشك كن هوايى
آثار  يا ساير  مايعات  پاك كردن  براى  از هواى فشرده  آن   در  كه  اى  افزاره 
بازمانده بر روى سطح كابل پوشش داده شده  هنگامى كه سيم از فرآيند خنك 
كارى يا تميز كارى خارج مى شود، استفاده مى شود. هوا از طريق افشانك ها 
يا شكاف هايى كه در چرخ هاى به هم متصل شده كه مواد از ميان آنها عبور 
مى كند، هدايت مى شود. به طور كلى جريان هوا براى جريان يافتن در جهت 

عكس جريان فرآيند هدايت مى شود.
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Aircraft  Cord Wire                                  سيم رابط هواپيما
سيم سخت كشيده شده، با كربن و استحكام كششى زياد، قلع اندود يا روى 
اندود شده كه در ساخت سيم چند رشته اى انعطاف پذير و انعطاف ناپذير 

براى كنترل هواپيما بكار مى رود.

Aircraft Ignition Cable                        كابل گيرانش هواپيما
احتراق  موتورهاى  گيرانش  هاى  سيستم  براى  زياد  كششى  قدرت  با  كابل 

داخلى هواپيما.

Aircraft Quality                                           كيفيت هواپيماAircraft Quality                                           كيفيت هواپيماAircraft Quality
اشاره به موادى دارد كه براى بخش هاى مهم يا به شدت تحت تنش هواپيما 
و براى منظورهاى مشابه ديگر بكار مى روند. اين قبيل مواد از كيفيت بسيار 
مطلوبى برخوردارند و كنترل دقيق، عمليات محدود كننده و خاص در عمليات 

ساخت آنها مورد نياز است.

Aircraft Wire                                                  سيم هواپيما
سيمى الكتريكى كه اساساً براى شرايط نهايى ( دما، فشار، حالل ها، سوخت ها و 

غيره ) تجهيزات هوابرد طراحى شده است.

Air Handling Plenum                           مالء  جابجايى هوا
محلى مشخص شده، بسته يا باز كه از آن براى هواى محيطى استفاده مى شود.

AL or ALS
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غالف  داراى  كه  كابلى  يا  سيم  كردن  مشخص  براى  پسوند،  صورت  به 
آلومينيومى است، بكار مى رود.

AL
به واژة Aluminium مراجعه شود.

Albert Lay Wire Rope
به واژةWire Rope, Albert Lay   مراجعه شود.

Alive                                                                    برق دار
بكار  انرژى  از  ديگرى  يا هر شكل  ولتاژ  داراى  برق،  به جريان  وصل شده 

رفته.

Alkali            قليا
نمك انحالل پذير به دست آمده از خاكستر گياهان كه شامل كربنات پتاسيم 

يا كربنات سديم به مقدار زياد است.

Alkaline Cleaning or Degreasing     تميز كارى قليايى يا چربى زدايىAlkaline Cleaning or Degreasing     تميز كارى قليايى يا چربى زدايىAlkaline Cleaning or Degreasing
فرآيندى براى رفع آلودگى سطحى يا پس از چربى زدايى حالل، براى ايجاد 
سطحى كه از نظر شيميايى تميز و مناسب براى روكش كارى (آبكارى) بعدى 

باشد. به Electrolytic Cleaning مراجعه شود.

All-Rubber Cable                                  كابل تمام الستيكى
كابلى كه در آن همة شكاف هاى ميان هادى ها با تركيبى از الستيك پر شده 
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است. اين عمل مقاومت بيشترى در برابر ضربه فراهم مى كند، استحكام را 
افزايش مى دهد، گرايش به پيچ خوردگى را كاهش مى دهد و انعطاف پذيرى 

را كم مى كند.

Alligator clip                                             گيره سوسمارى 
افزارهاى مكانيكى شبيه فك هاى سوسمار. به طور كلى براى اتصال موقت در 

انتهاى سيم آزمون يا سيم رابط بكار مى رود.

               Alloy                         آلياژ Alloy                         آلياژ Alloy
تركيبى از دو يا چند فلز يا فلز و نافلز براى تشكيل فلزى جديد يا متفاوت با 

كيفيت هاى خاص يا مورد نظر.

Alloy Scrap                                                  قراضه آلياژى 
فوالد قراضه آلياژى كه دربر دارنده يك يا چند مادة آلياژى است.

Alloy Steel           فوالد آلياژى
آميزه اى با پاية آهن هنگامى فوالد آلياژى شمرده مى شود كه در آن منگنز 
بيشتر از 1/65 درصد، سيليسيم بيش از 0/06 درصد، مس بيش از 0/6 باشد، 
عناصر  از  يك  هر  از  معينى  كمينة  مقدار  يا  معينى  حدود  آن  در  اينكه  يا 
زير مشخص باشد: آلومينيوم كرم تا 3/99 درصد، كوبالت، كلمبيم( نيوبيم)، 
تيتانيم، تنگستن، واناديم، زيركونيم يا هر عنصر ديگرى كه  موليبدن، نيكل، 
براى به دست آوردن اثر آلياژى مطلوب اضافه شود . انواع فراوانى از خواص 
مشخص را مى توان براى فوالد با جايگزين كردن اين عناصر در دستورالعمل 
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تهيه، به منظور افزايش سختى، استحكام يا مقاومت شيميايى به وجود آورد. 
به Carbon Steel, Steel مراجعه شود.

Alloying Elements        عناصر آلياژى
عناصر شيميايى كه براى بهسازى خواص محصوالت تمام شده اضافه مى شود. 
عناصر آلياژى عمده در فوالد آلياژى نيمه سخت عبارتند از: نيكل، كرم، منگنز، 
موليبدن، واناديم، سيليسيم و مس. عناصر آلياژى مهم براى آلياژهاى مسى عبارتند 
از: روى،  قلع، آلومينيوم، سيليس و نيكل و براى آلياژهاى آلومينيومى عناصر 

منيزيم، آهن، سيليس، مس و روى هستند.
   

Alpeth
كابل تلفن هوايى داراى غالف آلومينيومى موجدار و پوشش خارجى از پلى 

اتيلن.

Alpha Brass                  برنج آلفا
هر برنج تك فازى كه حاوى بيش از تقريباً 63 در صد مس باشد. مشخصة اين 

Brassبرنج، نرمى ( قابليت مفتول شدن) زياد آن است. به  Brassبرنج، نرمى ( قابليت مفتول شدن) زياد آن است. به  Brass مراجعه شود.

Alpha Iron          آهن آلفا
از 910 درجه سانتيگراد ( 1670 درجه  از آهن خالص كه در كمتر  شكلى 

فارنهايت) پايدار است.

     Alpha Numerical Coding رمز گذارى عددى آلفا   
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شناسايى سيم به وسيلة حروف يا اعداد.

Alpha- Cellulose       سلولز آلفا -  آلفا سلولز
سلولزى بسيار خالص.

ALS
عالمت اختصارى نوعى كابل كه شامل هاديهاى عايق كارى شدة محصور در 

لولة آلومينيومى پيوسته با انطباق بندى دقيق است.

Alternating  Current (AC)                           جريان متناوب
جريان الكتريكى كه جهت آن پيوسته معكوس مى شود و شكل موجى (موج 
ديسه اى) با به اضافه و منهاى معين در بازه هاى ثابت به دست مى دهد كه 
Hz) يا Hz) يا Hz گفته مى شود. Hertz) بر حسب سيكل در ثانيه بيان مى شود و به آن هرتز
همچنين اصطالحى است كه كمابيش براى جريان استاندارد بكار رفته در سيم ساختمانى 

و افزاره ها استفاده مي شود.

Alternating Current Resistance        مقاومت جريان متناوب 
مقاومت كلى به وجود آمده توسط افزاره اى در مدار جريان متناوب به علت 

اثر هاى القايى و ظرفيتى و نيز مقاومت جريان در هادى ها.

Alternating Voltage                                      ولتاژ متناوب 
ولتاژ ايجاد شده در مقاومت يا امپدانسى كه جريان متناوب در آن جريان دارد.
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Alternator                              آلترناتور – مولد جريان متناوب 
افزاره اى كه براى ايجاد جريان متناوب مورد استفاده قرار مى گيرد.

   Aluminizing of Steel Wire          آلومينيوم كارى سيم فوالدى
فرآيندى كه در آن سيمى را كه از پيش براى تميز كارى سطحى آماده شده 
در آلومينيوم مذاب فرو مى برند. پيش آماده سازى را از طريق فرو بردن در 
محلول گداز آور داغ فلوئور تيتانيم يا زيركونيوم يا بوراكس و كلرور آمونيوم 

به انجام مى رسانند.

Aluminium                                                         آلومينيوم
ALعنصرى با عالمت شيميايى ALعنصرى با عالمت شيميايى AL. فلزى سبك، اما مستحكم به رنگ سفيد نقره اى 
كه شكل پذير و چكش خوار است. در مقابل خوردگى مقاوم است، اما آمادگى 
خورندگى با اسيد و قليا را دارد. آلومينيوم را از اكسيد آلومينيوم به دست  مى آورند. 
استحكام كششى خوبى دارد و هادى الكتريكى خوبى است. از آلومينيوم براى 
ساخت وسايل ترابرى، وسايل بسته بندى، محصول هاى با دوام الكتريكى و 
مصرفى استفاده مى شود. در فوالد سازى در اصل به منزلة اكسيژن زدا و ريز دانه 
ساز استينيتى بكار مى رود. در مقادير افزايش يافته، به سهولت با نيتروژن براى 
تشكيل نيترورآلومينيوم تركيب مى شود كه به سختى سطحى زياد و مقاومت 

فوق العاده در مقابل سايش كمك مى كند.

Aluminium Alloy Wire         سيم ساخته شده از آلياژ آلومينيوم
آلياژهاى آلومينيوم را با درجه هاى خلوص متفاوت مى سازند. فلز آلومينيوم 
با درجه هاى خلوص 99/8، 99/5 در صد را به طور معمول براى سيم ها 
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جهت منظورهاى كلى، سيم جوش و سيم براى ريز پاشى (اسپرى) بكار مى برند.
آلياژهاى آلومينيوم – منيزيم و آلومينيوم – منيزيم –  منگنز براى سيم جوش، 
ميخ و ساير تورى هاى ثابت و نظاير آن با استحكام متوسط مورد استفاده قرار 
سيليسيم و آلومينيوم – منيزيم –  مى گيرد . آلياژهاى آلومينيوم – منيزيم – 
سيليسيم – مس، آلياژهايى با استحكام متوسط اند كه تحت عمليات حرارتى 
، سوزن هاى ماشين هاى   براى ميخ و ديگر محكم كننده ها  قرار گرفته و 
كش باف و امثال آن مصرف دارد. آلياژ آلومينيوم – مس – منيزيم – سيليسيم  
آلياژ عمليات حرارتى شده و مستحكمى براى ساخت سيم براى منظورهاى 
و  جوش  هاى  سيم  براى  سيليسيم   – آلومينيوم  آلياژهاى  است.  عمومى 
كه  آلومينيومى  آلياژ   روند.  مى  بكار  (زردجوش)  سخت  كارى  لحيم 
هر  از  0/5 درصد  بكار مى رود حاوى  برق  براى سيم  به طور عمومى 

است. سيليسيم  و  منيزيم  عنصر  دو  از  يك 

Aluminium Cables      كابل هاى آلومينيومى
هاديهاى آلومينيومى به طور گسترده در كابل هاى عايق كارى شده و به طور 
كه سه هادى   (Solid sector) يكپارچه  قطاع  با  قدرت  كابل هاى  خاص 
آلومينيومى با قطاع يكپارچه و زرة آلومينيومى دارند مصرف مى شوند. زره 
كه به شكل سيم تخت، با سيم هاى جداگانه است در اطراف سيم هاى هسته 
به صورت لب به لب قرار مى گيرند و به عنوان سيم خنثى برگشت به زمين 
عمل مى كنند و هادى چهارم را كه اغلب با هاديهاى فاز در هم ادغام مى شوند 
از ميان بر مى دارد. كابل هاى آلومينيومى همچنين كاربرد وسيعى در كابل هاى 

برق رسانى از شبكه به ساختمان دارد.
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Aluminium Conductor        هادى آلومينيومى
سيم يا گروهى از سيم هاى آلومينيومى كه ناقل جريان برق هستند.

هادى آلومينيومى تقويت شده با فوالد 
Aluminium Conductor, Steel Reinforced
يك هادى تركيبى كه از آميزه اى از سيم آلومينيومى و فوالدى ساخته شده و 

معموالً سيم هاى آلومينيومى، سيم فوالدى را در بر مى گيرند.
يك هادى تركيبى كه از آميزه اى از سيم آلومينيومى و فوالدى ساخته شده و 

معموالً سيم هاى آلومينيومى، سيم فوالدى را در بر مى گيرند.
يك هادى تركيبى كه از آميزه اى از سيم آلومينيومى و فوالدى ساخته شده و 

Aluminum E C Grade                                        C Grade                                        C Grade EC آلومينيوم  درجة 
تركيب متالورژيكى آلومينيوم با بيشينة درصد عناصرى از قبيل: سيليسيم 0/1، 
آهن 0/4، مس 0/05، منگنز 0/01، كرم 0/01، روى 0/05، بيسموت 0/05، 
گاليم 03/ ، واناديم به اضافه تيتانيم بيشينة مجموع 0/02 ، ديگر عناصر بيشينة 

مجموع  0/10. كمينة مقدار آلومينيوم 99/5 درصد.

Aluminium Slab          شمش (تختال) آلومينيوم
شمش يا حاصل اولين گذر نورد كارى شمش و يا نتيجة عمل ريخته گرى مداوم  
اصطالح شمش در مورد محصول دستگاه نورد دو طرفه بكار مى رود كه  مقطع 

Slabآن با تعداد گذرها تغييرمى كند. به Slabآن با تعداد گذرها تغييرمى كند. به Slab مراجعه شود. 

Aluminum Steel Conductor    هادى آلومينيومى با سيم فوالدى
هادى مركب ساخته شده از تركيبى از سيم هاى آلومينيومى و فوالدى، كه 

معموالً سيم هاى آلومينيومى سيم فوالدى را در بر مى گيرد.
هادى مركب ساخته شده از تركيبى از سيم هاى آلومينيومى و فوالدى، كه 

معموالً سيم هاى آلومينيومى سيم فوالدى را در بر مى گيرد.
هادى مركب ساخته شده از تركيبى از سيم هاى آلومينيومى و فوالدى، كه 
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ALVYN
غالف يا محافظ كابل كه با محافظ آلومينيومى (AL) موج دار پوشش شده و 

روكش خارجى پلى وينيل كلرايد (VYV) تشكيل شده است.
AM

 دامنه مدوله شده.

Ambient Temperature                                  دماى محيطى
دماى واسطه اى كه شئى را در بر گرفته است.

   American Wire Gauge     (AWG(AWG( AWGمقياس آمريكايى سيم                     ( AWGمقياس آمريكايى سيم                     ( 
بر  را  اندازه  و  بكار مى رود  فيزيكى هادى  اندازة  تعيين  در  كه  استانداردى 
حسب ميل مدور تعيين مى كند. پيش از اين آن را مقياس براون اند شارپ 
متحده  اياالت  در  كه  است  سيستمى  ترين  همگانى  سيستم  اين  مى ناميدند. 
براى توضيح اندازة سيم مسى بكار مى رود. 1 ميل (Mil) برابر 0/001 اينچ 

است. هر قدر شمارة AWG كوچك تر باشد ، قطر سيم بزرگ تر است.

Ammonia                        آمونياك
گاز NH3 كه در عمليات حرارتى به منزلة جو محافظ بكار مى رود.

Ammonia, Burnt                                       آمونياك سوخته 
هواست.  با  شده  تجزيه  آمونياك  جزئى  سوختن  حاصل  سوخته  آمونياك 
محافظ  جو  باشد،  داشته  مجدد  و چرخة  بوده  آمونياك خشك  كه  هنگامى 
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ضعيفى در عمليات حرارتى هر گونه فلز و آلياژ فراهم مى كند.

Ammonia, Cracked                               آمونياك تجزيه شده
مخلوط گازى كه از طريق عبور دادن آمونياك بدون آب گرم شده در باالى 
كاتاليزورهاى مناسب به دست مى آيد. اين گاز شامل مخلوطى از 75 درصد 
هيدروژن و 25 درصد ازت است. اين گاز به عنوان جوى براى تابكارى براق 

هر گونه فلز و آلياژ در عمل بكار مى رود.

Ampacity                     ظرفيت انتقال جريانAmpacity                     ظرفيت انتقال جريانAmpacity
بيشينة جريانى كه يك سيم يا كابل عايق كارى شده مى تواند با ايمنى الزم 
از خود عبور دهد، بدون آن كه از دماى بيشينة از پيش تعيين شده آن تجاوز 

كند كه همان ظرفيت انتقال جريان است.

Ampere(amp)                آمپر 
واحد جريان الكتريكى . يك آمپر جريانى است كه از يك اهم مقاومت با منبع 

ولتاژ يك ولت عبور مى كند.

Ampere Rule       قانون آمپر
يك بار مثبت كه به صورت افقى حركت مى كند و در صورتى كه در ناحيه اى 
حركت كند كه ميدان مغناطيسى به طور عمودى رو به باال باشد، توسط نيرويى 

به سمت راست منحرف مى شود. 

Ampere -Turn                        آمپر- دور 
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اندازة نيروى محركه مغناطيسى، به ويژه آن گونه كه توسط جريان الكتريكى 
ايجاد شود و به صورت نيروى محركة مغناطيسى به وجود آمده توسط سيم 
پيچى با يك دور كه از آن جريانى برابر با يك آمپر عبور مى كند، تعريف 

مى شود.
Amplifier                    تقويت كننده

طور  به  ورودى  سيگنال  كه  آورد  مى  به وجود  را  امكان  اين  كه  اى  افزاره 
دادن  افزايش  فرآيند  همچنين  كند.  كنترل  را  بيشترى  انرژى  جريان  مستقيم 

قدرت سيگنال ورودى است.

Amplitude             دامنه
ارتفاع شكل موج كه معرف قدرت سيگنال است. مقدار بيشينة موج. 

AN
عالمت اختصارى سيم هواپيما.

Analog       قياسى،  مانستىAnalog       قياسى،  مانستىAnalog
يا  پيوسته دامنة ولتاژ  از متغير هاى فيزيكى  قالب (فرمت) عالمت دهى كه 

تغييرهاى بسامد براى انتقال اطالعات، استفاده مى كند.

Analog Signal                           سيگنال قياسى، سيگنال مانستى
آشكار  ها  كميت  پيوستة  تغيير  با  (پيامها)  اطالعات  آن  در  كه  سيگنالى 

مى شود.
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    Angle  of Bite                                              زاويه گاز نورد
در فلزات نورد شده كه همة نيرو ها از طريق غلتك ها منتقل مى شوند، بيشينة 
زاويه اى كه ممكن است ميان شعاع غلتك در اولين تماس و خط مركزهاى 
غلتك به دست آيد زاوية گاز نورد نام دارد. زاويه هاى كار كمتر از زاوية گاز 

نورد را زاويه هاى تماس يا نورد كارى مى نامند.

Angle of Incidence             زاويه تابش، زاويه فرود
زاوية ميان پرتو تابشى و عمود بر سطح بازتابنده.

Angle of Refraction             زاويه شكست 
زاويه تشكيل شده ميان پرتو شكست و خط عمود بر سطح. اين زاويه در 

صفحه اى مشترك  با زاوية تابش قرار دارد.

Angle, Roll Over (overhead)  زاويه غلتك بااليى(باالسرى)  
مجموع زاويه هاى عمودى ميان هادى ها و سطح افقى در هر دو طرف وسيلة 
اين زاويه ممكن است  اندازه بودن  از  ، بيش   (Traveler) حركت عرضى

موجب خرابى هاى پيش از موقع محل اتصال شود.

Angular Velocity                                      سرعت زاويه اى Angular Velocity                                      سرعت زاويه اى Angular Velocity
ميانگين آهنگ زمانى تغيير وضعيت زاويه اى.

Angularity           زاويه دارى Angularity           زاويه دارى Angularity
مطابقت با، يا انحراف از بعدهاى زاويه اى مشخص در مقطع يك شكل.
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Anneal  Deoxidizing          تابكارى بدون اكسيده شدنAnneal  Deoxidizing          تابكارى بدون اكسيده شدنAnneal  Deoxidizing
فرآيند تابكارى جزئى انجام شده در جو بىاثر به منظور كمينه كردن اكسايش، 
رفع كرنش هاى داخلى پس از سردكارى، كاهش سختى و استحكام كششى 

و ايجاد بيشينة خاصيت نرمى (كشش پذيرى).

Annealed Wire                                        سيم تابكارى شده
سيمى كه به وسيلة حرارت دادن نرم شده است. عمليات حرارتى، براى ماليم 

سازى خواص مكانيكى مانند خاصيت كششى سيم است.

Annealed- in - Process Wire
سيم تابكارى شده در جريان فرآيند

سيم تابكارى شده در مرحله ميانى، بين مفتول و اندازة تمام شده، به منظور 
رفتن  فراتر  از  جلوگيرى  براى  يكنواخت  تقريبًا  بازپخت  با  نرم  سيم  ايجاد 

بيشينة كاهش و شكنندگى.

Annealing                  تابكارى Annealing                  تابكارى Annealing
گرم كردن تا دماى مناسب و نگهداشتن در آن دما و سپس خنك كردن با آهنگى 
ماشينكارى،  قابليت  بهسازى  كاهش سختى،  مانند  منظورهايى  براى  مناسب 
آسان كردن سرد كارى، ايجاد ريز ساختار مطلوب يا به دست آوردن خواص 
مورد  در  تابكارى  كه  هنگامى  خواص.  ديگر  يا  فيزيكى  مكانيكى،  مطلوب 
آلياژهاى آهنى بكار مى رود حاكى از عمليات حرارتى طراحى شده براى نرم 
كردن ساختار سردكارى شده، از طريق تبلور مجدد يا رشد بعدى دانه اى، يا 
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نرم كردن آلياژ پير سخت شده، از طريق فراهم آورن موجبات رسوب تقريبًا 
كامل فاز دوم در شكل نسبتًا درشت است.

Annealing, Aluminum Wire            تابكارى سيم آلومينيومى
دماى تابكارى براى آلومينيوم و آلياژهاى آن از 350 تا 450 درجه سانتيگراد 
(662 تا 842 درجه فارنهايت) تغيير مى كند كه به كيفيت آلومينيوم وابسته 
است. در موارد معينى با آلومينيوم خالص و برخى آلياژهاى آن امكان تابكارى 
جزئى ماده كامًال سخت كشيده شده براى رسيدن به بازپخت ( نرم كارى) 

ميانى وجود دارد.

Annealing, Black          تابكارى سياهBlack          تابكارى سياهBlack
از  اطمينان  براى  احتياطى خاصى  اقدام  گونه  هيچ  كه  شرايطى  در  تابكارى 

ايجاد نشدن پوسته و تغيير نيافتن رنگ صورت نمى گيرد.

   Annealing, Bright       تابكارى براق
تابكارى در واسطه اى محافظ، معموالً با گازهاى احيا كننده، براى جلوگيرى 

از تغيير رنگ سطح براق 

Annealing, Continuous Strand           تابكارى رشتة پيوسته
نهايى  قرقرة  ميان  ماشين  اين  است  ممكن  كه  ماشين  وسيلة  به  1)تابكارى 
ماشين كشش و قرقرة پيچ (spooler) قرار گيرد، به طورى كه كشش سيم، 
تابكارى آن و پيچيده شدن آن بر روى قرقره در يك عمل انجام پذير باشد. 
2)اين نوع تابكارى با عبور سيم از ميان واسطه اى گرم شده انجام و سيم 
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نرم مى شود.به طور كلى اين عمل به منزلة بخشى از فرآيند ديگرى از قبيل 
رويينه كارى (روى اندود كردن) است.

Annealing, Copper Wire                         تابكارى سيم مسى
درجه   400 تا   200 ميان  معموالً  كه  دارد  كمى  نسبتًا  تابكارى  دماى  مس، 

تابكارى سيم مسى                         
درجه   400 تا   200 ميان  معموالً  كه  دارد  كمى  نسبتًا  تابكارى  دماى  مس، 

تابكارى سيم مسى                         

سانتيگراد (392 تا 752 درجه فارنهايت) است و به عوامل بسيارى وابسته 
عمليات  اثناى  در  بايد  بنابراين   ، شود  مى  اكسيده  سرعت  به  مس  است. 
تابكارى صنعتى مورد محافظت قرار گيرد، مگر اين كه وجود پوسته اكسيدى 
مطلوب باشد. تابكارى در جوى غير اكسايشى، براى سيم مسى پيچيده شده 
به صورت كالف يا بوبين مناسب است، اما خنك كارى پس از تابكارى بايد 

براى جلوگيرى از تغيير رنگ اكسايشى در نبود كامل هوا انجام شود.

Annealing, Cyclic           تابكارى چرخه اى
فرآيندى شامل گرم كردن فلز تا دمايى بيشتر از حدود بااليى محدودة دماى 
بحرانى و به دنبال آن انتقال به كوره آبكارى با حمام نمك است كه در دمايى 

مناسب، كمتر از حدود پايينى محدودة دماى بحرانى نگهدارى مى شود.

Annealing, Flame Strand                  تابكارى شعله اى رشته 
تابكارى از طريق عبور پيوستة سيم از ميان خط افشانه هاى شعلة گاز كه با 

دقت زياد انجام مى شود.

Annealing, Full                                            تابكارى كامل
تابكارى آلياژهاى آهنى به وسيلة استينيتى كردن و سپس خنك كارى آهسته از 



واژه نامه سيم و كابل 33

طريق محدودة تبديل است. اين اصطالح به معنى نشان دادن چرخة تابكارى 
است كه كمترين استحكام و سختى را ايجاد مى كند، اما براى شناخت مقدار 
واقعى، دانستن تركيب و شرط آغاز گرمادهى و نيز چرخة زمان – دما، مورد 

نياز است.

Annealing, Isothermal                                تابكارى همدما
از محدودة  بيشتر  كه  دما  آن  در  نگهداشتن  و  دماى مشخص  تا  كردن  گرم 
تبديل است و سپس خنك كردن تا دمايى مناسب و نگهداشتن در آن دما تا 
وقتى كه تبديل استنيت به پرليت كامل و سرانجام خنك كارى به صورت آزاد 

انجام شود.

Annealing, Loop Processing          تابكارى پردازش حلقه اىLoop Processing          تابكارى پردازش حلقه اىLoop Processing
سيم يا مفتول كالف شده در حلقه هاى هم پوش (overlapping) بر روى 
نقاله اى كه از ميان كوره حركت مى كند. اين ترتيب، استفاده از كوره اى بسيار 
كوتاه تر از آن چه كه در پردازش رشته اى مورد نياز است را ممكن مى سازد.

          Annealing, Open         تابكارى سرباز
نام ديگر تابكارى سياه. 

Annealing, Partial                               تابكارى جزئى 
اصطالحى نادقيق كه براى نشان دادن عمليات انجام شده بر روى مادة سرد 
كار شده براى كاهش استحكام آن تا سطح كنترل شده يا اثر گذارى بر كاستن 
از تنش بكار مى رود. براى معنى دار بودن بايد نوع ماده، درجه سرد كارى و 
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برنامة زمانى زمان – دما مشخص باشد.

Annealing, Process                         تابكارى فرآيندى
گرم كردن معموالً تا دماى كمتر از محدودة تبديل به منظور رفع اثرات سرد كارى 

و فراهم آوردن امكان سرد كارى بيشتر است.

Annealing, Resistance
به Annealing, Continuous Strand مراجعه شود.

    Annealing, Salt Bath                        تابكارى در حمام نمك 
 700 تا  دمايى  در  مذاب  نمك  آميزة  در  بردن  فرو  با  فلزى  سيم  تابكارى 
درجة سانتيگراد (1292 درجة فارنهايت). تابكارى يكنواخت انجام مى شود 
و چسبيدن اليه نازك نمك به سيم فلزى، كالف ها را در مقابل تشكيل پوسته، 

هنگام خارج كردن آنها از حمام محافظت مى كند.

Annealing, Stainless Steel Wires  تابكارى سيم هاى ضد زنگ
تابكارى فوالدهاى ضد زنگ استنيتى با حرارت دادن تا دماى 1050  درجة  
سانتيگراد (1922 درجة فارنهايت) و به دنبال آن سرد كردن سريع در هوا يا 
آب انجام مى شود. دماهاى تابكارى براى فوالد ضد زنگ مارتيزيتى بر حسب 
كيفيت آن تغيير مى كند. دماى ترجيحى اغلب در حدود 750 درجة سانتيگراد 
(1382 درجة فارنهايت) است و سپس سيم را بايد با هوا خنك كرد. اين عمل 

معموالً در جوى محافظ انجام مى شود.
(1382 درجة فارنهايت) است و سپس سيم را بايد با هوا خنك كرد. اين عمل 

معموالً در جوى محافظ انجام مى شود.
(1382 درجة فارنهايت) است و سپس سيم را بايد با هوا خنك كرد. اين عمل 
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        Annealing, Strand                 تابكارى رشته اى
عبور دادن سيم به صورت تك رشته از ميان كوره.

   Annealing, Sub-Critical      تابكارى جزئى
گرم كردن تا دمايى كمتر از محدودة تبديل و نگه داشتن در اين دما و در پى آن 
خنك كردن با آهنگى مناسب. سيم را پس از كشش، تابكارى جزئى مى كنند. 
اين تابكارى يا در كوره يا در حمام نمك انجام مى شود. ماده را در شرايطى قرار 

مى دهند كه بتوان كشش كارى بيشترى بر روى آن انجام داد.

Annealing, Vacuum Bright                تابكارى براق در خالء
و  شود  مى  ايجاد  باال  بسيار  مصنوعى  آن خالء  در  كه  مخزنى  در  تابكارى 
اكسيژن در ظرف تابكارى تا آن اندازه كاهش مى يايد كه پوسته شدن يا تغيير 

رنگ ماده ناممكن مى شود.

Annealing, White
به White Annealing  مراجعه شود.

          Annular conductor             هادى حلقه اى
تعدادى سيم تابيده شده در سه اليه هم مركز معكوس به دور هسته است. بطور 
معمول تمامى هسته يا بخش عمدة آن از مادة غير رسانا ساخته مى شود. اين 
ساختمان از برترى مقاومت كلى كم تر  a-c براى سطح مقطعى معين از مادة 

هدايت كننده از طريق رفع اثر پوسته اى بيشتر در مركز برخوردار است.
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Annular Strand
به Strand , Annular  مراجعه شود.

Annunciator      اعالم كننده، خبر دهندهAnnunciator      اعالم كننده، خبر دهندهAnnunciator
به برق  اتصال  با برق كار مى كند و هنگام  وسيلة عالمت دهى كه معموالً 

اعالم كننده، خبر دهنده      
به برق  اتصال  با برق كار مى كند و هنگام  وسيلة عالمت دهى كه معموالً 

اعالم كننده، خبر دهنده      

عالمتى صوتى يا بصرى (يا هر دو) ايجاد مى كند.

Anode        آند، قطب مثبت
الكترودهاى مثبت سلول الكتروليزى كه در آن يون هاى منفى تخليه و يون هاى 
مثبت تشكيل  مى شوند يا ديگر واكنش هاى اكساينده واقع مى شود. قطب 
به  فلز  دادن  قرار  با  آندى  پرداختكارى  شيميايى  در عمليات  باطرى.  منفى 
(براق  شود  مى  درخشنده  و  براق  آن  سطح  مناسب،  شرايطى  در  آند  منزلة 
كارى الكتريكى نيز ناميده مى شود). در حكاكى آندى، الية سطحى فلز از 
طريق قراردادن به منزلة آند در الكتروليتى مناسب و با چگالى جريان مناسب، 

برداشته مى شود.

      Anodic Films                    اليه هاى نازك آندى، فيلم هاى آندى
عايق الية نازك آندى ( پوشش اكسيد آلومينيوم روى هادى آلومينيومى )را مى توان 
روى سيم مغناطيسى بكار برد، اما برخى كاربردهاى ديگر سيم پيشنهاد شده است. 
اين پوشش نازك، كم حجم، غير آلى و مقاوم در برابر دماهاى بسيار زياد (3600 

درجة فارنهايت، نقطه ذوب) است.

Anodic Metal                                                              فلز آندىAnodic Metal                                                              فلز آندىAnodic Metal
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هر فلزى كه گرايش به حل شدن، خورده شدن يا اكسيده شدن بجاى فلز ديگر در 
شرايطى دارد كه فلزات در حضور الكتروليت به صورت الكتريكى به يكديگر متصل 

شده باشند.

Anodized Aluminum                         م آندكارى شده                         آلومينيم آندكارى شده                         آلومينيم آندكارى شده
آلومينيم پوشش داده شده با اليه نازكى از اكسيد (به كار رفته توسط عمليات 
آندى) كه سطحى با سختى بسيار زياد حاصل مى شود. تهيه انواع گسترده اى از 

پوشش هاى رنگى با آغشته كردن در فرآيندهاى آندكارى ممكن مى شود.

Anodic Metal آندكارى، آبكارى آندى    
روى  بر  پوششى  به صورت  و سخت  محافظ  كامًال  اكسيد  از  شكلى  ايجاد 
آلومينيوم و ديگر آلياژهاى سبك و خاص. در فرايند آند كارى ضخامت الية 
نازك اكسيد كه به طور معمول بر روى آلومينيوم وجود دارد، با قرار دادن فلز 
به صورت آند در الكتروليتى مناسب مانند اسيد كروميك يا اسيد سولفوريك، 
افزايش مى يابد. اسيد سولفوريك در فرآيند آند كارى اليه اى بى رنگ مى دهد 
كه عملى دندانه اى براى رنگ هاى معين دارد، به طورى كه پوشش هاى نهايى 
جالبى را مى توان با غوطه ور كردن آلومينيوم آند كارى شده در محلول جوشان 

مادة رنگى مناسب به دست آورد.

Anodizing Sheet          ورق آندكارى
نازك  هاى  اليه  بردن  بكار  براى  مناسب  سطح  كيفيت  و  ساختمان  با  ورق 

محافظ و تزئينى توسط فرآيند اكسايش آندى. 
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Antenna Wire                                                    سيم آنتن
اين سيم  آنتن بكار مى رود.  با استحكام كششى زياد كه به صورت  سيمى 

ممكن است عايق كارى شده يا عايق كارى نشده باشد.

Anti-Cobble Device            (قلمبه شدن ) وسيلة ضد برآمدگى 
افزاره اى الكترومكانيكى كه براى متوقف كردن دستگاه نورد در دورة زمانى 
معين طراحى شده است، با اين هدف كه از برآمده شدن محصول جلوگيرى 
كند. برآمدگى ممكن است در نتيجه ايجاد گير ناگهانى در يكى از تكيه گاه ها 
و در همان حال و ادامه حركت محصول در حال حركت به طرف اين تكيه 

گاه ايجاد شود.

Anti- Fray Lacquer              الك ضد نخ نما شدن
الكى كه براى پوشش پارچه يا گردباف شيشه بكار مى رود، به اين منظور كه از 

نخ نما شدن دو طرف پارچه يا گردباف شيشه در هنگام برش جلوگيرى كند.

Antimony                آنتيموانAntimony                آنتيموانAntimony
عنصرى  با عالمت شيميايىSb، با رنگ سفيد نقره اى و درخشنده. آنتيموان 
هادى ضعيف الكتريكى و حرارت است. از آن به طور عمده در تركيباتى مانند 

ترى اكسيد آنتيموان براى تأخير انداز هاى شعله استفاده مى شود.

                  Antioxidant                                  ضد اكسنده 
يا  (هوا)  اكسيژن  معرض  در  مواد  پاشيدگى  هم  از  و  فساد  اكسنده،  ضد   
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پروكسيد ها را به تأخير مى اندازد يا از آن جلوگيرى مى كند. ماده اى است 
كه تجزية مواد در اثر اكسيژن را كند مى كند.

Antiozonant     عامل ضد اوزون، عامل ضد اوزنده 
 ماده اى كه فساد مواد ناشى از واكنش با اوزون را به تأخير مى اندازد و يا از 

آن جلوگيرى مى كند.

AOD
عالمت اختصارى كربن زدايى از آرگون اكسيژن. 

Aplataer Process
 روشى براى روى اندود كارى گرم كه در آن بخش اعظم حمام با سرب مذاب پر 
مى شود و در روى آن مايع جداكنندة گسترده شناور است كه به نوبت اليه اى از 
روى خالص را كه فقط چند اينچ عمق دارد نگه مى دارد، آن بخش از حمام كه 
روى را احاطه كرده است با آسترى خاص محافظت مى شود، به طورى كه روى 

نمى تواند با آهن حمام در تماس قرار گيرد.

         Apparatus Wire and Cable   سيم و كابل دستگاهها و تجهيزات
سيم تجهيزات اصطالحى كلى است كه براى توضيح تعدادى از انواع خاص 
سيم به كار مى رود كه شامل كابل هاى باطرى غير خودرويى سيم هاى يخ 
آب كن، كابل هاى كورة الكتريكى و كابل هاى جرقة برج لولة گاز است . اين 
عنوان در اندازه هاى AWG 14 و بزرگ تر بوده، سيم وسايل، سيم وسايل 
ثابت، سيم ماشين ابزار، سيم موتور و ترانسفورماتور، كابل پمپ يا چاه و سيم 
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تابلوهاى الكتريكى و كنترل را نيز شامل مى شود.

Apparent Power
به  Apparent , Power  مراجعه شود.

Appliance Wire and Cable            سيم و كابل وسايل و ابزار 
 (UL) مادة سيم كشى وسايل و ابزاركه از طبقه بندى آزمايشگاه هاى بيمه گر
پيروى مى كند و شامل سيم و كابل عايق كارى شده است كه براى سيم كشى 
داخلى وسايل و تجهيزات در نظر گرفته شده است. هر ساختار سيم و كابل 

نيازمندى هاى مربوط به كاربردهاى خاصى را برآورده مى كند.

Approach Angle          زاويه ورودى
زاوية ايجاد شده در نقطه اى كه مفتول يا سيم وارد قالب كشش مى شود. در اين 
نقطه سطح خارجى ماده با سطح قالب تشكيل زاويه اى با سطح قالب مى دهد. 
اين زاويه مهم ترين بخش قالب كشش سيم است و در اين بخش قالب است 
Reduction Zone كه ميزان كاهش و حرارت ايجاد شده تعيين مى شود، بهReduction Zone كه ميزان كاهش و حرارت ايجاد شده تعيين مى شود، بهReduction Zone

مراجعه شود.

Approved              تأييد شده
قابل قبول براى مرجعى كه قدرت اعمال قانونى دارد. مطابق مقررات اداره 
بهداشت و ايمنى شغلى (OSHA) : محصولى كه مطابق استانداردها آزموده 
شده و براى كاربرد كلى، مناسب تشخيص داده شده و تابع محدوديت هايى 
انجام  جهت  ملى  رسمى  آزمايشگاه  فهرست  در  آن  كلى  نكات  كه  است 
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آزمايش ها آمده است.

Aqueous Cleaning    تميز كارى آب، تميزكارى آبىAqueous Cleaning    تميز كارى آب، تميزكارى آبىAqueous Cleaning
استفاده از آب، اغلب با اضافه كردن شوينده يا افزودنى هاى ديگر، براى تميز كردن 

سيم و محصوالت آن.

Aramid Yarn     الياف آراميد، نخ آراميد
براى  اضافى  حفاظت  و  نگهدارى  كششى،  استحكام  كه  مستحكم  اجزائى 
بسته هاى الياف فراهم مى كنند. آنها را معموالً كوالر(Kevlar) (نام تجارى 
براى  اضافى  حفاظت  و  نگهدارى  كششى،  استحكام  كه  مستحكم  اجزائى 

بسته هاى الياف فراهم مى كنند. آنها را معموالً كوالر(
براى  اضافى  حفاظت  و  نگهدارى  كششى،  استحكام  كه  مستحكم  اجزائى 

دوپونت) مى نامند.

Arbor Straightening                راست كارى (تابگيرى) ميله اىArbor Straightening                راست كارى (تابگيرى) ميله اىArbor Straightening
اين اصطالح به راست كردن سيم سرد كشيده شده اشاره دارد كه از طريق 
استفاده از قالب هايى كه به صورت خارج از مركز در ميله اى گردان جاى 

گرفته است، انجام مى شود.

Arc            قوس ،  قوس الكتريكى
عبور جريان از واسطه اى عايق. تخلية درخششى الكتريسيته از طريق گاز. با 
تغييرى (تقريبًا معادل پتانسيل يونش گاز) در پتانسيل فضايى كه در مجاورت 

بالفاصله با الكترود با بار منفى است، مشخص مى شود.

Arc Furnace       كورة قوس الكتريكى
از  الكتريسيته  زياد  فرستادن جريان  با  آن  در  كه عمل گرمايش  نوعى كوره 
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طريق موادى كه بايد گرم شوند، انجام مى شود.

Arc Resistance                        مقاومت در برابر قوس الكتريكى
زمان الزم براى قوس الكتريكى كه مسيرى هادى در ماده اى برقرار كند. 
كه  دهد  مى  رخ  صورتى  در  معموالً  الكترود  دو  ميان  الكتريكى  تخليه 
زمان الزم براى قوس الكتريكى كه مسيرى هادى در ماده اى برقرار كند. 
كه  دهد  مى  رخ  صورتى  در  معموالً  الكترود  دو  ميان  الكتريكى  تخليه 
زمان الزم براى قوس الكتريكى كه مسيرى هادى در ماده اى برقرار كند. 

ماده  نتيجة سوختن  در  دىالكتريك  مواد  در سطح  كننده  هدايت  مسيرى 
ايجاد شود.

Arc Welding    جوشكارى با قوس الكتريكى، جوش برقArc Welding    جوشكارى با قوس الكتريكى، جوش برقArc Welding
عمل جوشكارى با استفاده از قوس الكتريكى كه ممكن است ميان يك فلز يا 
الكترود كربنى و فلزى كه بايد جوشكارى شود؛ ميان دو الكترود جداگانه، مانند 
جوشكارى اتم هيدروژن؛ يا ميان دو قطعه جداگانه اى كه بايد به هم جوش 

شوند، مانند جوشكارى شكافى(جوشكارى  جرقه اى) تشكيل شود.

Arcing Fault
به  Arcing ,  Fault مراجعه شود.

Arcing Time       زمان توليد جرقه
زمان سپرى شده از قطع مدار تا قطع نهايى شارش جريان.

Arc- Over
به Arc – Over , Voltage  مراجعه شود.
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Area of Conductor      سطح هادى
ا ندازة سطح مقطع هادى كه برحسب ميل مدور، اينچ مربع و نظاير آن اندازه گيرى 

مى شود.

Area Reduction
به Reduction of Area  مراجعه شود.

Armature              آرميچر( سيم پيچ الكتريكى)، القاگر 
1) آن بخش از ماشين، چه گردان و چه ساكن، كه حاصل سيم پيچ است 
و در آن نيروى محركة الكتريكى (EMF) اصلى القا مى شود. 2) عنصرى 
با نيروى مغناطيسى به حركت در مى آيد. اين  الكتريكى كه  از آهن رباى 
اصطالح معموالً به بخش گردندة ماشين جريان مستقيم محدود مى شود.

Armature Winding             سيم پيچ آرميچر، سيم پيچ القاگرArmature Winding             سيم پيچ آرميچر، سيم پيچ القاگرArmature Winding
سيم پيچى كه در آن هر دو طرف پيچة الكتريكى (بوبين) در خارج از هسته 
يا استوانه است، اما در نقاط مختلف آن قرار دارد كه به گام (Pitch) قطب 
مورد نظر بستگى دارد. به طور مثال، در آرميچرى دو قطبى، دو طرف پيچه 
الكتريكى تقريبًا 180 درجه به دور از هم قرار مى گيرند و در آرميچرى چهار 

قطبى در فاصلة 90 درجه از يكديگرند.

Armature Wire                    سيم آرميچر، سيم القاگر
قرار  مستقيم  به طور  كه  تابيده شده  هم  به  و  كارى شده  تاب  مسى  سيم 
سيم  اين  از  است.  شده  پوشيده  و شل  نرم  سفيد  پنبة  باگردباف  و  گرفته 
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در  زياد  جريان  و  پايين  ولتاژ  با  (روتور)  چرخانه  هاى  پيچ  سيم  براى 
موتور ها و مولد ها استفاده مى شود. قرار گرفتن سيم به طور مستقيم به 

شكل گرفتن در شكاف هاى آرميچر و تراكم پذيرى كمك مى كند.

Armor                                                                       زره
فلز گردباف شده يا پيچيده شده، معموالً از فوالد يا آلومينيوم، كه براى حفاظت 
مكانيكى بيشتر در محيط هاى خشن بكار مى رود و به گونه اى تشكيل مى شود 
كه  پيچيدگى به صورت مكانيكى در باالى پيچيدگى پيشين چفت مى شود (زره 
به هم چفت شده). بيرونى ترين الية كابل براى محافظت مكانيكى بكار مى رود 
كه معموالً از يك اليه يا اليه هايى از نوار فلزى، سيم هاى گردبافته شده يا به كار 
به هم چفت شده). بيرونى ترين الية كابل براى محافظت مكانيكى بكار مى رود 
كه معموالً از يك اليه يا اليه هايى از نوار فلزى، سيم هاى گردبافته شده يا به كار 
به هم چفت شده). بيرونى ترين الية كابل براى محافظت مكانيكى بكار مى رود 

رفته براى اين منظور، تشكيل مى شود.

سيم زره روى اندود با استحكام زياد 
Armor Wire, High Strength Galvanized
در كابل هاى زره دار در ارتباطات دريايى بكار مى رود. سيم از فوالد پر كربن 
ساخته و در اندازة پايانى با روى پوشش داده مى شود. عمل پوشش دهى 
يا با فرآيند غوطه ور سازى در مذاب يا فرآيند الكتروليتى براى وزن كمينة 

مشخص از پوشش روى انجام مى شود.

Armor Wire, Soft Galvanized    سيم زرة روى اندود نرم
از فوالد كم كربن ساخته شده و به منزلة زره و محافظت از كابل هاى ارتباطات 
با قرار دادن سيمى تكى در اطراف محيط خارجى كابل به صورت  دريايى 
مارپيچ محكم يا آزاد، مورد استفاده قرار مى گيرد. سيم با روى پوشش داده 
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مى شود و اين عمل يا با فرآيند غوطه ور سازى در مذاب يا فرآيند الكتروليتى 
براى وزن مشخصى از پوشش انجام مى شود.

Armored Cable           كابل زره دار 
نوع AC، كابلى با چند هادى مشابه نوع MC، كه در آن زره فلزى ممكن 
است به منزلة مسير برگشت به زمين مورد استفاده قرار گيرد. گاهى اوقات از 
انواع ديگرى با نام اختصارى ACT (كابل زره دار با هادى هاى گرمانرم)، 
نوع ACTH (كابل هاى زره دار با هادى هاى گرمانرم – عايق كارى شده، 

مقاوم در برابر گرما) است.

Armoring            زره بندىArmoring            زره بندىArmoring
يا  پارچه كنفى  از  نوار فلزى است كه اغلب برروى بسترى  يا  سيم  معموالً 
ازكابل در مقابل آسيب مكانيكى بكار مى رود. مواد  براى محافظت  چتايى 
مغناطيسى معموالً تنها در مورد كابل هايى كه محتوى دو يا سه سيم هسته 

هستند، بكار مى رود.

Armoring Wire           سيم زره بندى
سيم برنجى يا آلومينيومى براى كابل هاى برق، فوالد روى اندود با قدرت 
اندود  نيمه سخت و روى  براى كابل هاى زير دريا و فوالد  كششى زياد 
براى كابل هاى معمولى و با لولة الستيكى بكار مى رود. سيم روى اندود 
ساخته  دريا  زير  هاى  كابل  كردن  دار  زره  براى  زياد  كششى  قدرت  با 

مى شود.
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Arrestor
به Lightening Arrestor مراجعه شود.

Arrhenius Plot           نمودار آرينوس 
بر  مبتنى  و  رود  مى  بكار  به خرابى  زمان  نسبت  پيشگويى  براى  كه  روشى 

عملكرد يك افزاره در دماهاى متفاوت است.

AS
عالمت اختصارى فوالد با روكش آلومينيم. پوششى از آلومينيم كه بر روى سيم 
فوالدى به منظور جلوگيرى از خورندگى فوالد بكار مى رود و گاهى اوقات به 

ACSRمنزلة هادى الكتريكى در نظر گرفته مى شود. به ACSRمنزلة هادى الكتريكى در نظر گرفته مى شود. به ACSR مراجعه شود.

Asbestos             پنبة نسوز – آزبست
مادة معدنى سيليكاتى كه به آسانى به صورت الياف انعطاف پذير از هم جدا 
مى شود و براى مصرف به صورت ماده اى نسوز ، غير هادى و به لحاظ 
شيميايى مقاوم، مناسب است. عايق سيم و كابل نسوز ليفى به شكل تكه هاى 
نخ، نمد، روى هم افتاده، فتيله و گردباف بكار مى رود. به علت خطرهاى 
بهداشتى همراه با مصرف پنبة نسوز اكنون مواد مختلف ديگرى به جاى آن          

مصرف مى شود.

Asbestos Cut System
اصطالحى در گردبافى غير فلزى براى نخ هاى شيشه كه در سيستمى براى 
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اندازه گيرى بكار مى رود. به طور مثال، نخ شيشه اى با اندازة 1/0 450 اين 
تقريبى  تعداد رشته دارد و طول  به  اشاره  داده مى شود: «450»  گونه شرح 
شيشه را برحسب رشته هاى صد ياردى در هر پوند تعيين مى شود (450 
رشته صد ياردى در هر پوند). «1/0» اشاره به تعداد دسته ها در نخ رشته اى 

پيوسته دارد.

Asbestos Wipes           تميز كارى آزبستى 
پيش از اين در روى اندود كارى گرم براى پوشاندن سيم با پوشش نازكى 
از روى (موسوم به تميز كارى كامل) بكار مى رفت. سيم ها از حمام روى 
به  نزديك  بالفاصله  كه   (wipers) هايى  كننده  تميز  ميان  از  كارى  اندود 
طرف محل خروجى حمام قرار گرفته اند عبور مى كنند. به علت خطرهاى 
بهداشتى همراه با استفاده از پنبة نسوز، اكنون مواد مختلف ديگرى به جاى 

آن بكار مى رود.

ASC
عالمت اختصارى هاديهاى تابيده شدة آلومينيومى.

Askarel
روغن عايق كنندة مصنوعى كه اشتعال ناپذير، اما بسيار سمى است كه در حال 

جايگزينى با روغن هاى سيليكونى است.

ASP
 (S) موجدار، غالف فوالدى (A)غالف كابل متشكل از غالف آلومينيومى
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مصرف   .(p)اتيلن پلى  خارجى  روكش  و   flooding تركيب  موجدار، 
مستقيم  صورت  به  شده  پر  و  مدفون  تلفن  كابل  صورت  به  آن  معمولى 

(filled direct burial telephone cable) است. 

Aspect Ratio        نسبت ظاهرى
 نسبت عرض به ضخامت سيم شكل دار. نسبت ظاهرى با مقدار كم اشاره به 

مقطعى دارد كه در آن ضخامت نزديك به عرض است.

Asphalt                          قير،آسفالت
به  كه  تيره  رنگ  با  جامد  تا  ويسكوز  صورت  به  هيدروكربن  مجموعه 
گردباف  كردن  آغشته  براى  آن  از  شود.  مى  گفته  هم   bitumen آن 
آوردن  فراهم  منظور  به  سيم،  روى  بر  بردن  بكار  براى  اى  پارچه 

شود. مى  استفاده  هوا  مقابل  در  نفوذناپذيرى  از  اى  درجه 

Asphalt Saturated Braid             گردباف اشباع شده با قير 
گردباف پارچه اى بر روى سيم كه با يكى از مشتقات نفتى بسيار شبيه به 
قطران يا قير (tar)  آغشته شده است. بكار بردن اين گردباف، تا اندازه اى 

مقاومت در برابر نفوذ هوا ايجاد مى كند.

Asymmetrical                                               نامتقارن
عدم يكسانى در دو طرف خط مركزى؛ ناقرينگى (unsymmetrical) نيز 

گفته مى شود.
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Atmosphere, Controlled
به Controlled Atmosphere مراجعه شود.

Attachment Play or Cap                     فيش يا كالهك اتصال
عامل اتصال نر براى سيم هاى رابط الكتريكى.

Attenuation         تضعيف
معيار(نسبت) بزرگى يا مقدار توان سيگنال در انتقال ميان نقاط. اتالف توان در 
دى الكتريك، اتالف هادى و تابش مى تواند موجب كاهش در تضعيف شود، 
بسامدى  در   (dblft)واحد طول در  بل  بر حسب دسى  معموالً  را  تضعيف 
خاص اندازه گيرى مى كنند، و در ساخت كابل در مواردى كه اندازة كابل 
براى تامين نيازهاى كاربردى تعيين مى شود بكار مى رود. تضعيف به بسامد 
سيگنال بسيار وابسته است. كابلى با داده هاى با بسامد كم، بسيار خوب كار 
بسيار ضعيف عمل  بيشتر  بسامد هاى  با  داده هاى  مى كند. ممكن است در 
كند. كابل هاى با تضعيف كم بهتر است. اما، تفاوت ديگر مربوط به اتالف 

entry) است. (به entry) است. (به entry مراجعه شود). insertion) جاگذارى

Attenuation to Crosstalk Ratio (ACR(ACR( تضعيف به نسبت همشنوايى  (
تفاوت ميان تضعيف و هم شنوايى كه برحسب دسى بل ( dB) در بسامدى 

معين اندازه گيرى مىشود.

Audible               قابل شنيدن
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قابل شنيده شدن توسط گوش انسان.

Audio Channel Wire          سيم كانال صوتى
سيم غالف دار و روكش شده با قطر كم كه در سيم كشى جعبه هاى راديو و 

تلويزيون و امثال آن بكار مى رود.

Audio Frequency       بسامد صوتى، بسامد شنيدارىAudio Frequency       بسامد صوتى، بسامد شنيدارىAudio Frequency
. به طور  قابل شنيدن است  انسان  باند بسامدى كه توسط گوش  به  مربوط 

معمول 20 تا 20000  سيكل در ثانيه است.

Audio Frequency Trunk Cable        كابل انتقال بسامد صوتى
اولين نوع كابل تلفن انتقال راه دور كه براى استفاده در بسامد صوتى ايجاد شد.

Auditable Data                                    داده هاى قابل مميزى
اطالعات فنى كه مستند و سازمان يافته اند و براى اين منظور تهيه مى شوند 
كه به سهولت قابل درك و ردگيرى، براى به اثبات رساندن نتيجه گيرى ها 

به طور مستقل باشند.

Ausforming                                 تشكيل استنيت، اوسفرمينگAusforming                                 تشكيل استنيت، اوسفرمينگAusforming
فرآيندى ترمو مكانيكى كه تلفيقى از عمليات حرارتى و گرمكارى مكانيكى 

فلز براى ايجاد ساختارى با خواص بهبود يافته است.

Austempering                            بازپخت استنيتى، اوستمپرينگAustempering                            بازپخت استنيتى، اوستمپرينگAustempering
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فرآيندى براى افزايش نرمى و انعطاف پذيرى فوالد بدون تغييرى اساسى در 
سختى يا استحكام كششى آن. اين فرآيند عبارت است از آب دادن در دمايى 
بيشتر از محدوده تبديل (دامنة دگرگونى) تا دمايى بيشتر از حد بااليى براى 
تشكيل مارتنزيت و نگه داشتن در اين دما تا وقتى كه استنيت به طور كامل 

تبديل شود. (bainite) به بينايت

Austentite                                                            استنيت
نامى براى هر محلول جامد كه در آن آهن گاما حالل است. فازى در فوالد 
كه شامل آهن مكعبى با وجوه مركز دار باكربن در محلول جامد است. غير 
ساختار  به  مربوط  نامى  است.استنيت  ناپايدار  محيط  دماى  در  و  مغناطيسى 
است و هيچ معنايى به عنوان مادة تركيبى ندارد. ساختارى كه همة عمليات 

حرارتى آبكارى بايد از آن شروع شود.

Austenitic Grain Size                              اندازه دانة استنيتى
اندازة دانه ها در فوالد هنگامى مطرح مى شود كه فوالد در فاز استنيتى باشد. 
فاز استنيتى در دماى زياد، معموالً بيش از 816  درجة سانتيگراد (1500 درجة 

فارنهايت) پيش مى آيد.

Austenitic Steel                                            فوالد استنيتى 
فوالدى كه حاوى استنيت در دماهاى جوى باشد. اين وضعيت به علت وجود 
درصدهاى باالى عناصر آلياژى مانند منگنز و نيكل به وجود مى آيد. بسيارى 

از فوالدهاى استنيتى غير مغناطيسى هستند.



52واژه نامه سيم و كابل

Austenitizing                                                استنيتى كردنAustenitizing                                                استنيتى كردنAustenitizing
فرآيند تشكيل استنيت توسط گرم كردن آلياژى آهنى تا دماهايى در محدودة 

تبديل (دامنة دگرگونى).

از هم پاشيدگى كاتاليزورى خود به خود
Autocatalytic Degradation
اين نوع فساد به از هم پاشيدگى موادى معين مربوط مى شود كه در اين مواد، 
محصوالت فروپاشيده در فاز اولية از هم پاشيدگى خود، موجب تسريع از 

هم پاشيدگى بعدى مى شوند.

Autoclave                                              اتو كالو، ديگ بخار
ظرف گرم شدة تحت فشارى كه براى اتصال يا پيوند، ولكانيدن و آب بندى 

كردن و يا آزمون محيطى به كار مى رود.

Automatic Transfer Equipment       تجهيرات انتقال خودكار
براى   افزارهاى براى انتقال بار از يك منبع قدرت به منبع ديگر كه معموالً 

انتقال از منبع معمولى به منبع اضطرارى و بالعكس بكار مى رود.

                    Automotive Battery Cable                     كابل باطرى خودرو
كابل تكى با ولتاژ ضعيف (60 ولت يا كمتر) براى بكار بردن در خودرو كه  
(13ميليمتر مربع) يا بيشتر است. اين كابل در مقابل روغن و هوا  AWG 6

مقاوم است.
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Automotive Primary Cable                     كابل اولية خودرو
كابل تك هادى يا چند هادى ولتاژ ضعيف (60 ولت يا كمتر) براى استفاده 
(13 ميليمتر مربع) است. اين كابل در مقابل   (13 ميليمتر مربع) است. اين كابل در مقابل (13 ميليمتر مربع) است. اين كابل در مقابل  AWG 6 در اتومبيل كه كمتر از

روغن و هوا مقاوم است.

Automotive Primary Wire                       سيم اولية خودرو
سيم تك هادى چند هادى با ولتاژ ضعيف براى استفاده در خودرو. اين سيم 

در برابر روغن و هوا مقاوم است.

Automotive Secondary Wire                  كابل ثانوية خودرو
كابل تك هادى با ولتاژ قوى كه در كاربردهاى خودرو، كويل جرقه و دلكو  

را به شمع هاى موتور متصل مى كند.

Automotive Wire and Cable                  سيم و كابل خودرو
سيمى كه به طور معمول در يكى از سه طبقه بندى زير قرار مى گيرد : كابل 
باطرى، سيم اوليه يا ثانويه يا كابل جرقه. كابل هاى باطرى ممكن است از 
AWG6  تا 4/0 باشد. سيم اوليه به همة سيم هايى گفته مى شود كه ميان 
ثانويه)  بندى  (سيم  كابل هاى جرقه  اند.  كويل جرقه  اولية  باطرى و طرف 

كويل جرقه و دلكو را به شمع هاى موتور متصل مى كنند.

                Auto Thermal  Extrusion              اكستروژن خود حرارت زا 
فرآيندى در اكستروژن كه در آن تنها منبع حرارت، حرارتى است كه از طريق 

كار مكانيكى مارپيچ اكسترودر ايجاد مى شود.
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Autotransformer
به Transformer, Auto  مراجعه شود.

AV or AVC
پارچه  و  نسوز  پنبة  با  كه  كنترل  و  قدرت  هاى  كابل  اختصارى  عالمت 

الك كارى شده عايق كارى شده اند.

AVA
پارچة الك  پنبة نسوز آغشته و  با  اختصارى سيم عايق كارى شده  عالمت 
كارى شده با گردبافى از پنبة نسوز يا شيشه ،  براى 600 ولت ، 110 درجة 

سانتيگراد مناسب است.

AVB
همانAVA است، با اين تفاوت كه غالف سربى در گردباف پنبه اى قرار 

دارد و براى 90 درجة سانتيگراد است.

AVL
همان AVA است، اما غالف سربى جاى گردباف را گرفته است.

AVPD
عالمت اختصارى سيم برق عايق كارى شده با پنبة نسوز و پارچة الك كارى 
شده با گردبافى از جنس پنبة نسوز كه دو يا سه هادى دارد. در مقابل حرارت 
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و رطوبت مقاوم و تأخير انداز شعله است. براى مكان هاى مرطوب مناسب 
است. 600 ولت، 100 درجة سانتيگراد با ساختمان گرد.

AVPO
از دو هادى تخت  آن  تفاوت كه ساختمان  اين  با  AVPD است،   همانند 

تشكيل شده است.

AWG
به American Wire Gauge  مراجعه شود.

AWM
براى  رفته  بكار  هادى  لوازم،  و  اسباب  كشى  سيم  مواد  اختصارى  عالمت 

اتصاالت الكتريكى در داخل تجهيزات الكتريكى است.

Axial Lead                                              سيم اتصال محورى
سيمى كه از انتها در امتداد محور قطعه اى خارج مى شود.

AZ
عالمت اختصارى براى پوشش نازك برخى قطعات فلزى (معموالً فوالد يا 

آهن) با آلومينيوم از طريق آبكارى (آب فلز كارى) است.
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B

Babbitt Metal                                       فلز بابيت، آلياژ سفيد
نوعى از فلزات ياتاقان به رنگ نقره اى – سفيد (فلزات سفيد) است كه به 
بابيت  ايزاك  توسط  آلياژ  اين  است.  سودمند  اصطكاك  ضد  خواص  علت 
اضافه كردن  با  آنتيموان  قلع و  از مس،  اغلب  در سال 1839 ساخته شد و 
مقدار كمى از فلزات ديگر ساخته مى شود. كاربرد نوعى از آن در ساخت  

ياتاقانهاى ماشين است.

Babcock Test                                              آزمون بابكوك 
   روش استاندارد آزمون براى تجزيه مواد خنك كنندة كشش سيم يا نوردكارى 
به منظور تعيين مواد شيميايى موجود در آنهاست. اين آزمون اطالعاتى قابل 
خواندن دربارة استحكام محلول، و نيز روغن و ساير محتويات خارجى را 

فراهم مى كند.

Back Relief                       مخروط آزاد خروجى،  خالصى پشتBack Relief                       مخروط آزاد خروجى،  خالصى پشتBack Relief
تقويت خروجى  براى  از حديدة كشش سيم كه مخروطى است و   بخشى 
طراحى شده   (nib) مغزى حديده  از شكستن  منظور جلوگيرى  به  حديده 
است. اين بخش از حديده از آسيب ديدن سيم به علت بازى آن در هنگام 

توقف ماشين نيز جلوگيرى مى كند.

Back Test                                                     آزمون برگشتى
فنرى كه براى ترازو ها بكار مى رود. ترازو را تا ظرفيت كامل آن با افزايش هاى معلوم 
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بارگيرى و به تدريج بار آن را تخليه مى كنند تا هر گونه اختالف آشكار شود.

Backbone                                                       ستون فقرات
بخش اصلى كابل كشى شبكه كه اتاق هاى تجهيزات يا كابين هاى مخابراتى را 
به هم متصل مى كند. اين كابل ها اغلب بيشترين تعداد رشته و يا طوالنى ترين 

مسيرهاى پيوسته كامل را دارند.

             Backbone Cable or Wire                 سيم يا كابل ستون فقرات
كابل يا سيمى كه در شبكة ستون فقرات يافت مى شود.

تابلوهاى صفحه مدار پشتيبانى، تابلوهاى پشت تابلو كنترل
Backplane Panels
تابلوهاى رابط كه در آنها كارت كامپيوتر هاى شخصى يا تابلوهاى ديگر مى توانند 
وصل شوند. اين تابلوها طرح هاى گوناگونى دارند كه از بورد اصلى كامپيوترهاى 
شخصى تا اتصال دهنده هاى تكى نصب شده روى چارچوبى فلزى مى توانند 

تغيير كنند. تابلوها در سيم كشى به صورت خود كار جا مى گيرند.

Backpull Drawing                           كشش با عمل پس كششBackpull Drawing                           كشش با عمل پس كششBackpull Drawing
عمليات كشش كه در آن نيروى كشش يا پس كشش به سيم، قبل از اينكه از 
ميان حديده عبور كند وارد مى شود. اين نيرو تنش هاى فشارى را كه مغزى 
به  ايجاد اطمينان  به  حديده (nib) موجب آن مى شود، كاهش مى دهد و 
عبور مستقيم سيم از داخل حديده كمك مى كند. تنش كششى ناشى از نيروى 

كشش نبايد از استحكام كششى سيم در محل خروج از حديده بيشتر باشد.
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Backshell Mold                        قالب اليه پشتى، قالب پس اليه
قالب آلومينيومى كه براى قالب گيرى الستيك يا نئوپرن به منظور پوشاندن پس 
اليه يا دو شاخه پس از اتصال به كابل بكار مى رود. اين آميزه معموالً به صورت 

شيميايى عمل آورى مى شود.

Bactericide           باكترى كش
ماده شيميايى كه از آن براى از بين بردن باكترى هاى يافته شده در مواد خنك 

كنندة فلز كارى استفاده مى شود.

Baffle           حائل، ميان گير
قسمتى از مخزن كه طريقه اى براى جداسازى يك اتاقك از ديگرى فراهم مى آورد. 
اين جداسازى هنگامى ضرورت مى يابد كه جداسازى مايعات، تغيير دادن مسير 
جريان در جهتى معين و به وجود آوردن امكان شناور ماندن ذرات فلزى در سطح 

مايع براى جمع كردن و برداشتن آنها مورد توجه قرار گيرد.

Bag Tie Wire          سيم بست كيف 
سيم تابكارى شدة كم كربن كه براى ساختن بست چرخان كيف بكار مى رود. 
اين سيم را از سيم مسى تابكارى شده براق و سيم نرم روى اندود شده نيز 

مى سازند.

Bailing Line                                       طناب سيمى تخلية آب
طناب سيمى كه براى عمل كردن در تخلية آب و همچنين تراشه هاى حفارى 
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در هنگام حفر چاه بكار مى رود.

Bainite                                              بينايت
جزء سازندة فوالد كه از تبديل استنيت در محدودة دمايى كه بيشتر از دماى 
تشكيل مارتنزيت و كمتر از دماى تشكيل پرليت است، به وجود مى آيد. دماى 
تبديل به طور معمول 400 درجه سانتيگراد است. بينايت از فريت وسمانتيت 
تشكيل شده است و ممكن است از طريق بازپخت استنيتى به وجود آيد. اين 
فرآيند مى تواند فوالدى به وجود آورد كه چقرمگى آن بهتر از فوالدى باشد 

كه با همان درجة سختى از طريق سخت كارى و بازپخت ساخته مى شود.

Baking Ovens كوره هاى پخت     
اتاقك هاى گرم شده اى كه براى خشك كردن پوشش هاى روى مفتول و 
سيم پس از عمليات اسيد شويى و برطرف كردن هيدروژن اضافى حاصل در 
اثناى عمليات اسيدشويى بكار مى رفت. اين عمل اغلب با راندن چرخ دستى 
حامل مفتول در داخل تونل هاى گرم انجام مى شد. كوره هاى پخت تابشى 

تا اندازة زيادى جاى آنها را گرفته است.

Balanced Cable                    كابل متوازن
كابلى كه يك يا چند جزء كامل فلزى متقارن، مانند زوج ها يا چهارتايى هاى 

تابيده دارد.

Balanced Circuit         مدار متوازن
مدارى كه به گونه اى مرتب شده  كه ولتاژهاى اثر گذار بر هر هادى زوج از نظر 
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مقدار با هم برابر، اما از نظر قطبيت با توجه به زمين، مخالف يكديگرند.

Balanced Line خط متوازن      
كابلى كه دو هادى يكسان كه ولتاژى را به لحاظ قطبيت مخالف و به لحاظ 

مقدار مساوى، با توجه به زمين، منتقل مى كند.

Bale Tie               سيم عدل بندى
طولى از سيم با حلقه اى پاپيونى در يك يا دو طرف آن كه به طور وسيعى 
در كارهاى كشاورزى بكار مى رود. از اين سيم براى بستن و محكم كردن 
عدل ها و نظاير آن استفاده مى شود. به طور كلى اين نوع سيم از فوالد كم 
كربن با سختى كم يا متوسط ساخته مى شود و اغلب تابكارى و يا روى اندود 

شده است.

Bale Wire
به Bale Tie مراجعه شود.

Ball and Roller Bearing Quality
به Bearing Quality Steels مراجعه شود.

Ball Bearing Wire        سيم بلبرينگ
از فوالدهاى پر كربن و اوتكتوييد ساخته مى شود. اين سيم را از كالف به 
داخل ماشين آهنگرى سرد يا گرم مى خورانند. ماشين آن را به صورت پولك 

مى برد و در ميان قالبى به شكل كروى مى فشارد.
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Ball Chain           زنجير كروى
زنجيرى كروى از فلزى به شكل دانه تسبيح ساخته مى شود كه با پرچ نوك دار 
سيمى به صورت پيوند اتصال قابل انعطاف عمل مى كند. رديف هايى از زنجيرهاى 
كروى به جريان پتانسيل وصل مى شوند تا خرابى هاى عايق در كابل اكسترودشده 

در دستگاه آزمونگر جرقه اى (spark tester) آشكار شود.

Ballast               ثبيت كنندة جريان-باالست
افزاره اى كه براى ثابت نگه داشتن جريان طراحى شده است.

Ballooning                                                         بادكردگىBallooning                                                         بادكردگىBallooning
كه  گردبافى  ماشين  قرقرة  هاى  حامل  روى  از  نامنظم  يا  نادرست  بازشدن 
حاصل آن سيم يا نخ هاى شل و مارپيچى شده است. علت اين گونه باز شدن 
ممكن است ناشى از چرخ ضامن دار ساييده شده يا آسيب ديده، ضامن يا 
فنر روى حامل، قرقره تغذيه اى كه شل نصب شده است، يا ناشى از ماشينى 

باشد كه بسيار سريع كار مى كند.

  Balun        مبدل توازن،  مبدل باالنس
افزاره اى براى مطابقت دادن خط انتقال هم محور نا متوازن به سيستم متوازن 
اهم  به صورت 300  نيز  را  امپدانس  تغيير  به طور معمول  است.  دو سيمى 

متوازن به 75 اهم نا متوازن به دست مى دهد.

Band Marking
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 به Marking, Band مراجعه شود.

Banded Cable                                         كابل نوار پيچ شده
دو يا چند كابل كه با تسمه هايى از فوالد ضد زنگ به هم پيچيده شده اند.

Bandwidth           پهناى باند
تفاوت ميان حد بااليى و پايينى باند معينى از بسامدها كه بر حسب هرتز بيان 

مى شود.

Bandwidth, Limited                پهناى باند محدود شده
بيشينة ميزان انتقال اطالعات كه وسيله اى مى تواند انتقال دهد يا دريافت كند. 
در اين ميزان انتقال فرض مى شود كه محدوديت موجب توان نورى كم يا 

اعوجاج ناشى از پراكندگى سيگنال نمى شود.

Bank            توده، انباشتهBank            توده، انباشتهBank
توده اى از افزاره هاى مشابه، مانند ترانسفورماتورهايى كه به يكديگر متصل 

بوده و در هماهنگى با هم كار مى كنند.

   Bank wire                            سيم افراشته
مبادلة  ميان كليدهاى سلكتورى در  اتصال  براى  سيمى عايق كارى شده كه 

خودكار تلفنى بكار مى رود.

  Bar                ميله
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نورد شده  ميله هاى فوالدى سرد تكميل كارى شده، گرم  براى  اصطالحى 
يا سرد كشيده شده. ميله بر خالف سيم (كه به صورت كالف است يا روى 
قرقره پيچيده مى شود) به صورت قطعات فلزى يكپارچه، بلند و مستقيم جا 
به جا مى شود. ميله ها را از شمشال ها به شكل هاى گوناگون نورد مى كنند. 
يك نمونة آن ميله هاى تقويت بتن (rebar) است كه براى استحكام بخشيدن 

به بتن در بزرگراه ها، پل ها و ساختمان ها بكار مى رود.

Bar, Cold Drawn        ميلة سرد كشيده شده
يكى از دو فرآيند سرد كارى، (به Bar, Cold - Finished مراجعه شود) 
براى توليد ميله تكميل شده است. اين فرآيند معمول ترين فرآيندى است كه 
بكار مى رود. ميله هاى سرد كشيده شده را با نوعى پوسته بردارى و سپس 
كشيدن ماده تميز از ميان قالب تنگستن كاربايد با اندازه اى كوچك تر، به 
كمك روان كننده توليد مى كنند. كاهش سطح مقطع به طريقة كشش سرد 
دهد و معموالً 
كمك روان كننده توليد مى كنند. كاهش سطح مقطع به طريقة كشش سرد 
دهد و معموالً 
كمك روان كننده توليد مى كنند. كاهش سطح مقطع به طريقة كشش سرد 

افزايش مى ، استحكام كششى، تاب تسليم و سختى ماده را 
قابليت ماشينكارى فوالد را بهبود مى بخشد. اين نوع ميلهها به طور معمول 
از  بسيارى  با  همراه  ها،  استوانه  و  محورها  تراشى،  پيچ  هاى  ماشين  براى 

كاربردهاى ديگر در تجهيزات كشاورزى و اتومبيل بكار مىروند.

Bar, Cold -Finished                   ميلة سرد تكميل كارى شده
اين  است.  شده  تكميل  ميلة  توليد  براى  كارى  سرد  فرآيند  دو  از  يكى 
از  را  آنها  كه  اند  ناميده  شده  كارى  تكميل  سرد  علت  اين  به  را  ها  ميله 
كارى  تكميل  سرد  هاى  ميله  سازند.  متمايز  شده  كشيده  سرد  محصول 
ابعادى، خشن  بهبود خواص  و  بردارى  پوسته  براى  است  ممكن  را  شده 
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ابعادى  يا جال كارى،  بيشتر توسط سنگ زنى  تراشى كنند. پردازش هاى 
دقيق و سطح پرداخت شدة بهترى ايجاد مى كنند. اين عمليات بر ارزش 
محصول مى افزايند، اما در استحكام كششى و تاب تسليم ماده، تغييرى به 
وجود نمى آورند. اين نوع ميله ها به طور معمول براى محورهاى ماشين 
مانند  مىشمرند  مجاز  را  بيشتر  سطحى  سازى  آماده  كه  كاربردهايى  يا 

بكار مى روند. سيلندرهاى هيدروليك 

Bar Cooler          خنك كنندة ميله
اصطالحى براى شيوة بكارگيرى مايعات خنك كننده يا اتاقك هاى خنك كننده، 

به منظور خنك كردن مفتول يا ميله در اثناى عمليات ريخته گرى مداوم.

Bar, Hot Rolled          ميله گرم نورد شده
ميله هاى توليد شده در فرآيندى كه با شمشال ها يا شمشه ها به صورت گرم 
كار مى كنند و آنها را از ميان  مجموعه اى از غلتك ها براى ايجاد سطح مقطعى 
مطلوب عبور  مى دهند. اين محصول را اغلب اوقات به صورت طول هاى 
مستقيم توليد مى كنند، اما برخى از اندازه ها و مقاطع را به صورت كالف از كار 
در مى آورند. مواد گرم نورد كارى شده به طور ذاتى پوسته اى با خود دارند 
كه استحكام كششى و تاب نسبتاً كمى دارند. اين نوع ميله ها را معموالً براى 
در مى آورند. مواد گرم نورد كارى شده به طور ذاتى پوسته اى با خود دارند 
كه استحكام كششى و تاب نسبتاً كمى دارند. اين نوع ميله ها را معموالً براى 
در مى آورند. مواد گرم نورد كارى شده به طور ذاتى پوسته اى با خود دارند 

تقويت سازه اى در جاده ها و پل ها بكار مى برند.

Bar Shear            قيچى ميله بر
نوعى قيچى براى بريدن ميله ها به طول هاى معين، به منظور حمل يا براى 

بيرون انداختن ميله در اثناى راه اندازى.
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Barbed Wire                                             سيم خاردار
اين سيم را سيم كانستيتينى(Constitine    Wire)نيز مى نامند. سيم خاردار 
از سيم فوالدى نيمه سخت ساخته مى شود و ممكن است از آلومينيوم يا فوالد 

ضد زنگ  نيز براى كاربردهاى خاص ساخته شود.

Bare Conductor           هادى لختBare Conductor           هادى لختBare Conductor
سيمى بدون عايقكارى و پوشش.

Barium            باريم
Baعنصرى  با عالمت شيميايى Baعنصرى  با عالمت شيميايى Ba.  اين عنصر در آميزه هاى پوشش دهى براى 
فعال كردن سيم هاى رشته اى در شير ها و امثال آن به منظور دستيابى به 

گسيل كافى الكترون بكار مى رود.

Barrel         سيلندر اكسترودر
محفظه استوانه اى اكسترودر كه در آن مارپيچ مىچرخد.

Barrel Failure                                             خرابى استوانه
خميدگى استوانه قرقره به علت تنش فشارى تجمعى سيم پيچيده شده بر روى 
 (dog- logs) پيچ تند" پيچ تند" پيچ تند" " آن. اين خرابى اغلب موجب تغيير شكل سيم موسوم به " آن. اين خرابى اغلب موجب تغيير شكل سيم موسوم به 

مى شود.

Barrel Heater گرم كن سيلندر     
مقاومت الكتريكى يا گرم كن هاى القايى كه روى سيلندر يا در اطراف آن 
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بسته شده است.

Barrel Heating Zone           منطقة گرمايى سيلندر
 بخشى از طول سيلندر كه كنترل دماى آن به طور مستقل انجام مى شود.

Barrel Jacket        پوشش سيلندرBarrel Jacket        پوشش سيلندرBarrel Jacket
پوششى كه بخش خارجى سيلندر را به منظور گردش واسطة انتقال حرارت 

در برگرفته است.

Barrel - Packed                                      بسته بندى در بشكه
روش كالف كردن سيم در داخل استوانه به صورت رشته براى حمل و نقل. 
اين روش در مواردى كه حجم زيادى از سيم با سيستم هاى تغذية خود كار 
مورد استفاده قرار مى گيرد، كاربرد وسيعى دارد. آن را بسته بندى استوانه اى 

نيز مى نامند.

Barrel Plating آبكارى بشكه اى     
آبكارى (آب فلز كارى) اشياء با قرار دان آنها در مخزنى گردان كه تماسهاى 
منفى مناسبى را فراهم مى آورد. اين مخزن ممكن است دستگاه كاملى شامل 
محلول و آند ها باشد يا ممكن است به شكل مخزنى سوراخدار باشد كه در 

مخزن آبكارى غوطه ور مى شودو نهايتاً شامل بشكة آبكشى است.

   Barrel Spring                                                 فنر بشكه اىBarrel Spring                                                 فنر بشكه اىBarrel Spring
فنرى مارپيچى به شكل بشكه است. طرف كوچك تر حلقه  ها تثبيت فنر را 
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تسهيل مى كند، در حالى كه مركز بزرگ تر حلقه ها حالت فنرى نرمترى را 
فراهم مى كند. در فنرهاى جيبى درون تشك ها بكار مىرود.

Barrel Zone Temperature           دماى منطقه اى سيلندر
دماى فلز بخش معينى از سيلندر اكسترودر.

Barrier        مانع، حائل
ديواره اى مانند صفحه اى عايق براى جدا كردن، ماشين هاى با ولتاژ مخالف.

Barrier Screw             مارپيچ مانع
نوعى مارپيچ اكستروژن كه مادة پالستيك مذاب را براى به حركت درآوردن آن 
در ميان مارپيچ تا سيلندر قبل از پيش رفتن به سوى كلهگى اكسترودر مى فشارد. 

اين مانع، مخلوط شدن ماده را بهبود مى بخشد.

  Base Ambient Temperature       دماى محيطى پايه
دماى گروهى از كابل ها در هنگامى كه هيچ گونه بارى بر روى هيچ كابلى كه 

بخشى از گروه يا كانال در برگيرندة گروه است وجود نداشته باشد.

Base Film                                         فيلم پايه، الية نازك پايه
شكل اوليه اى كه در آن الية نازكى مانند پلى استر، قبل از پوشش كارى وجود 
دارد. نمونه اى از پوشش پايه سيم مغناطيسى اوليه است كه پوشش بر روى 

سطح هادى الكتريكى مى نشيند.
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  Base Load             بار پايه
كمينة بار در طول دوره اى مشخص از زمان.

Base Price            قيمت پايه
قيمت فلز پايه پيش از آنكه عملياتى بر روى آن انجام شود.

Base Size             اندازة پايه
اندازة پايه را اندازة عمومى كشش نيز مى نامند. 1) اندازة ميانه اى كه در آن 
سيم را پيش از كشش نهايى تابكارى يا پاتنت كارى مى كنند. 2) در مورد سيم 
كشيده شدة روى اندود يا قلع اندود، اندازه اى است كه سيم در آن اندازه روى 
اندود يا قلع اندود مى شود. 3) اين اصطالح در مورد محصول تكميل شده 
بكار مى رود و گسترة اندازه هايى را كه با كمترين قيمت به فروش مى رسند 

مشخص مى كند.

Base Stripe
به Tracer Stripe مراجعه شود.

Base Band           باند پايه
در انتقال اطالعات، استفاده از اتصال انتها به انتهاى اختصاصى براى انتقال 

فقط يك كانال است.

Base Band Signaling          سيگنال رسانى با باند پايهBase Band Signaling          سيگنال رسانى با باند پايهBase Band Signaling
انتقال سيگنال رقمى (ديجيتال) يا قياسى (آنالوگ) در بسامدهاى اصلى خود ، 
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يعنى سيگنالى به شكل اوليه كه از طريق مدوله سازى تغيير نكرده باشد.

Bases            بازها
تركيب هاى شيميايى كه يون هاى هيدروكسيد در محلول آب را آزاد مى كنند. 
PHبازها به علت يون هاى هيدروكسيد، واكنش قليايى دارند. مقادير PHبازها به علت يون هاى هيدروكسيد، واكنش قليايى دارند. مقادير PH آنها بيشتر 
از 7 است. محلول هاى بازى معمولى شامل هيدروكسيد سديم، كربنات سديم، 
آمونياك و عامل هاى چربى زداى قليايى است. هنگامى كه اسيد ها و بازها در 
Basic Material تماس با يكديگر قرار گيرندخنثى سازى اتفاق مى افتد. بهBasic Material تماس با يكديگر قرار گيرندخنثى سازى اتفاق مى افتد. بهBasic Material

مراجعه شود.

كف و پوشش قليايى، كف و آستر قليايى 
Basic Bottom and Lining
در كورة ذوب، پوشش داخلى و كف كوره يا از دولوميت، منيزيت سوختة 
خرد شده و آجر منيزيت و يا از سربارة قليايى تشكيل شده است. اين موارد 

در فرآيند ذوب، واكنشى قليايى دارند.

Basic Brass Wire
به Yellow Wire مراجعه شود.

Basic Conductor Load        بار هادى اصلى
بار محدود كنندة هادى به ازاى واحد طول كه براى منظورهاى طراحى در 

نظر گرفته مى شود.

Basic Material            (قليايى) مواد بازى
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اصطالح شيميايى به معنى مخالف اسيد. مواد بازى و اسيدى وقتى با يكديگر 
جمع شوند به طورى كه بتوانند واكنش كنند، يكديگر را خنثى مى كنند و 
تشكيل نمك يا سرباره مى دهند. باز بخش مثبت نمك و اسيد بخش منفى 
آن مى شود. مواد قليايى معمولى عبارتند از سنگ آهك، منيزيت ودولوميت 
و مواد اسيدى متداول كوارتزيت (سنگ شيشه) يا سيليس، خاك رس هاى 
و " و " و "اسيدها"  "مختلف، اكسيد گوگرد و غيره است. در متالورژى، اصطالح "مختلف، اكسيد گوگرد و غيره است. در متالورژى، اصطالح "بازها
براى مواد نسوز، كمك ذوب ها (گداز آورها) و سرباره ها بكار مى رود. به 
سرباره ها هنگامى بازى گفته مى شودكه در آنها قلياها بيشتر از اسيدها باشند 

و برعكس هنگامى اسيدى هستند كه در آنها اسيدها بيشتر از بازها باشند.

Basic Oxygen Furnace
به  Furnace, Basic oxygen مراجعه شود.

Basic Steel
بهSteel  مراجعه شود.

Basket Handle Wire              سيم سبد براى جابجايى محصول
سيم مسى روى اندود با سيم كم كربن تابكارى شده.

Basket Weaves                                           بافته هاى سبدى
نام ديگرى براى بافته هاى مولتى پلكس.

Bastard Round – Oval Grooving
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روش خاص مرتب كردن تعداد گذرهايى كه براى نورد فوالدى خاص بكار مى رود. 
هدف عمده، داشتن توزيع يكنواخت دما براى جلوگيرى از ايجاد ترك و ميزان زياد 
افزايش طول است. در اين شيوه، از شكلدهى يكنواخت براى افزايش تنش داخلى 

و فرسودگى يكنواخت شيارها استفاده مى شود.

Batch Acid Regeneration             احياى مجدد تك بارى اسيد
احياى مجدد اسيدى براى بازيابى اسيد قابل استفاده از فرآيند تميز كارى پس از 
حذف فلزاتى مانند آهن. اين فرآيند به طور گسترده اى در مورد خط هاى تميز كارى 
با اسيد سولفوريك براى حذف آهن بكار مى رود و به اين ترتيب استفادة پيوسته از 
اسيد سولفوريك امكان پذير مى شود. اسيد مصرف شده را سرد مى كنند به طورى 
كه بلور سولفات آهن ايجاد شده و برداشته مى شود وسپس اسيد براى ادامة مصرف 

بازگردانده مى شود.

  Batten         دفتين، دفتينه
بخشى از ماشين بافندگى كه در عرض ماشين كار مى كند و در اثناى بافت 
sleigh يا slay, lay پارچه يا تورى سيم را به محل خود مى راند. به آن

هم مى گويند.

Battery Cable              كابل باطرى
كابلى تك هادى عايقكارى شده يا بدون عايق براى انتقال جريان از باطرى 
به محلى كه توان مورد نياز است بكار مى رود. از آن براى اتصال به زمين هم 

استفاده مى شود.
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Bauxite        بوكسيت 
سنگ معدن اصلى آلومينيوم. براى توليد 1 كيلوگرم آلومينيوم، تقريبًا 4 كيلوگرم 
بوكسيت الزم است. بوكسيت جزء تشكيل دهندء تقريبًا همة مواد زمينى است 
و به طور اجتناب ناپذيرى در بسيارى از سرباره ها وجود دارد. از بوكسيت 
در ساخت مواد نسوز ساخته شده از اكسيد آلومينيوم (آلومينا) براى مقاومت 

در برابر دماهاى بسيار زياد نيز استفاده مى شود.

BC
عالمت اختصارى مس لخت يا سيم زنگ.

BCC
عالمت اختصارى ساختار بلور با مكعب مركزدار.

BCF
به Billion Conductor Feet مراجعه شود.

BDC
عالمت اختصارى كابل پالستيكى هادى اطالعات.

Bead Wire          سيم لبة الستيك
اين سيم را سيم تاير هم مى نامند. اين محصول را از مفتول فوالدى با كربن 
زياد ( 0/65 تا 0/80 درصد)  خنك شده به روش استلمور، گرم نورد شده و 
سيليسيم كشته مىسازند و به قطر  0/96 تا 2 ميليمتر كشيده مى شود. سيم 
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تاير براى تقويت لبة الستيك بادى بكار مى رود. اين سيم را معموالً با برنز 
مى پوشانند، اما  برخى از سازندگان آن را با پوشش برنج توليد مى كنند.

Beaded Coax      هم محور لبه دارBeaded Coax      هم محور لبه دارBeaded Coax
كابل هم محور با عايقى تشكيل شده از لبه هايى كه از مواد مختلف ساخته مى شود.

Bearing Quality Steels                     فوالدهاى مرغوب ياتاقان
فوالدى كه براى ساچمه ها، غلتك ها و كاسه هاى بلبرينگ ياتاقانهاى ضد اصطكاك 
ساخته مىشود. در اين فوالد سختى زياد و مقاومت در برابر شكستگى از نيازمنديهاى 
اصلى است. اين خواص را با كربن، كروم و واناديم به دست مى آورند. نشانگرهاى 

SAE وSAE 6154 وSAE 6154 هستند. SAE 52100 اصلى فوالدهاى

  Becket Loop        حلقة بكت
حلقه اى از طناب يا رشتة كوچك محكم شده به انتهاى طناب سيمى بزرگ 

براى سهولت استقرار.

Bedding               بستر سازىBedding               بستر سازىBedding
اليه اى از ماده كه در كابل بالفاصله در زير زره بندى بكار مى رود. در كابل 
زره دار ممكن است اليه يا اليه هايى از مواد ليفى را با آميزه اى براى نفوذ 
ناپذيرى در مقابل آب و در زير زره بندى آغشته كنند. اليه يا اليه هايى از 

آميزة نفوذ ناپذير در مقابل آب نيز ممكن است وجود داشته باشد.
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Bedding Spring
به Spring, Bedding مراجعه شود.

Bell             ورودى حديدة كشش
محل ورود به حديدة كشش سيم. به Bell Radius مراجعه شود.

Bell Radius         شعاع مدخل ورودى
به مدخل ورودى  (كانتور) هموار  نمايى  كناره  كه  از حديدة كشش  بخشى 
و زاويه ورودى فراهم مى كند و امكان رسيدن مواد روان كننده را به سطح 

كارى قالب به وجود  مى آورد.

Bell Wire             سيم زنگ
سيم مسى عايقكارى شده اى كه براى ساختن زنگ در و اتصاالت ترموستات 

در خانه بكار مى رود.

Bell Wrap Capstans
چرخ هاى كشنده اى كه به منزلة تنظيم كنندة سرعت خطى در فرآيند عايقكارى 
سيم از آنها استفاده مى شود. اين تنظيم كننده ها معموالً از كشش فنرى بر روى 
چرخ هاى كشنده اى كه به منزلة تنظيم كنندة سرعت خطى در فرآيند عايقكارى 
سيم از آنها استفاده مى شود. اين تنظيم كننده ها معموالً از كشش فنرى بر روى 
چرخ هاى كشنده اى كه به منزلة تنظيم كنندة سرعت خطى در فرآيند عايقكارى 

تسمه استفاده مى كنند كه به نوبة خود فشارى به كابل وارد مى كند تا گيرش مثبتى 
به دست آيد.

Belly            برآمدگى، طبلهBelly            برآمدگى، طبلهBelly
اصطالحى كه در گذشته براى تعيين نارساييهاى كيفيتى سطح بكار مى رفت. به 
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Buckle مراجعه شود.

Belt
تعداد اليه هاى عايق روى هادى يا تعداد اليه هاى روكش روى كابل است.

Belted Cable        كابل تسمه اى
كابل چند سيمى عايق كارى شده با كاغذ كه در آن بخشى از دى الكتريك 
براى هر هادى به طور جداگانه بكار مى رود و بقية آن به صورت تسمه اى 

كلى باقى مى ماند.

Bend Loss            اتالف خمش
افزايش تضعيف كه يا ناشى از خم كردن در اطراف شعاعى كوچك (خمش 
بزرگ) است و يا از تابيدگيهاى بسيار كوچك (خمش ريز) حاصل مى شود. 
خمش بزرگ ممكن است نتيجة نامناسب طراحى كابل باشد. بسيارى از نقاط 

كوچك فشار ممكن است موجب اتالف نورى فراوان در كابل شوند.

Bend Radius        شعاع خمش
تواند خم  يا سيم لخت مى  فيبرنورى، كابل فلزى  انحنايى كه در آن  شعاع 
شود، بدون اينكه اثراتى نامطلوب پيش آيد. همچنين در مورد فاصله از خط 
محور يا نقطه اى تا محور چرخش براى شكل دهى فرآورده از طريق خمش، 

بكار مى رود.

Bend Strength                                            مقاومت خمشى
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ميزان چسبندگى بين سطوح پيوند يافته، مانند كابل نورى به هم چسبيده.

Bend Test             آزمون خمشى
آزمونى براى تعيين نرمى نسبى فلزى كه بايد شكل بگيرد، يا آزمونى براى 
تعيين استحكام و چقرمگى فلز. نمونه را به طور مكرر به اندازة 180 درجه 
خم و راست مى كنند تا گسيخته شود. اين آزمون را آزمون خمش معكوس 

(Reverse Bend Test) يا (Flexion Text) نيز مى نامند.

Bending Angles           زاويه خمش
اصطالحى كه براى زاويه تماس در هنگام پرداختكارى كناره نماى حديده اى 

كاربيدى براى دستيابى به سطحى هموار و نرم بكار مى رود.

Beryllium             بريليم
و  افزايش سختى  براى  مس  به  را  بريليم   .Be شيميايى  عالمت  با  عنصرى 

استحكام آن اضافه  مى كنند.

Beryllium Copper                                      آلياژ مس بريليم
گاهى اوقات آن را بريليم برنز مى نامند. اين آلياژ اساسًا از 99/5 درصد مس 
و  زياد  استحكام  سختى،  كه  است  شده  تشكيل  افزودنيها  ساير  و  بريليم  يا 
مقاومت در برابر خوردگى فراهم مى كند. اغلب براى فنرها مورد استفاده قرار 
مى گيرد. اما استفاده از آن محدود شده است زيرا مسموم كننده و مشكوك به 

سرطان زايى است.
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Bessel Function           تابع بسل
راه حلى رياضى براى معادلة ديفرانسيلى كه براى تغييرات در مقاومت هادى 
و القايى ميان هادى ها با توجه به تغييرات بسامد به علت اثرهاى پوستى و 

همجوارى بكار مى رود.

Bessemer Process        فرآيند بسمر
در  بسمر  هنرى  سر  توسط   1850 سال  در  كه  فوالدسازى  براى  فرآيندى 
به محفظه اى حاوى  اين فرآيند هواى تحت فشار  ايجاد شد. در  انگلستان 
آهن مذاب خام دميده مى شد و در طى اين فرآيند بخشى از آهن، قسمت 
اعظم سيليسيم و منگنز و تمام كربن از طريق اكسايش از بين مى رفتند. با اين 
كه اين روش منسوخ شده است  اما به اين علت كه اين روش اولين روش و 
فرآيند توليد فوالد شمش و پيشگام فرآيندهاى نوين صنعت فوالدسازى است 

كه در آن به جاى هوا از اكسيژن استفاده مىشد، شايستة توجه ويژه است. 

Best Patented steel Wire
به Patented Steel Wire و plough Steel Wire مراجعه شود.

Best Wire            سيم بِست
اصطالحى آمريكايى براى سيم فوالدى با مقاومت الكتريكى متوسط.

Bethanizing Process           فرآيند آبكارى با روى
 (Tainton) فرآيند گالوانش (روى اندود كارى) الكتروليتى كه فرآيند تاينتن
هم خوانده مى شود. در اين فرآيند روى از  اسيد سولفوريك قوى، الكتروليت 
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قوى روى به وسيلة اندهاى سرب، نقرة نامحلول با به كار بردن چگالىهاى زياد 
جريان به صورت الكتريكى رسوب مى كند.

BH
.(Brinell)عدد سختى برينل

پرداختكارى با غوطه ورسازى در بى كرومات  
Bichromate (Dichromate) Dipped Finish
نوعى پرداختكارى كه با فروبردن در محلولى از بىكرومات و اسيدسولفوريك 
به  و  است  اكسيد  و  پوسته  كامل  اساساً حذف  آن  نتيجة  و  حاصل مى شود 

پرداختى از سطح مى انجامد كه نزديك به رنگ واقعى فلز است.

Bifilar                                                         سيم پيچ دو اليه
سيم پيچى نا القايى كه با پيچيدن دو سيم ناقل جريان در جهت هاى مخالف 

يكديگر، پهلو به پهلو و به صورت يك سيم تهيه مى شود.

Biflaker
وسيلة  واپيچى با سرعت زيادكه قبًال استفاده مى شده و شامل گرده (ديسك) 
فلزى بود كه به دقت ساخته مى شد و حلقه هاى فلزى را نگه مى داشت. اين 
حلقه براى جفت شدن در لبة حلقه طراحى شده بود. گرده در باالى قرقره 
LW (تراورس عمودى بلند) قرار مى گرفت و سيم ميان لبة گرده و حلقة 

فلزى باز مى شد.
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BIL
عالمت اختصارى Basic Impulse Level (سطح اصلى ضربه). اشاره به 

استحكام عايق در مقابل ضربه است.

Billet                                                                    شمشال
محصولى نيمه ساخته كه براى نورد كارى مجدد يا آهنگرى در نظر گرفته مى شود. 
مقطع شمشال معموالً چهار گوش با گوشه هاى پخ دار يا قوسى است و به منزلة 
مادة خام براى توليد محصوالتى مانند مفتول و ميله بكار مى رود. شمشال ها را 
يا به طور مستقيم از بارريز رشته اى مى ريزند و يا توسط نورد كارى شمشه به 

دست مى آورند.

Billet Shear                                                   قيچى شمشال
يك قيچى كه شمشال هاى حاصل از نورد شمش يا ريخته گرى رشته اى را 

به طول هاى مورد نياز مى برد.

  Billion Conductor Feet (B C F)               ميليارد فوت هادى
مقدارى كه از حاصل ضرب تعداد هادى ها در كابل در مقدار (طول) كابل به 

دست مى آيد. معموالً براى تعيين ظرفيت كارگاه يا نياز ساالنه بكار مى رود.

Bimetallic Wire                                             سيم دو فلزى
هر سيمى كه از دو فلز مختلف متصل به هم (كه آلياژ نباشد) تشكيل شده 
باشد. اين سيم مى تواند شامل سيمى با مغزى فوالدى براى استحكام زياد، 

سيم روپوش دار يا سيم آبكارى شده يا پوشش دار باشد.
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Binder         پيوند دهنده
نوارى كه به صورت مارپيچ پيچيده مى شود يا ريسمانى كه براى نگه داشتن 
اجزاء كابل در جاى خود تا زمانى كه عمليات صنعتى ديگرى مورد نياز باشد، 

بكار مى رود.

Binders
سيم هاى نرمى كه براى بستن كالف ها يا بسته هاى سيم بكار مى روند.گاهى 
اوقات براى بستن سيمى كه اندازه اى ظريف و سطحى كامًال جالكارى شده دارد 
bandsاز نخ استفاده مى شود. آن را bandsاز نخ استفاده مى شود. آن را bands يا سيم بستن (tie-Wires ) نيز مى نامند.

Binding Post       ميلة اتصال
افزاره اى براى بست زدن يا نگه داشتن هادى هاى الكتريكى در وضعيتى استوار است.

Birdcage                      قفس پرنده
يك نارسايى در سيم تابيده شدة افشان كه هنگامى پيش مى آيد كه رشته ها 
در بخش لخت شده ميان پوشش سيم عايقكارى شده و اتصال لحيم كارى 
شده (يا انتهاى سيم قلع اندود) از الية عادى رشته ها جدا شده باشد و تشكيل 
شكلى شبيه قفس پرنده بدهد. اين شكل اغلب ناشى از شيوة ضعيف تاباندن 

و يا كشش هاى نا مناسب در اثناى پردازش است.

Birmingham Wire Gauge (BWG)         مقياس سيم بيرمنگام
اين مقياس سال هاى بسيارى در انگلستان و آمريكا مورد استفاده قرار مى گرفته 
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است. اين سيستم سنجش اكنون منسوخ شده است، با وجود اين، استفاده از آن 
براى منظورهاى خاصى، مانند سيم فوالدى روى اندود و براى زره كابل ادامه 

يافته است.

Bismuth                                                              بيسموت
Biعنصرى با عالمت شيميايى Biعنصرى با عالمت شيميايى Bi. بيسموت فلزى سنگين، نرم، با ساختار بلورى 
درشت، به رنگ نقره اى سفيد و يا ته رنگى مايل به صورتى است كه معموالً 
. بيسموت فلزى سنگين، نرم، با ساختار بلورى 
درشت، به رنگ نقره اى سفيد و يا ته رنگى مايل به صورتى است كه معموالً 
. بيسموت فلزى سنگين، نرم، با ساختار بلورى 

به صورت محصول فرعى مس، سرب و ديگر فلزات توليد مى شود. بيسموت 
به منزلة عامل آلياژى بكار مى رود. قابليت هدايت حرارتى آن كمتر از همة 

فلزات ديگر بجز جيوه است.

Black, Annealed Wire
به Wire, Black Annealed مراجعه شود.

Black Plate                                                       صفحة سياه
تسمه يا ورق فوالدى سرد كاهش يافته، بدون پوشش، نازك و سبك وزن با 
رنگ تيره اكسيده پيش از اسيدشويى است و به منزلة زير اليه (ماده خام) كه 

بايد در كارخانه قلع پوشش داده شود بكار مى رود. 

Black Rope                                                       طناب سياه
طنابى ساخته شده از سيم هايى كه با روى يا قلع پوشانده نشده اند.

Black Wire
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Blackبه Blackبه Wire, Black مراجعه شود.

  Blackbody                                                         جسم سياهBlackbody                                                         جسم سياهBlackbody
جسمى فرضى كه همة تابش هاى الكترومغناطيسى را بر سطح خود، بدون 
بازتاب، جذب مى كند. جسمى را جسم سياه مى نامند كه براى همة مقادير 

طول موج هاى انرژى تابشى، كل انرژى را جذب كند.

Blade Alignment                                       همترازى تيغهاى
اصطالحى كه براى فرآيند جوشكارى نوك هاى مفتول و سيم بكار مى رود. تيغه به شكل 

مربوط به نوك هايى اشاره داردكه بايدبه طور مناسب براى جوشكارى همتراز شوند.

Blade Spool                                                    قرقرة تيغهاى
نام ديگرى براى پين تخت. از آن براى انتقال سيم پود و جا دادن آن در داخل 

ماكو در ماشين بافندگى استفاده مى شود.

   Blank                                                          قطعة خام، لقمهBlank                                                          قطعة خام، لقمهBlank
1) در متالوژى پودر تودة فشرده اى از فلز پودر شده كه پيش كلوخه سازى 
بايد  از فلز كه  يا كلوخه شده است. 2) قطعه اى  شده، شكل گرفته، بريده 
به وسيلة پرسكارى، كشش، آهنگرى يا اكستروژن بر روى آن كار شود تا به 

شكل كامل شده در آيد.

Bleed                                                               بيرون ريزى
بيرون ريختن يا تخلية ماده براى ثابت نگه داشتن فشار در سيستم يا تسهيل 
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در تغيير مواد است. به ويژه در اكسترودرها خارج كردن مواد عايق يا روكش 
مانده از پيش در هنگام تغيير رنگ يا تركيب مواد شيميايى است.

Bleeder Resistor
به Resistor, Bleeder مراجعه شود.

Blenders                                                       مخلوط كن ها
افزاره اى در بخش كابل سازى براى مخلوط كردن آميزه هاى پالستيك به 

منظور ايجاد مادة روكش و عايق است.

Blending Angles                     زاوية آميخته كارى، زاويه امتزاج
اصطالحى كه براى زاوية تماس در هنگام جالكارى كناره نماى حديدة كشش 
براى دستيابى به گذارى هموار ميان زاوية ورودى، سطح بردگاه و منطقه آزاد 

خروجى بكار مى رود.

Blister              تاول
محلى برآمده و اغلب قبه مانند است و ناشى از علت هاى مختلف بسيارى مانند 
نبود چسبندگى ميان يك پوشش يا رسوب و فلز پايه يا اليه اليه شدن (تورق) 
تحت فشار گاز منبسط شوندة به دام افتاده در فلز در نزديكى منطقة سطحى 

است. تاول هاى بسيار كوچك را ممكن است تاول سر سنجاقى بنامند.

Blister Copper                                   مس جوشدار، مس خام
شكل نا خالصى از مس كه با دميدن هوا از ميان مات مس مذاب تهيه مى شود. 
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در اثناى فرآيند تبديل، گوگرد، آهن و ديگر ناخالصىها اكسيده مىشوند. ميزان 
مس آن به طور معمول 98 درصد است.

Blistering                                          تاول زدن،آبله دار شدنBlistering                                          تاول زدن،آبله دار شدنBlistering
نارسايى كه بر روى سطح فلز يا در نزديكى آن تشكيل مى شود و علت آن 
حباب هاى گاز است كه نتوانسته اند از درون فلز مذاب اوليه فرار كنند. اين 
نارسايى ممكن است از گرم كردن بيش از اندازه يا وجود رطوبت در جو كوره 

باشد.

Block                                                                جعبه قرقرهBlock                                                                جعبه قرقرهBlock
چرخ كشنده (Capstan) مخروطى موتوردارى كه روى محور عمودى يا 
افقى سوار مى شود. اين چرخ، سيم را از داخل حديده مى كشد. براى جمع 
كردن سيم به صورت كالف نيز بكار مى رود. جعبه قرقرة نهايى در ماشين 
چند حديده اى. با وسايلى براى آسان بازكردن كالف مجهز شده است. جعبه 
قرقره ممكن است با آب، مواد روانكارى يا هوا خنك شود و معموالً با طرحى 

پيچيده ريخته مى شوند كه خنك كارى داخلى را ممكن مى سازند.

                         Block Diameter                                                 قطر قرقره
اين اندازه همراه با نسبت سرعت جعبه دنده عامل اصلى در ماشين هاى كشش 
سيم است. قطر قرقره بر مشخصه هاى لغزش و ديگر عوامل اثر مى گذارد. 
مصرف كنندة نهايى ممكن است شرايط سيم را مشخص كند. شرايطى كه برقطر 

قرقره اى كه بايد بكار رود اثر مى گذارد.
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Block Electrodes                                     الكترودهاى بلوكى
در ساخت اشياء سيمى كه به طور همزمان تحت تأثير الگوى چهار گوش 
اتصاالت قرار دارد، به طور مثال، در تورى جلوى شومينه يا بخارى ديوارى، 

بكار مى رود.

  Block Marks                          نشانه هاى بلوكى، اثرهاى بلوكى 
خراش هاى كوتاه طولى است كه در اثناى نوردكارى تسمه در تجهيزات قرقره 
پيچى به علت حركت نسبى ميان حلقه هاى مجاورهم كالف ايجاد مى شود. 
همچنين نشانه هاى عرضى يا خراش هايى رو به داخل سطح سيم است كه با 
بلوك كشش تماس مى يابد و به سهولت با محدود شدن آن به طرف داخل 

سيم شناسايى مى شوند.

  Bloom                                                                    شمشه
محصول فوالدى نيمه ساخته اى كه قبًال از شمش در دستگاه نورد شمشه نوردكارى 
شده است. شمشه را به وسيله ريخته گرى پيوسته با مقطع چهار گوش (در اغلب 
موارد) يا مربعى تهيه مى كنند. عرض شمشه كمتر از دو برابر ضخامت آن است و 
سطح مقطع آن معموالً بيش از 230 سانتى متر مربع( 36 اينچ مربع) است. شمشه ها 

را براى نوردكارى ميله ها و تيرآهن ها بكار مى برند.

Bloom Shear                                                   قيچى شمشه
نوعى قيچى كه شمشه ريخته شده يا شمش نورد شده را به طول هاى مناسب 

شمشه مى برد. اين قيچى زائدة شمشه ها را نيز مى برد.
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Blow Holes                                                                         مكBlow Holes                                                                         مكBlow Holes
سوراخ هاى ايجاد شده در اثناى انجماد فلزات يا آلياژها كه در نتيجة بيرون 
زدن گازها به دام افتاده است و سوراخ هاى ريزى در سطح جسم ريختگى يا 

در زير آن تشكيل مى دهد.

  Blown Jacket                                                 روكش دمشى
اصطالح بكار رفته براى روكش بيرونى كابل كه از طريق باد كردن تحت كنترل 

لوله روكش عمل آورى شده و كشيدن كابل ميان آن بكار مى رود.

Blowout
به Breakdown  مراجعه شود.

Blue Annealed Wire
به Wire, Blue Annealed مراجعه شود.

Blue Brittleness                                           تردى آبى رنگ
شرايطى از شكنندگى كه هنگامى اتفاق مى افتد كه با نورد در دماهايى ميان 
يا  شود،  كار  فارنهايت)  درجة   750 تا   400) سانتيگراد  درجة   400 تا   200
هنگامى كه پس از كار كردن ميان اين دماها سرد شود. گاهى اوقات با چنين 
شرايطى در فوالدهاى كم كربن تابكارى شده و يكنواخت شده با محتويات 
آلياژى بسيار كم در دماى تقريبى 260 تا 270 درجة سانتيگراد  (500 تا 520 

درجة فارنهايت) تغيير شكل داده مى شوند رو به رو مى شويم.
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Blue Vitriol
به Vitriol مراجعه شود.

Blued Plate                                                صفحة آبى رنگ
سطح صفحة سياه كه در دماى مناسب با بخار يا هوا براى ايجاد رنگ آبى 

اكسيد شده است.

Blueing                                               به رنگ آبى در آوردنBlueing                                               به رنگ آبى در آوردنBlueing
دماى  در  كردن  توسط گرم  فوالد،  بر روى  كه  رنگ  آبى  اكسيدى  1) الية 
كم ايجاد مى شود. 2) عمليات حرارتى فنرهاى فوالدى براى از بين بردن 
كرنش هاى حاصل از سردكارى است. 3) پخت در كورة خشك كن تا اينكه 
سيم براق تميز زير پوشش آهكى به رنگ آبى تبديل شود. به رنگ آبى در 
آوردن از طريق حرارت دادن در دماى تقريبى معادل 300 درجة سانتيگراد 
ايجاد  برابر خوردگى  انجام مى شود، محافظتى در  فارنهايت)  (570 درجة 
شده  حرارتى  عمليات  فنرهاى  كارى  تكميل  منزلة  به  اغلب  اما  كند،  نمى 

بكار مى رود.

    Blueprint                                                        نقشة اوزاليد
نقشهاى است كه معموالً داراى مقياس است كه اندازه ها، شكل ها و ابعاد 

قسمت هاى مختلف واحدى را كه بايد ساخته شود نشان مى دهد.

بورت، كربناد،  الماس برشى   
(Boart Also Bort , Boort or Borts)
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اين اصطالح براى جنبه هاى تاريخى بكار مى رود، زمانى به معنى همة سنگ ها 
بجز جواهرات بود، اما براى در برگرفتن سنگ هايى كه حتى براى ابزارهاى الماسه 
سودمند نيستند تغيير كرد. ماده اى است كه فقط مى تواند براى منظورهاى شكستن 

و خرد كردن بكار رود.

Bobbins                                                          قرقره، بوبين
قرقره اى فلزى كه براى جمع كردن سيم كشيده شده و سپس براى بسته هاى 

باز شونده در تجهيزات كابل سازى و تاب دادن رشته ها بكار مى رود.

Bolted Fault
به Fault, Bolted مراجعه شود.

Bond                                                     اتصال، پيوند، چسب
الحاق و  به زمين. 2)  اتصال  به يكديگر در مدار  الكتريكى  1)اتصال وسايل 
اتصال قطعات جوشكارى شده. 3) چسب دانه هاى مواد ساينده در چرخ هاى 

سنگ زنى.

Bond Blister                                                   تاول پيوندى
تاولى در سطح مشترك ميان پوشش و هسته در محصوالت روكش شده است. 
فقط در آن سطحى از ورق، شكل يا لوله نمايان مى شود كه در نزديك ترين 

فاصله با فصل مشترك مورد بحث باشد.

Bond Strength                        مقاومت اتصال، مقاومت پيوندى
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ميزان چسبندگى ميان سطوح پيوند يافته، به طور مثال در كابل نوارى به هم 
چسبيده.

Bonded Wire                                               سيم قابل پيوند
سيم عايق كارى شده كه براى سهولت چسبيدن به موادى مانند آميزه هاى 
لفافه پيچى عمل آورى شده است. همچنين در سيم مغناطيسى، هنگامى كه 

چسبيدن دورهاى سيم به يكديگر مطلوب باشد، بكار مى رود.

Bonded Cable                                                كابل چسبيده
با  اى  اجزاء سازنده  يا  عايقكارى شده  پيش  از  كابلى كه شامل هادى هاى 
چند هادى است كه به موازات هم قرار گرفته و به صورت كابل تخت به هم 

چسبانده شدهاند.
Film Bondedبه Film Bondedبه Adhesive Bonded , Solvent Bonded ، Film Bonded مراجعه 

شود.

                           Bonded construction                          ساختار به هم چسبيده
نوعى ساختار عايقكارى كه در آن گردباف شيشه و روكش نايلون به يكديگر 

چسبيده اند.

Bonded Flat Cable                          كابل تخت به هم چسبيده
كابل تختى كه از هادى هاى عايقكارى شدة جداگانه اى كه به موازات هم 
قرار گرفته و به يكديگر چسبانده شده اند تشكيل شده است. از اين نوع كابل 

در الكترونيك، ارتباطات راه دور يا در رايانه ها استفاده مى شود.
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Bonderizing                                      فسفات كارى، بوندريتBonderizing                                      فسفات كارى، بوندريتBonderizing
به  شود،  مى  داده  پوشش  فسفات  با  سيم  آن  در  كه  فرآيندى  تجارتى  نام 
بنابراين  اين منظور كه سطحى با حامل بسيار خوب روانكارى ايجاد شود، 

مقاومت اصطكاكى را در كشش سيم كاهش مى دهد. 

  Bonding Conductor                                  هادى پيوند يافته
هادى عايقكارى شده يا نشده اى كه بخشى از مجموعة كابل را تشكيل مى دهد 
و براى اتصال دادن قسمت هاى غير حامل جريان تجهيزات الكتريكى به هادى 

سيم اتصال به زمين بكار مى رود.

Bonding Wires                                      سيم هاى پيوند يافته
اين سيم ها به طور معمول شامل سيم استاندارد لعاب كارى شده با مواد مصنوعى اند كه 
روى آن ها با مواد گرمانرم پوشش داده شده است. خواص سيم لعاب كارى شدة پايه 
تحت تأثير اضافه كردن پوشش پيوند دهنده قرار نمى گيرد، كه در نتيجه، استفاده از اين 

سيم ها را در سيم پيچ هاى خود نگهدار بدون شكل مشخص امكان پذير مى كند.

                                Boom Attachment                              بازوى متحرك القايى
تيرك افقى الحاق شده به كاميون هاى صنعتى براى جابجايى سيم به شكل 

كالف.

  Booster                                                          تقويت كننده
افزاره اى كه براى افزايش ولتاژ به داخل يك خط (يا كابل) وارد مى شود. 



92واژه نامه سيم و كابل

مولدهاى تقويت كننده را نيز براى باال بردن سطح خط DC بكار مى برند. 
ترانسفورماتورها معموالً براى تقويت ولتاژ هاى AC بكار گرفته مى شوند. 

اين اصطالح براى پيش تقويت كنندة آنتن نيز بكار مى رود.

Boot                                                             پوشش محافظ
پوشش هاى محافظ سه كاربرد اصلى دارند: 1) پوشش محافظ برروى هر بخش 
از كابل، سيم يا اتصال دهنده، عالوه بر روكش يا عايقكارى معمولى. 2) شكلى 
كه در اطراف پايانة سيمى با اتصال دهندة چند اتصالى قرار مى گيرد و مايع 
خمير عايقكارى را قبل از سخت شدن آن در خود جا مى دهد. 3) محفظه اى 
محافظ كه معموالً از ماده اى قابل ارتجاع براى جلوگيرى از وارد شدن رطوبت 

به داخل اتصال دهنده ساخته مى شود.

Borax                                                        بوراكس، تنه كارBorax                                                        بوراكس، تنه كارBorax
اين نمك كريستالى، دكا هيدرات تترابوريت سديم، به طور عمده به صورت مادة 
پوشش دهندة در كشش خشك سيم فوالدى ، هر دو نوع كم كربن و پر كربن 
بكار مى رود. از بوراكس براى خنثى كردن  اسيد باقى مانده استفاده مى شود و به 

منزلة حامل روان كننده در كشش خشك سيم عمل مى كند.

Boron                                                                        بور
عنصرى با عالمت شيميايى B.عنصرى آلياژى كه براى دو منظور مختلف در 
توليد مفتول سيم بكار مى رود. 1) براى افزايش سختى پذيرى در درجه هاى 
در نظر گرفته شده در  عمليات حرارتى. 2) براى بهبود نرمى و استحكام كششى 

كمتر در درجه هاى كم كربن.
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Boron Carbide                                                     كربوبور
اين ماده سايندة سخت (B4C) به طور مصنوعى توليد مى شود. اين ماده به 
طور وسيعى در مته كارى و تكميل كارى حديده هاى كاربيد كلوخه شده  
(Cintered carbido) به كار مىرود. از كربوربور فقط به شكل غير منسجم 
استفاده مى شود. هنگامى كه با روغن معدنى مخلوط شود تشكيل خمير ساينده 
مىدهد. وسيله اى عمومى براى شكافتن سوراخ هاى قالب است، اما به طور 
معمول براى قالب هاى كاربيدى به علت ماسه سنگ خشن آن بكار نمى رود.

Boshes
حمام هايى مانند آنهايى كه در عمليات اسيد شويى مورد استفاده قرار مى گيرند.

Bottle Top Mold                             قالب به شكل دهانة بطرى
قالب شمش كه دهانه اى باريك در باال دارد و در داخل آن قطعه اى فلزى به 
نام كالهك ، پس از آنكه قالب با فوالد مذاب پر شد، قرار مى گيرد. اين قالب 

هنگامى كه شمش داراى سر ساخته مى شود مورد استفاده قرار مى گيرد.

BOV
به  كات).  اى  قهوه  (روغن   Brown Oil of Vitriol اختصارى  عالمت 

Vitriol مراجعه شود. 

Bow                                                                         كمانBow                                                                         كمانBow
جزئى از ماشين دسته كنندة سيم افشان كه براى ايجاد تاب در سيم و كابل ها مى چرخد. 
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سيم يا كابل هاى جداگانه را از طريق كمان به دستگاه مى خورانند و به ترتيب براى 
توليد هادى هاى مغزى يا كابل هاى تابيده، به هم مى تابانند.

Bow Twister                                             تاب دهندة كمانى
نوعى روش تابيدن براى تاباندن هادى لخت و عايقكارى شده در كابل هاى 

قدرت، كنترل و ارتباطات.

                               Box Annealing                                         تابكارى جعبه اىBox Annealing                                         تابكارى جعبه اىBox Annealing
فرآيند تابكارى آلياژى آهنى در ظرف فلزى بستة مناسب با مواد محافظ يا بدون 
آن براى كمينه كردن اكسايش. بار درون ظرف را معموالً به آهستگى تا دمايى 
زير محدودة تبديل گرم مى كنند. اما گاهى اوقات اين دما بيشتر از دماى تبديل 
بار را به آهستگى سرد  است و يا در درون آن محدود مى شود. سپس اين 
مى كنند. اين فرآيند را تابكارى سر بسته (Close Annealing) يا تابكارى در 

جعبه (pot annealing) نيز مى نامند.

Box Furnace                 كورة جعبه اى، كورة موفل 
اين اصطالح براى كوره اى مربعى شكل بكار مى رود كه براى تابكارى يا 
عمليات حرارتى ماده مورد استفاده قرار مى گيرد. اين كوره ها كه به طور 
معمول از جو نيتروژن استفاده مى كنند، معموالً براى عمليات نسبتًا ارزان و 

ظرفيت زياد خود شهرت دارند.

  Box Grooves                                                  كاليبر محدود
بخشى از گسترة وسيع نوردهاى شيار كارى براى شكل دان به نيمرخ (پروفيل) 
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مفتول در حال نورد كارى از طريق سكوهاى مختلف نورد است.

BDF
Billion Conductor Feet به  زوج.  فوت  ميليارد  اختصارى  عالمت 

مراجعه شود.

Braid                                                                    گردباف
گروهى رشته اى يا فلزى از رشته هاى در هم بافته شده به شكل استوانه به 
منظور تشكيل پوششى بر روى يك يا چند سيم است. گردباف با قرار گرفتن 
تعدادى از رشته هاى ماده به صورت ضربدرى تشكيل مى شود، به گونه اى 
كه يك يا چند رشته به طور يكى در ميان در رو و زير يك يا چند رشته در 
جهت مخالف هم مىگذرند. گردباف كامل شده در بافت رشته اى دوتايى 

كامل مربوط به تشكيل طرح جناغى در هر خط را نشان  مى دهد.

   Braid Angle                                                  زاويه گردباف
زاوية ميان محور كابل، محور هر يك عضو يا رشتة گردباف. اين زاويه از دو 

زاوية  تشكيل شده به وسيلة حامل و محور طولى گردباف كمتر است.

Braid carrier                                                حامل گردباف
                                                                         

قرقره يا بوبينى بر روى دستگاه گردباف كه يك گروه از رشته ها يا رشته هايى شامل 
تعداد خاصى از سرها را نگه مى دارد. حامل در اثناى عمليات گردبافى مى چرخد.
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Braid Ends                                                 سرهاى گردباف
تعداد رشته هاى بكار رفته براى كامل كردن يك حامل. رشته ها كنار به كنار 
يكديگر روى بوبين حامل بافته مى شوند و در گردباف كامل شده به طور 

موازى قرار مى گيرند.

Braided Conductor                                هادى گردباف شده
اصطالحى كه در كابل هاى هم محور بكار مى رود كه مادة گردباف شدة 
خارجى از رشته هاى مس بافته شده ساخته مى شود. مس ممكن است لخت 
يا پوشش شده با قلع يا نقره باشد. گردباف عالوه بر بكار رفتن به منزلة هادى 
از آن را فراهم و  استفاده  امكان خم و راست شدن كابل در طول  خارجى 
استحكام مكانيكى بيشترى ايجاد مى كند و اغلب به منزلة غالفى الكتريكى 

بكار مى رود.

Braided Wires                                    سيم هاى گردباف شده
سيم مسى سخت يا قلع اندود بافته شده كه به صورت غالف براى سيم و كابل 

و سيم زمين براى باطرى ها يا تجهيزات سنگين صنعتى بكار مى رود.

Braider
به Braiding Machine مراجعه شود.

Braiding                                                              گردبافىBraiding                                                              گردبافىBraiding
1) به هم بافتن سيم يا نخ به صورت ضربدرى به منظور تشكيل لوله، سيم 
يكپارچه يا نوار تخت. 2) به هم بافتن پنبه يا نخ بر روى هادى الكتريكى يا 
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سيم براى غالفكارى و يا تقويت ساختارى.

Braiding Machine                                       ماشين گردبافى
تهيه غالف  و  كابل  و  بر روى سيم  ها  بردن گردباف  بكار  براى  كه  ماشينى 
گردباف شده و گردباف هايى براى بستن و گره زدن بكار مى رود. ماشين هاى 
گردباف بر حسب تعداد حامل ها، مثًال 16 يا 24 حامل مشخص مى شوند. 
همچنان كه حامل هاى بااليى و پايينى در عكس جهت يكديگر مى چرخند، 

رشته ها از بسته هاى تامين كنندة جداگانه، گردبافى مى شوند.

Brake Cable Wire                        سيم ترمز يا سيم كابلى ترمز
در  و  شده  خنك  كنترل  تحت  يا  شده  كارى  پاتنت  كربن  پر  فوالدهاى  از 

اندازه هاى مختلف، بسته به نوع يا اندازة كابل مورد نياز تهيه مى شود.

Brass                                                                        برنج
آلياژى كه از مس و روى تشكيل شده است. آلياژ برنج كه 70 درصد مس و 30 
درصد روى داشته باشد، نرم وچكش خوار است، ويژگى هاى سردكارى بسيار 
خوبى دارد و براى لحيم كارى نرم، عالى و براى لحيم كارى سخت (جوش برنج)، 
آلياژ نقره يا جوشكارى اكسى استيلن خوب است. بر عكس، اين آلياژ براى گرم 
كارى نامناسب و خواص ماشينكارى آن ضعيف است و براى جوشكارى مقاومتى 

قوس الكتريكى نسبتاً خوب است.– قوس الكتريكى نسبتاً خوب است.– قوس الكتريكى نسبتاً خوب است. – يا جوشكارى كربنى – يا جوشكارى كربنى 

  Brass Coating                                       پوشش كارى با برنجBrass Coating                                       پوشش كارى با برنجBrass Coating
پوشش برنج را مى توان توسط رسوبدهى الكتروليتى انجام داد كه براى كاربرد هاى 
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پيوند دهى در الستيك بسيار مناسب است و اغلب براى سيم هاى تقويت لبه تاير و 
شلنگ آب بكار مى رود. سيم براى چسبندگى مناسب بايد سطح مطلقاً تميزى داشته 
باشد. روش به اين گونه است كه ابتدا سيم را از طريق الكتروليتى با مس و سپس با 
روى پوشش مى دهند و  به دنبال آن سيم را 420 تا 550 درجة سانتيگراد (790 تا 
1020 درجة فارنهايت) گرم مى كنند كه به گداخته شدن دو پوشش براى تشكيل 

سيم برنجكارى شده مى انجامد.

Brass Wire                                                       سيم برنجى
اين نوع آلياژ مسى حاوى روى به منزلة عنصر اصلى آلياژى با عناصر ديگر تعيين 
شده از قبيل آهن، الومينيوم، نيكل و سيليس يا بدون آنهاست. بيشتر سيم هاى 
برنجى 62 تا 65 در صد مس براى محصوالتى مانند سيم پين، سيم پيچ، سيم 
گريس خورو افشانك، سيم پرچ و نظاير آن دارند. آلياژهايى كه مس بيشترى 
دارند مانند برنج 70:30 از نرمى بيشترى برخوردارندو مقاومت بهترى در مقابل 

خوردگى دارندو براى پرچ هاى بزرگ سر، سيم بافته و غيره بكار مى روند.

Brassed
به Brass Coating مراجعه شود.

Braze
به Brazing مراجعه شود.

Brazing                       لحيم كارى سخت، زردجوش، جوش برنجBrazing                       لحيم كارى سخت، زردجوش، جوش برنجBrazing
اتصال فلزات به يكديگر توسط جريان يافتن اليه اى نازك با ضخامت موبين 
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از فلز پركنندة غير آهنى در داخل فاصلة ميان آنهاست. پيوند حاصل از تماس 
عميق ايجاد شده توسط انحالل جزيى مقدار كمى از فلز پايه در فلز مذاب پر 
كننده بدون ذوب شدن فلز پايه حاصل مى شود. گاهى اوقات فلز پر كننده 
به صورت ورق يكپارچة نازك يا به صورت الية روكش در محلى قرار داده 
مى شود و مجموعه را در كورة لحيم كارى سخت گرم مى كنند. اصطالح 
لحيم كارى سخت در مواردى بكار مى رود كه دما از مقدارى اختيارى مانند 
Soldering425 درجة سانتيگراد (800 درجة فارنهايت) بيشتر شود، اصطالح

(لحيم كارى نرم) براى دماهاى كمتر از مقدار اختيارى است.

Brazing Alloy                                    آلياژ لحيم كارى سختBrazing Alloy                                    آلياژ لحيم كارى سختBrazing Alloy
همانند فلز پر كنندة لحيم كارى سخت است.

          Brazing Filler Metal                 فلز پر كنندة لحيم كارى سخت
فلز پر كنندة غير آهنى كه در لحيم كارى سخت و زرد جوش بكار مى رود.

Brazing Rod                                    مفتول لحيم كارى سخت
مفتولى (نورد شده، اكسترود شده يا ريخته شده) كه با كنترل خاص تركيبات 
شيميايى به منظور مصرف در اتصال فلزات توسط لحيم كارى سخت، ساخته 

مى شود.

Brazing Solder                                                لحيم سخت
روى به صورت دانه (گرانول)  كه با كنترل خاص تركيبات شيميايى – روى به صورت دانه (گرانول)  كه با كنترل خاص تركيبات شيميايى – روى به صورت دانه (گرانول)  كه با كنترل خاص تركيبات شيميايى  آلياژ مس 

به منظور مصرف در اتصال فلزات توسط لحيم كارى سخت، ساخته مى شود.
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Brazing Wire                                     سيم لحيم كارى سخت
سخت  لحيم  سيم  است.  فلزات  اتصال  در  استفاده  براى  شده  ساخته  سيم 
برنجى به طور كلى شامل 60 درصد مس و 40 درصد روى است، اما لحيم با 
نقطة ذوب پايين تر (54 درصد مس 46 درصدروى و آلياژ 50/50) نيز بكار 
مى روند. اين سيم را مى توان با راسته برى خشن از تسمة نورد شده تهيه 

كرد، زيرا به تكميل كارى دقيق نياز ندارد.

Brd   Braided
گردباف شده (سيم الكتريكى)مخفف گردباف شده (سيم الكتريكى)مخفف گردباف شده (سيم الكتريكى)

  Breadboard                                             تختة مدار آزمايش
اصطالحى آزمايشگاهى براى يك مدار آزمايشى.

Breakdown                                          شكست، مقطع شكنى
تغيير ناگهانى مقاومت از زياد به كم كه شارش جريان را ممكن مى سازد. عمل نورد 
كارى يا كشش اوليه. همچنين اصطالحى كه براى توصيف اولين كاهش در قطر سيم 
در فرآيند كشش و در هنگامى بكار مى رود كه بيش از يك گذر انجام مى شود. 

گاهى اوقات اشاره به “مقطع شكنى مفتول” (rod breakdown) دارد.

Breakdown of Insulation                              شكست عايق
خرابى عايق كه ناشى از شارش جريان از طريق عايق است. اين خرابى ممكن 

است به علت كاربرد ولتاژ بسيار زياد يا نقص و خرابى باشد.
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Breakdown (Puncture)                    (سوراخ شدگى) شكست
تخلية الكتريكى مختل كننده از طريق عايق.

   Breakdown Stand                                 پاية نورد مقطع شكن
عمل نورد كارى در مواردى كه اولين پاية نورد اولين كاهش مقطع را ايجاد مى كند.

Breakdown Test
به Test , Breakdown مراجعه شود.

Breakdown Voltage                                       ولتاژ شكست
ولتاژى كه در آن عايق ميان دو هادى خراب شده و باعث مى شود كه جريان 

ازميان هادى ها عبور كند.

                              Breaker Block                                        بلوك شكسته شدنىBreaker Block                                        بلوك شكسته شدنىBreaker Block
قطعه اى نسبتًا ارزان از دستگاه نورد يا ماشين هاى ديگر كه براى شكسته 
است.  مى شود، طراحى شده  وارد  اضافى  بار  ماشين  به  كه  هنگامى  شدن، 

شكسته شدن اين قطعه، قطعات گران تر را مصون نگه مى دارد.

Breaker Plates                        صفحه هاى سوراخدار اكسترودر
قطعه اى در مارپيچ انتقال دهنده براى انتقال پالستيك مذاب در اثناى فرآيند 
برابر  در  مقاومت  تغيير  منظور  به  سوراخدار  هاى  صفحه  است.  اكستروژن 
جريان و كنترل فشار كله گى بكار مى روند. اين صفحه در ميان طرف جلويى 
استوانه و كله گى اكسترودر قرار مى گيرد. صفحة سوراخدار، صفحة فوالدى 
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گردى است كه سوراخ هاى كوچك بسيار نزديك به هم دارد.

Break Strip                                                   تسمة جداساز
تسمه هاى نازكى از ماده كه ميان هادى هاى فاز و هادى هاى اتصال به زمين 
انتقال، قرار مى گيرد؛ تسمه هاى جداساز  قابل  در كابل هاى تخت موازى 

محافظت مكانيكى و الكتريكى اضافى فراهم مى آورند.

Breakout                   محل خارج شدن سيم از كابل، بيرون زدگى
1) محل اتصال درمواردى كه هادى يا هادى هايى از كابلى داراى چند هادى، 
براى كامل كردن مدار در نقاط مختلف در طول كابل اصلى، از آن خارج مى 
شوند. بقية هادى ها در داخل روكش ادامه مى يابند. محل خروج سيم ممكن 
است خود روكش و محل اتصال آب بندى شود. در عمل اتصال خود محل 
خروج سيم است. 2) رخنه يا شكافى در پوست شمشال يا شمشه حاصل از 
ريخته گرى پيوسته در پى خروج از قالب است. اين وضعيت بيرون زدن فوالد 

مذاب از باالى محل خرابى به داخل محفظه پاشش را ممكن مى سازد.

  Breaks                                                            چين، پارگى
 1) چين يا برآمدگى، معموالً در مواد باز پخت نشده يا پير شده در مواردى كه 
نقطة تسليم ناديده گرفته شود. اين وضعيت را با توجه به منشاء آن ممكن است 
چين عرضى، چين مارپبچى، پين لبه يا چين خار مانند بنامند. خرابى هاى سيم 
عايقكارى شده مربوط به عايق است. 2) اصطالحى كه هنگام پارگى سيم ها در 

اثناى فرآيند كشش بكار مى رود.
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Bridge                                                                        پل
1) مدار الكتريكى كه با توازن چهار امپدانس كه در آنها جريانى برابر جريان 
كم؛  مقاومت   – كلوين  مقاومت؛  وتستون-  شود:  مى  گيرى  اندازه  مىيابد 
خازنى، ضريب – خازنى، ضريب – خازنى، ضريب  خازنى، ثابت دى الكتريك ضريب اتالف؛ و وين – خازنى، ثابت دى الكتريك ضريب اتالف؛ و وين – خازنى، ثابت دى الكتريك ضريب اتالف؛ و وين  شرينك 
اتالف. 2)افزاره اى كه در ارتباطات براى توسعة شبكه اى محلى توسط قاب 

هاى هدايت كننده، ميان اليه هاى پيوند داده ها، بكار مى رود.

Bridge Cable                                                       كابل پل
آر يا آر يا آويزان كننده هايى بر  ر يا ه صورت زنجير يا ه صورت زنجي ه صورت زنجيبه صورت زنجيب ب هايى كه ب هايى كه  ته هاى سيمى يا رشته هاى سيمى يا رشته طناب

باالى پل معلق به كار مى رود.

Bridge Top
نمودهاى چندگانة زوج كابل يكسان در نقاط متعدد توزيع.

Bridging              پل بستنBridging              پل بستنBridging
تشكيل حفره هاى قوسى شكل در توده اى از پودر كه ممكن است به حفره 
هاى خالى يا چگالى نامساوى در يك تودة متراكم بيانجامد، يا حاصل توقف 

جريان پودر از طريق قيف يا وسيلة ديگر تغذيه باشد.

Bridle                                                                       مهار
سيمى كه به صورت طولى ميان ساختارهاى نگهدارنده يا اتصال هايى براى 

حفظ وضعيت جانبى صحيح سيم اتصال، كشيده مى شود.
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Bright Annealed wire
به Wire, Bright Annealed  مراجعه شود.

Bright Annealing                                          تابكارى براقBright Annealing                                          تابكارى براقBright Annealing
فرآيند تابكارى كه معموالً در جو كنترل شدة كوره انجام مى شود، به گونه اى 
كه اكسايش سطح به مقدارى كمينه كاهش مى يابد و سطح نسبتًا براق باقى 

مى ماند.

Bright Dipped Finish                   تكميل كارى با اسيد شويى
تكميل كارى كه با غوطه ور كردن نهايى سيم در محلول مناسب اكسنده براى 

به دست آوردن رنگ واقعى يا نزديك به واقعى فلز انجام مى شود.

Bright Dipping of Copper                        اسيد شويى مس 
يك رنگ طاليى براق براى آلياژهاى مس و روى را مى توان با نيم دقيقه فرو 
بردن آن در آميزة سرد اسيد هاى سولفوريك و نيتريك، يعنى محلول معمولى 
كه از 30 درصد اسيد نيتريك و 30 درصد اسيد سولفوريك و 40 درصد آب بر 
حسب حجم تشكيل شده است، به دست  مى آورد. رنگ زردتر را  مى توان با 
غوطه وركردن برنج در محلول اسيد سولفوريك رقيق و با افزودن اسيد كرميك 

يا بى كرومات به دست آورد.

تكميل كارى براق پس از كشش كارى سرد
Bright Finish After Dry Drawing
از  يكى  بردن  كار  به  با  سيمى  هر  روى  توان  مى  را  كارى  تكميل  نوع  اين 
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چند روشى كه پس مانده هاى روغن در گذر نهايى را رفع مى كند، انجام 
داد. متداول ترين روش غرق كردن جعبة حديدة گذر نهايى در ماشين چند 
راهه در حالل يا برخى از انواع ديگر تميز كننده هاست كه نوعى خاصيت 

روانكارى نيز دارند و از فرسودگى حديده جلوگيرى مى كنند.

Bright Rope                                                     طناب براق
طناب فوالدى تشكيل شده از سيمى بدون پوشش.

Bright Wet Drawn                             خيس كشيده شدة براق
اين اصطالح به طور وسيعى به معنى سيم فوالدى سخت كشيده شده با سطحى 
بدون پوشش مس، پذيرفته شده است. در ابتدا فقط براى سيم براق با هيچ تغيير 
رنگى كه فقط تا اندازه اى در معرض كشش خيس قرار مى گرفت، بكار مى رفت. 
سيم براق را مى توان با پوشش دادن با فسفات روى و كشيدن از ميان روغن انحالل 
پذير با 94 درصد كاهش سطح به وجود آورد، اگر چه ظاهر خاكسترى رنگ حاصل، 

در صورتى كه تغيير رنگ مجاز نباشد، چندان مناسب نيست.

Bright Wire                                                        سيم براق
سيم فوالدى كه سرد كشيده شده و در معرض فرآيند عمل آورى بعدى قرار 

نگرفته باشد.

Brinell Hardness Test                            آزمون سختى برينل
كه  شود  مى  انجام  ترتيب  اين  به  آزمون  ماده.  سختى  تعيين  براى  آزمونى 
ساچمه كاربيدى فوالد سخت با قطر معين به داخل سطح قطعه مورد آزمون 
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با نيروى مشخص و به مدت زمان  كه به طور خاصى پرداختكارى شده و 
استاندارد فشرده مى شود. حاصل عمل مقدارى است كه از تقسيم نيروى بكار 
رفته بر حسب كيلوگرم بر سطح اثر به وجود آمده بر حسب ميليمتر مربع به 

دست مى آيد.

Briquette                                                               بريكت
گلوله ها يا آجرهايى كه از طريق فشردن پودر فلزات با وارد كردن اجزاء غير 

فلزى يا بدون آنها تهيه مى شود.

British Standard Wire Gauge    مقياس سيم استاندارد انگليسى
مقياس اصالح شدة براى مقياس سيم بيرمنگام و استاندارد قانونى انگلستان براى 
همه سيم هاست. آن را مقياس استاندارد (SWG)، استاندارد جديد انگليسى 

(NBS)، استاندارد قانونى انگليسى و راهنماى سيم انگليسى نيز مى نامند.

British Standards                                 استاندارهاى انگليسى
فهرستى از استانداردهاى موسسة استاندارد انگلستان كه دربارة عناصر سازندة 
آلياژها، سيم، محصوالت سيم، كابل ها و ساير موضوع هاى مورد نظر صنعت 

سيم است.

British Thermal Unit                          واحد گرمايى انگليسى
BthU) يا BthU) يا BthU  نيز مى نامند كه واحد گرما در سيستم  BTU) اين واحد را بى تى يو 
انگليسى است. يك بى تى يو مقدار گرماى الزم براى افزايش دماى يك پوند 
آب به اندازة 1 درجة فارنهايت است. يك بى تى يو معادل 1060 ژول، واحد 
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انرژى،كار و مقدار گرما در سيستم غير بين المللى و 0/29 وات است.

Brittle Crack Propagation                      انتشار ترك شكننده
انتشار بسيار ناگهانى ترك بدون جذب انرژى به جز انرژى االستيكى انباشته 
در جسم. بررسى ميكروسكپى ممكن است نوعى تغيير شكل را، اگر چه با 

چشم غير مسلح مشهود نيست، نشان دهد.

Brittle Fracture                                               شكست ترد
جدا شدن جسم جامد همراه با تغيير شكل پالستيكى ماكروسكوپى كوچك، 
يا بدون تغيير شكل است. به طور معمول، شكست ترد توسط انتشار سريع 

ترك كه با مصرف كمتر انرژى در مقايسه با شكست نرم رخ مى دهد.

Brittle Point                                                  نقطة شكست
پليمر ترك خواهد  از جنس  اى سرد شده  آن تسمه  دمايى كه در  بيشترين 
خورد، به اين صورت كه تسمه از يك طرف نگهداشته مى شود و به طرف 

ديگر ضربه وارد مى شود.

Brittleness                                                 شكنندگى، تردى
از دست رفتن نرمى كه علت آن در سيم هاى فوالدى جذب هيدروژن تشكيل 
شده در اثناى اسيد شويى يا هنگامى است كه در دماى تقريبى ميان 200 تا 
شود،  كار  سيم  روى  فارنهايت)  درجة   752 تا   392) سانتيگراد  درجة   400

بدون آنكه تابكارى بعدى انجام شود.
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Broadband                                                          باند پهن
استفاده از سيگنال حامل در انتقال داده ها به جاى مدوالسيون (تلفيق) مستقيم، 

براى انتقال چند كانال به طور همزمان است.

Broadening                                                      پهن شدگىBroadening                                                      پهن شدگىBroadening
فرآيند  اثناى  در  كه  است  نورد  دستگاه  به  مربوط  اصطالحات  مجموع  از 

نوردكارى و شيار كارى بكار مى رود.

Broken Back                                                  پشت شكستهBroken Back                                                  پشت شكستهBroken Back
نوارى از ترك هاى عرضى در طول سيم كشيده شده.

Broken Edges                                              لبه هاى شكسته
لبه هايى كه ترك، شكاف يا پارگى دارد.

Broken Surface                                              سطح شكسته
1) مقدار زياد ترك هاى ريز بر روى سطح ورق كه در جهتى عمود بر جهت 
غلتك كارى و عمود بر سطح ورق دويده است. 2) پارگى هاى سطحى كه 
بيشتر در گوشه هاى تيز اكستروژن كارى ها با تعداد زياد ترك هاى ريز در 

سطح شكل يا لولة كشش كارى شده عمود بر جهت كشش، ايجاد مى شوند.

Bronze                                                              برنز، مفرغ
نامى عمومى براى آلياژهاى با پاية مس. به لحاظ تاريخى برنز آلياژ مس و قلع 
است كه غنى از مس است. مصرف اين آلياژ را مى توان تا 5000 سال پيش 
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از ميالد دنبال كرد. اصطالح برنز اكنون به گسترة وسيعى از تركيبات آلياژهاى 
مس، شامل بسيارى از آلياژ هاى دوتايى، مانند: آلومينيوم برنز، بريليم برنز، 
منگنز برنز، سيليسيم برنز گفته مى شود كه همة آنها اصوالً بدون قلع هستند. 
مس، شامل بسيارى از آلياژ هاى دوتايى، مانند: آلومينيوم برنز، بريليم برنز، 
منگنز برنز، سيليسيم برنز گفته مى شود كه همة آنها اصوالً بدون قلع هستند. 
مس، شامل بسيارى از آلياژ هاى دوتايى، مانند: آلومينيوم برنز، بريليم برنز، 

بهتركردن  براى  سرب  و  فسفر  روى،  مانند  مقدار  كم  عناصر  اوقات  گاهى 
خواص در كاربردهاى خاص، اضافه مى شود. از برنز براى پيچ ها، وسايل 
سيمى، صفحه هاى سايشى، بوش ها و فنرها استفاده مى شود. از برنز براى 
سيم تراموا نيز به خاطر استحكام و رسانايى الكتريكى زياد و مقاومت در برابر 
سايش استفاده مى شود. برنز تا اندازه اى محكم تر از مس و برنج است و 

نرمى آن برابر يا بهتر از آنهاست.

Bronze Lacquer                                               الك مفرغى
پوششى كه با فروبردن در حمام مس كارى كه حاوى نمك هاى قلع است 
به دست مى آيد. در مورد كنترل محلول بايد دقت زيادى به عمل آيد، زيرا 

نمك هاى قلع در محلول اسيد هيدروليز (تجزية آبى) مى شوند.

Bronze Wire                                                    سيم مفرغى
اين اصطالح به لحاظ تجارتى در موارد زير بكار مى رود: سيمى با آلياژ مس-
مس  و  كادميم   – مس  آلياژهاى  برنز،  جوشكارى  براى  برنج)  يعنى   ) روى 
كادميم- قلع كه بيش از 98 درصد مس دارند و از رسانايى الكتريكى بسيار – كادميم- قلع كه بيش از 98 درصد مس دارند و از رسانايى الكتريكى بسيار – كادميم- قلع كه بيش از 98 درصد مس دارند و از رسانايى الكتريكى بسيار 
همراه با استحكام زياد در مقايسه با مس خالص برخوردارند؛ آلياژهاى مس 
– سيليسيم كه بيش از 96 درصد مس دارند و براى مقاومت ويژة الكتريكى، 
فرآيند  براى  براى سيم جوشكارى،  يا  استحكام  برابر خوردگى،  در  مقاومت 
آلومينيوم – آلومينيوم – آلومينيوم  – غالفكارى در گاز بى اثر مورد استفاده قرار مى گيرند؛  آلياژهاى مس – غالفكارى در گاز بى اثر مورد استفاده قرار مى گيرند؛  آلياژهاى مس 
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(آلومينيوم برنزها) كه بيش از 96 درصد مس دارند و براى مقاومت در برابر 
خوردگى، استحكام زياد يا رنگ خود، بكار مى روند؛ و همچنين به گونه اى 

قلع  (برنز، فسفر برنز يا قلع برنز).– قلع  (برنز، فسفر برنز يا قلع برنز).– قلع  (برنز، فسفر برنز يا قلع برنز). درست تر براى آلياژهاى مس 

Brown and Sharp Gauge
به American Wire Gauge مراجعه شود.

Brown Wire                                                   سيم قهوه اى
اصطالحى كه براى توصيف سيمى بكار مى رود كه سطح اكسيد شده اى را 
پس از عمل كشش نشان مى دهد. اين وضعيت را به آب كشى ضعيف پس 
از پوسته بردارى شيميايى نسبت  مى دهند كه سطح مفتول يا سيم با اسيد و 
آهن پيش از آنكه پوشش بكار برده شود، آلوده شده است. مواد آالينده سطح 

زير پوشش را بيش از كشش اكسيده مى كنند.

Brucite                                                                بروسيت
شكل طبيعى به وجود آمده از هيدروكسيد منيزيم. بروسيت منبعى از اكسيد منيزيم 

است و به منزلة افزودنى در نسوزهاى معينى بكار مى رود.

Brush                                                   جاروبك، ذغال دينام
                                                                            

هادى ميان قسمت هاى ساكن و گردان ماشين كه معموالً از جنس كربن است.

BS
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پيشوندى براى عدد مشخصة استاندارد انگليسى.

BSC
عالمت اختصارى مس نرم لخت، مس تابكارى شدة بدون پوشش.

BT
Brass Tension (واژه اى فرانسوى) به معنى كم كشش.

BTU
به British Thermal Unit مراجعه شود.

Buckle       كيس،  طبله، چين
طبله ها و فرورفتگى هاى يك در ميان كه در طول محصول تكرار مى شوند 

با لبه هايى كه نسبتًا تخت باقى مى مانند.

Buckling              كمانش Buckling              كمانش Buckling
انحراف فنرى فشرده از شكل مستقيم معمولى آن كه هنگامى آمادگى رخداد 

آن وجود دارد كه طول فنر نسبت به قطر آن بسيار زياد باشد.

Buff                                             چرخ پرداخت، نمد پرداختBuff                                             چرخ پرداخت، نمد پرداختBuff
سنباده اى بسيار نرم.

Buff Surface
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به  Polished Surface مراجعه شود.

      Buffer Coating                             پوشش بافر، پوشش ميانگير Buffer Coating                             پوشش بافر، پوشش ميانگير Buffer Coating
براى  توان  مى  را  پوشش  از  اضافى  هاى  اليه  رشته.  روى  محافظ  پوشش 
افزايش قطر و زياد كردن محافظت در برابر آسيب مكانيكى و خميدگى هاى 

ريز بكار برد.

   Buffer Tank                                                   مخزن ميانگيرBuffer Tank                                                   مخزن ميانگيرBuffer Tank
به  مقدار كمى سودسوزآور  با  كه  اسيد، مخزنى است  با  فرآيند شستشو  در 
منظور خنثى كردن ماندة اسيد براى جلوگيرى از آلودگى مخازن پوشش كارى 

ناشى از اسيد به جا مانده، پر مى شود.

Buffer Tube                                                    لولة ميانگير 
لولة پالستيكى كه براى جا دادن تعدادى الياف در داخل ساختمان كابل بكار مى رود. 

اين لوله اغلب با آميزه يا نوار جلوگيرى كننده از نفوذ آب پر مى شود.

Buffing                                                پرداختكارى،جالكارىBuffing                                                پرداختكارى،جالكارىBuffing
به وسيلة چرخ هاى  از مادة ساينده اى ريز كه  استفاده  با  پرداخت ماليمى 

پارچه اى كه با سرعت زياد مى چرخند انجام مى شود.

Buffing Stripper   لخت كردن سيم با استفاده از چرخ پرداختكارى
افزاره اى موتوردار كه براى برداشتن عايق كابل هاى تخت به وسيلة  يك يا 
دو چرخ پرداخت بكار مى رود و اين عمل را با ذوب كردن عايق و برس 
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زدن و دور كردن آن از روى هادى انجام مى دهد. به آن لخت كن سنباده اى 
نيز مى گويند.

  Building Entrance Area                     محل ورود به ساختمان
فضايى كه در آن اتصال وسايل ستون فقرات ارتباطات راه دور درون ساختمانى 
يا بين ساختمانى صورت مى گيرد. فضاى ورودى نيز ممكن است به منزلة 

اتاق تجهيزات بكار رود.

Building Wire                                              سيم ساختمانى
سيم هاى عايق شدهاى  براى600 ولت يا كمتر. مناسب است كه در ساختمان ها 

براى روشنايى و مصارف الكتريكى ديگر بكار مى رود.

Build up                                                           برجستگى 
رسوبكارى الكتروليتى بيش از اندازه كه در محل هاى با چگالى جريان زياد 
مانند گوشه ها و لبه ها پيش مى آيد. همچنين در مورد لعاب اضافى بر روى 
عايق سيم مغناطيسى نيز بكار مى رود. اين اصطالح ضخامت نسبى اليه هاى 

مغناطيسى عايقكارى شده، مثًال لعاب ضخيم يا لعاب تكى را، تعيين مى كند.

Bull Block                                                       بلوك بزرگBull Block                                                       بلوك بزرگBull Block
ماشين كشش سيم تك بلوكى با ساختمان بسيار سنگين كه مى تواند مفتول هاى 

با قطر زياد، 40 تا 6 ميليمتر (1/6  تا 0/336 اينچ) را به طور سرد بكشد.

Bull Rod
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به Redraw Wire مراجعه شود.

Bullard Dunn Process                              فرآيند بوالرد دان
فرآيند اسيد شويى الكتروليتى كه در آن مقدار بسيار كمى از قلع، در اثناى 
فرآيند اسيد شويى و پس از برداشته شدن پوسته، روى فوالد مى نشيند. ادعا 
آن  كاهش  باعث  و  كرده  پيشگيرى  انبار  در  بيشتر  از خوردگى  شودكه  مى 

مى شود.

Bulldog Clips                                           گيرة بولداگ مانند
اين گيره ها به منزلة گزينه اى براى اتصال به كار مى رود. قطعة ريختگى به 
انتهاى زير بار يا بلند طناب نصب مى شود و پيچ U شكل در طرف كوتاه 
طناب از طريق قطعه ريختگى بسته و توسط مهره اى كامًال محكم مى شود. 

براى بهترين نتيجه، همة گيره ها را بايد در يك جهت نصب كرد.

    Buna Rubber                                                  الستيك بونا
الستيكى مصنوعى كه به جاى الستيك طبيعى بكار مى رود. عايق الستيك 
SBR و اكنون SBR و اكنون SBR GRS مصنوعى از استايرن – بوتادى ان است كه پيش از اين
Styrene – Bu- و  Nitrile – Butadiene Rubber ناميده مى شود. بهNitrile – Butadiene Rubber ناميده مى شود. بهNitrile – Butadiene Rubber

tadiene Rubber مراجعه شود.

    Bunch                             سيم دسته شدة تابيده، دستة سيم افشان
تعدادى سيم  كه در يك جهت و به طور يكنواخت به يكديگر تابيده مى شوند 
و هادى قابل انعطاف ترى در مقايسه با سيم تك رشته اى فراهم مى كنند. 
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هنگامى كه تعداد دسته سيم ها از چهار بيشتر باشد آنها را در اليه هاى هم 
مركز مرتب مى كنند. اليه ها به صورت يك در ميان، معموالً در جهت هاى 
هنگامى كه تعداد دسته سيم ها از چهار بيشتر باشد آنها را در اليه هاى هم 
مركز مرتب مى كنند. اليه ها به صورت يك در ميان، معموالً در جهت هاى 
هنگامى كه تعداد دسته سيم ها از چهار بيشتر باشد آنها را در اليه هاى هم 

مخالف هم قرار مى گيرند. كابل ها را هنگامى مى تابانند كه دو رشته يا بيشتر 
اگر محصور نشده  يا  باشند  يا شيار جاى داشته  كانال  در داخل يك مجرا، 

باشند، از يكديگر جدا نباشند.  

   Bunch Coil                                               سيم پيچ دسته اى
كالفى كه به صورت مارپيچ به هم پيچيده و سپس تابيده شده است.

       Bunch, Compound                                  دسته سيم تركيبى 
تعدادى دسته سيم افشان كه در يك جهت و به طور يكنواخت به هم پيچيده 

اند. شده

Bunch, Compound Stranded           سيم افشان تابيدة مختلط
تعدادى دسته سيم هاى افشان كه به يكديگر پيچيده شده اند، به طورى كه هر 
دسته سيم افشان، به استثناى سيم مركزى آن، شكلى مارپيچى با نسبت گام  به 

قطر (lay ratio) از پيش تعيين شده دارد.

Bunch Construction             ساختمان دستهاى، ساختمان تابيده
در يك  معمول  به طور  آن رشته هاى جداگانه  در  كه  استاندارد  ساختمانى 
جهت قرار مى گيرند و با طول گام يكسان به هم تابانده مى شوند. رشته ها 

از يك الگوى مرتب هندسى پيروى نمى كنند.
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   Bunched Conductor                                  هادى دسته شده
هادى افشانى كه در آن همة سيم ها در يك جهت و با گام يكسان در سراسر 

رشته به هم پيچيده شده اند.

  Buncher                      ماشين دسته كنندة سيم، ماشين تاب دهنده
ماشينى كه به رشته هاى افشان جداگانه يا كابل ها در شكل گيرى مطلوب هندسى، 
شكل  مى دهد. اين ماشين ها ممكن است تك پيچشى (Cabler نيز ناميده  شوند) 

يا ماشين هاى تاب دهندة دو پيچشى(DTB) باشند.DTB ها در گذشته تقريباً به طور 
انحصارى براى محصول هاى سيمى دسته شده يا به هم پيچيده شدة غير حساس (مانند 
سيم فوالدى، سيم جوش و كابلهاى اتصال زمين) بكار مى رفتند، اما اكنون تا اندازه اى 
تكامل يافته است كه جايگزين ماشين هاى تك پيچشى و بسيارى از روش هاى سنتى 
 ،Cat.6، Cat.5e، Cat.5، L.5، L.5، A LA L NANA تاباندن براى محصول هاى مورد تقاضا، مانند كابلهاى
DTBسيم ساختمانى، سيم وسايل و سيم ماشين هاى ابزار شده است. DTBسيم ساختمانى، سيم وسايل و سيم ماشين هاى ابزار شده است. DTB ها مى توانند 

بسيار سريع تر كار كنند و با وجود آن از نظرافزايش طول افت كمى داشته باشند.

ماشين تاب دهندة سيم افشان دو پيچشى
  Buncher, Double-Twist (DTB)                                     
سيستم بازكنندة اين نوع ماشين در خارج از مجموعة گردنده قرار گرفته است 
كننده در داخل مجموعة  تايى)، در حالى كه سيستم جمع  (تاب دهندة دو 
گردنده جا دارد. اولين پيچش، بين قرقره ورودى به مجموعة كمان و قالب 
جمع كننده شكل مى گيرد. پس از گذشتن رشته سيم از كمان، جهت آن در 
محور دوم گردنده معكوس مى شود و امكان وارد شدن به گهواره و كامل 
شدن تشكيل رشته فراهم مى شود. در اينجا دومين پيچش شكل مى گيرد. 
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 (Capstan) بسته به كاربرد ماشين، گهواره ممكن است داراى چرخ كشنده
يا بدون آن باشد. رشته هاى سيم از ميان مجموعه اى از قرقره هاى شيار دار 
منحرف كننده عبور مى كنند و به دستگاه حركت عرضى و در آخر به قرقرة 
از عمل اصلى دسته كردن سيم،  اين مدل جدا  كنندة سيم مى رسند.  جمع 
براى ساختن محصول رشته اى افشان هم مركز در دو گذر (با بازكنندة گردان 
 500MCM بيرونى) و محصول رشته اى تك شكل بندى شدة 37 سيمى تا
شكل  به  هايى  هادى  بيرونى،  چرخ  از  استفاده  با   (1MCM=1000 mil2

طناب تا AWG 4/0 و نيز تاب دادن هادى هاى عايقكارى شده در شكلدهى 
براى كابل (Cabling) بكار مى رود.

ماسين تاب دهندة سيم افشان در مقايسه با ماشين زوج كن    
         Buncher Versus Twiner                                                
تفاوت اصلى ميان زوج كن و تاب دهندة سيم افشان اين است كه در بسيارى 
را  انعطاف  قابل  يا سيم هاى  تكى  فقط دو سيم  موارد دستگاه زوج كن  از 
ترمز  يا  كنترل رقاصك  با  بازكننده هاى موتوردار  آن  آورد كه در  عمل مى 
يا ترمزهاى بازدارنده تدارك شده است و قرقرة جمع كن تنها وسيلة تنظيم 
سرعت است. برخالف آن، ماشين تاب دهندة سيم افشان مى تواند سيم هاى 
بسيارى از يك يا چند قرقره يا بسته هاى ساقه اى داشته باشد. سرعت ساخت 
محصول با چرخى داخلى تنظيم مى شود و قرقرة جمع كن در حالت گشتاور 

پيچشى است.

Bunching                                           دسته كردن سيم افشان Bunching                                           دسته كردن سيم افشان Bunching
اصطالحى براى تعداد زياد (گروهى) از رشته هايى  كه به طريقى تصادفى در 
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جهتى يكسان در يك عمل و بدون توجه به آرايش هندسى رشته هاى خاص، 
به يكديگر پيچيده مى شوند.اين ترتيب بر خالف تاب دادن دسته سيمهاى 
افشان است كه در آن تعداد زيادى سيم به شكل رشتهاى كه به لحاظ هندسى 

كامل شده و يكپارچه و منسجم اند، به يگديگر پيچيده مى شوند.

Bund Packers             بسته بندى كننده با قرقرة ساكن، ساكن پيچ
اصطالحى كه براى قرقره پيچ بلوك ساكن به كار مى رود كه نوعى جمع كن 

بكار رفته در ماشين هاى كشش سيم است.

Bundle                                                            بسته، بنديل 
تعدادى از طول ها يا كالف هاى سيم است كه به هم بسته شده اند. واحد 
مشخصى به لحاظ وزن يا تعداد است كه به طور محكم به هم بسته شده است 

كه مى توان آن را با دست جا به جا كرد.

Buried Cable                                                   كابل مدفون
كابلى كه بدون استفاده از كانال گرد زير زمينى مستقيماً در خاك نصب مى شود. 

Direct  Burial Cable نيز ناميده مى شود.

سيم هاى مدفون توزيع و سرويس   
   Buried Distribution and Service Wires                        
سيم هاى تلفن كه براى توسعة شبكة تلفن به صورت مدفون، از كابل هاى 

توزيع به مشتركين، طراحى شده است.
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Buried Exchange Cable                           كابل مبادلة مدفون
براى خطوط  مدفون  ارتباطات  هاى سيم كشى  براى سيستم  كه  اصطالحى 

خدمت دهى به مشتركين جداگانه بكار مى رود.
Burning                                                              سوختگىBurning                                                              سوختگىBurning
آسيبى ماندگار و دايمى كه وقتى فلز در معرض دماها ى بيش از اندازه زياد قرار 
مى گيرد پيش مى آيد. اين آسيب ممكن است ناشى از ذوب شدن عناصر تشكيل 
دهندة زودگدازتر، جدايش عناصرى معين يا اكسايش و ديگر واكنش هايى باشد 

كه مستلزم نفوذ گازهاست.

Burnouts                                                     آسيب هاى حرارتىBurnouts                                                     آسيب هاى حرارتىBurnouts
مشكلى كه ممكن است در فرايند تابكارى سيم پيش آيد كه براى ايجاد حرارت   
مورد نياز از حرارت مقاومتى يا القايى استفاده مى شود.سوختگى ها ممكن است 
ناشى از عواملى مانند كنترل  ضعيف ولتاژ، ناميزانى در منطقة حرارت دهى يا 

نارسايى هايى در سيم كشيده شده باشد.                                 
Burnt Ammonia

به Ammonia , Burnt مراجعه شود.

Burnt Deposite                                            رسوب سوخته
  رسوبى به صورت پودر تيره رنگ رها شده كه معموالً ناشى از آهنگ بيش 

از اندازة رسوب در آبكارى است.

Burr                                                                        پليسه
تراشى،  شيار  مانند  تراش  عمليات  از  مانده  بجا  ناهموار  و  نازك  برآمدگى 
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برشكارى، پولك زنى و اره كارى. اين اصطالح براى توصيف حلقة نا متعادل 
در هنگامى كه دو سيم به يكديگر جوش   مى شوند نيز بكار مى رود.

Bus                                                           سيم رابط داخلى 
سيم به كار رفته براى اتصال دو پايانه در داخل دستگاهى الكتريكى. نقطه اى 
عمومى براى مدارهاى الكتريكى براى برگشت. اين سيم ممكن است لخت، 

قلع اندود يا عايقكارى شده باشد.

Bus Bar                                                          شين جريان 
Busbar هم گفته مى شود. شين يك هادى، اغلب به صورت تسمه يا ميله اى 
سنگين است و براى انجام اتصال عمومى در ميان چند مدار، و به طور كلى با 

استفاده از پيچ و مهره بكار مى رود.

Bus Conductor                                هادى رسانگر فشار قوى 
هادى مسى صلب الكتريكى با رسانايى زياد و مقاطع مختلف كه براى يكى 
كردن انرژى الكتريكى دريافت شده از تعداد زيادى از مكان ها يا توزيع شده 

بين آنها بكار مى رود.

Bus Duct                                         كانال رسانگر فشار قوى 
مجموعه اى از شين هاى محصور شده است كه براى سهولت نصب طراحى 
مى شود و ويژگى هاى الكتريكى ثابت شناخته شده اى دارد. اين مجموعه 

قطع جريان برق بدون قطع مدار را به راحتى ممكن مى سازد.
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           Bushing                                                             بوش زنىBushing                                                             بوش زنىBushing
1)افزاره اى مكانيكى كه به منزلة آستر براى جلوگيرى از ساييدگى سيم يا 
كابل  بكار مى رود. 2) روشى ارزان قيمت براى عايقكارى، تثبيت يا محكم 
كردن ، بالشتك گذارى و استقرار است. براى اين كارها اغلب ماده اى غير 

فلزى ترجيح داده مى شود.

Butt                                                          اتصال لب به لب 
اتصال دو هادى به صورت سر به سر بدون رويهم افتادگى وبا محورهايى كه 

در امتداد يكديگرند.

            Butt Braider      گردباف كنندة لب به لب
ماشينى كه براى گردبافى يا غالفكارى سيم و كابل بكار مى رود. اين ماشين 
ممكن است داراى 8، 16، 24، 32، 48 يا 64 حامل باشد كه براساس اصل 

*maypole كار مى كنند.

Butt End Saw                                                      اره ته برButt End Saw                                                      اره ته برButt End Saw
اصطالحى براى اره، كه براى بريدن انتهاى شمشال پس از اكسترود شدن، در 

فرآيند تشكيل شمشال بكار مى رود.

Butt Lap
به Lap مراجعه شود.

maypole قيرى است كه روبان هاى تزيينى به صورت گرد از اطراف آن آويخته مى شود. 
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Butt Splice                                                اتصال لب به لب
اتصالى كه دو سيم از طرف هاى مقابل هم يا در مقابل مانع، در مركز محل 

اتصال، با هم لب به لب مى شوند.

Butt welder                                       جوش دهندة لب به لب
افزاره اى كه در آن جوشكارى توسط فشار مكانيكى به دو سر سيم در فاصله اى 

محدود انجام و حرارت كمى ايجاد مى شود.

Butt Welding                                      جوشكارى لب به لبButt Welding                                      جوشكارى لب به لبButt Welding
جوشكارى سر به سر دو سيم يا مفتول براى فراهم كردن امكان كشش پيوسته 

از يك كالف به كالف ديگر.

Butt Wrap                                             نوارپيچى لب به لب
نوارى كه به دور يك شيئى يا هادى در حالت لب به لب پيچيده مى شود.

الستيك بوتيل(IIIRيزوبوتيلن، ايزوپرن)
Butyl(IIR- Isobutylene- Isoperene) Rubber
بسپار (پليمر) ايزوبوتيلن با مقدار كمى ايزوپرن. ويژگى اين مادة عايقكارى و 
روكش، مقاومت بسيار خوب آن در برابر اكسايش و پير شدن، مقاومت استثنايى 
در مقابل اوزون و خواص بسيار خوب الكتريكى آن است. اين ماده مقاومت 
خوبى در برابر رطوبت، استفادة نادرست فيزيكى و مواد شيميايى دارد، اما در 
برابر قليا حساس است. مصارف آن شامل كابل هاى قدرت، سيم هاى   دستگاه 

ها و تجهيزات، كابل هاى كنترل و نظاير آن است.
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Butyrate                                                               بوتيرات
به Cellulose Acetobutyrate مراجعه شود.

BW
 (Basket Weave) عالمت اختصارى زرة سيمى گردباف شده يا بافت سبدى

BWG                                                                             
عالمت اختصارى سيم بيرمنگام كه به طور وسيع براى سال هاى بسيار در 
انگلستان و آمريكا بكار مى رفته، اما اكنون منسوخ شده است. با وجود اين، 
استفاده از آن براى منظورهاى معينى شامل سيم فوالدى روى اندود براى زرة 

كابل ادامه يافته است.

BX               سيم زره دارBX               سيم زره دارBX
سيم ساختمانى زره دار براى 600 ولت

Bypass Filter                                            صافى مسير فرعى
وسيلة تصفيه كننده كه در سيستم تميز كارى مايع خنك كننده بكار مى رود و مايع را از 
مخزنى به منظور تميز كردن مى كشد و آن را از طريق حلقه يا مدار مستقلى از فرآيند يا 

از طريق دستگاه هاى تصفية ديگر در همان سيستم به همان مخزن باز مى گرداند.
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C
C
شده.  پيچيده  هم  به  هادى  چند  يا  دو  است،  سيم المپ  اختصارى  عالمت 
عايق الستيكى، گردباف پنبه اى براى مصرف به صورت آويزان يا قابل حمل 
درجة  ولت 60  يا 600  براى300  كلى  پوشش  بدون  هاى خشك  در محل 

سانتيگراد مناسب است.

CA, ca
عالمت اختصارى جريان متناوب در زبان فرانسه.

CA
به Cellulose Acetate مراجعه شود.

CAB
عالمت اختصارى استوبوتيرات سلولز.

Cable                                                                       كابل
اصطالحى كه با مسامحه براى طنابهاى سيمى، رشته هاى سيم، كنف مانيل و 
هادى هاى الكتريكى بكار مى رود. كابل الكتريكى، طولى از هادى عايقكارى 
شدة تكى (يكپارچه يا تابيده شدة افشان) يا دو هادى و بيشتر است كه هر يك 
عايقكارى خاص خود را دارد كه در كنار هم قرار گرفته اند. هادى يا هادى هاى 
عايقكارى شده ممكن است با پوشش محافظ تكى براى جلوگيرى از آسيب 

هاى مكانيكى تهيه شوند يا بدون اين پوشش باشند.
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Cable, Aerial                                                   كابل هوايى
مجموعه اى از يك يا چند هادى و يك پيام رسان نگهدارنده.

Cable, Armored                                             كابل زره دار
كابل زره دار. به Armor  نيز مراجعه شود.

     Cable Belted كابل نوارى                                                   
كابلى با چند هادى كه داراى اليه اى از عايق بر روى هادى عايقكارى شده 

است كه در كنار يكديگر جمع شده اند.

Cable Bend Radius                                   شعاع خمش كابل
شعاعى كه كابلى مى تواند در آن شعاع بدون مخاطرة آسيب ديدگى هادى و 

يا عايق، خم شود.

Cable, Butt
به Cable, Hand مراجعه شود.

Cable Clamp                                                      گيره كابل
افزارهاى براى حمايت مكانيكى بنديل سيم يا نگهداري كابل در پشت فيش 

يا پريز برق.

Cable Clamp Adapter                         تنظيم كنندة گيرة كابل
تنظيم كننده يا تطابق دهنده اى مكانيكى كه در پشت فيش يا پريز به منظور 
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امكان وصل گيرة كابل، متصل مى شود.

Cable Clips                                                       بست كابل
در سيستم بستن كابل به منظور نصب سيم و كابل بكار مى رود. برخى از 

بست ها براى كنترل كشش قابل تنظيم اند.

Cable, Coaxial                                             كابل هم محور
كابلى كه براى بسامدهاى زياد بكار مى رود و شامل دو هادى استوانه اى با 
محور مشترك است كه توسط ماده اى دى الكتريك از هم جدا شده اند، هادى 

بيرونى به طور معمول در پتانسيل اتصال به زمين براى غالفكارى است.

انتخاب اندازة هادى كابل هادى
Cable Conductor Size Selection
تعيين اندازة هادى معموالً بر اساس مدارالكتريكىيى انجام مى شود كه كابل 
به سيم AWG 22 طراحي شده  نياز  براى  مدار  اگر  بكار مى رود.  آن  در 
تقليل   AWG28 به   ظرفيت  كاهش  خاطر  به  فقط  را  آن  توان  نمي  باشد 
داد. همچنين ضخامت جدار عايق را نمى توان بدون دليل افزايش داد، زيرا 
افزايش آن موجب زياد شدن قطر كابل و افزايش هزينه ها مى شود و بر پايانه 
تأثير مى گذارد. بنابراين انتخاب عايق براى كابل اغلب به صورت مسئله اى 

حساس و مهم است.

Cable Core                                                        هستة كابل
بخشى از كابل عايقكارى شده كه زير پوشش هاى محافظ قرار مى گيرد.
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Cable Core Binder     پيوند دهندة هستة كابل
لفاف پيچى نوار يا رشته هاى سيم به دور چند هادى در كابلى با چند هادى 
كه براى بستن آنها به يكديگر بكار مى رود. توجه : اين پيوند دهنده معموالً 
لفاف پيچى نوار يا رشته هاى سيم به دور چند هادى در كابلى با چند هادى 
كه براى بستن آنها به يكديگر بكار مى رود. توجه : اين پيوند دهنده معموالً 
لفاف پيچى نوار يا رشته هاى سيم به دور چند هادى در كابلى با چند هادى 

با پوشش خارجى گردباف، روكش يا غالف كامل   مى شود.

Cable Covers              پوشش هاى كابل
پارچه اى از الياف شيشه اى با مقاطع كانالى U شكل كه با اپوكسى به منظور 

محافظت از سيم و كابل تقويت شده است.

Cable Diameter Gauge (Measuring)      اندازه گيرى قطر كابل
شده،  داده  پوشش  كابل  يا  سيم  قطر  ديناميكى  گيرى  اندازه  براى  اى  شيوه 
هنگامى كه كابل در خط توليد است. براى انجام اين كار چند فناورى وجود 
دارد، اما مى توان آنها را به صورت تماسى يا غير تماسى دسته بندى كرد. 
شود  مى  يافت  اكسترودر  دستگاه  روى  بر  معموالً  گيرى  اندازه  وسيلة  اين 
كه عملگر ماشين يا كنترل هاى خودكار ماشين مى توانند يكى از دو عامل 
سرعت خط يا سرعت مارپيچ برونداد اكسترودر را به منظور بكار بردن مقدار 
مناسب عايق بر روى هادى لخت، تنظيم كنند. انواع مختلفى از آن در دسترس 

قرار دارندو به دو دستة تماسى و غير تماسى تقسيم مى شوند.

اندازه گير تماسى قطر كابل
Cable Diameter Gauge (Measuring), Contact

با  اندازه  تعيين  براى  كه  هايى  سنج  درز  در  تماسى  ازروشهاى  گذشته  در 



واژه نامه سيم و كابل 129

محصول كابل در تماس قرار مى گرفتند استفاده مى شد و با خواندن مقادير، 
تنظيم هاى اكسترود را به طور دستى كنترل مى كردند. روش هاى جديدتر 
شامل استفاده از دو ياقوت مصنوعى با فشار تماسى كم است كه از مقادير 
قرائت شده به طور خودكار براى تنظيم هايى در اندازة كابل، از طريق تنظيم 

كردن سرعت كابل يا سرعت اكسترود، استفاده مى شود.

اندازه گير غير تماسى قطر كابل                                              
Cable Diameter Gauge (Measuring), Non- Contact
از دهة 1980، اندازه گيرى هاى غير تماسى قطر به طور روزافزونى اهميت 
ليزرها)  (معموالً  نور  از  از شكلى  استفاده  گرفته شده،  بكار  راه حل  يافتند. 
بود. اين فناورى را مى توان براى كنترل خودكار قطر كابل بكار برد. انواع 
مختلفى از سيستم هايى كه از ليزرها استفاده مى كنند وجود دارند. در سيستم 
پويش ليزرى معموالً از باريكة ليزرى استفاده مى شود كه به منطقة بازرسى 
مختلفى از سيستم هايى كه از ليزرها استفاده مى كنند وجود دارند. در سيستم 
پويش ليزرى معموالً از باريكة ليزرى استفاده مى شود كه به منطقة بازرسى 
مختلفى از سيستم هايى كه از ليزرها استفاده مى كنند وجود دارند. در سيستم 

جهت گيرى  مى شود و به آيينة چند وجهى گردان برخورد مى كند. اين آينه 
80 تا 200 پويش در ثانيه ايجاد مى كند. اين پويش ها با اثر فوتوالكتريك 
(فتوسل) مبتنى بر بازه هاى زمانى نسبى نور و سايه، همچنان كه باريكة نور 
به طور متناوب توسط كابل قطع مى شود، دريافت مى شوند. بسامد تقريبى 
Hzآن Hzآن 6Hz است. سيستم تحليل پراش ليزرى كه فناورى پيچيده تر نورى است 
مى تواند كابل را 500 بار در ثانيه اندازه گيرى كند و نتايج را با تحليل پراش 
ليزرى تحليل كند. سيستم ديگر غير تماسى از فنآورى مشابه  CCD بكار 
رفته در دوربين هاى ويديويى استفاده مى كند. اين دوربين بر كابل در حال 
گذر نظارت مى كند. سيستم كنترل، تعداد پيكسل هايى را كه با تصوير كابل 
اشغال مى شود اندازه مى گيرد و آن را به بعد برمى گرداند. هر سه سيستم را 
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مى توان به صورت كنترل حلقة بستة فرآيند اكستروژن بكار برد.

Cable – in – Duct
هاى  كابل  روى  بر  پذير  انعطاف  مجرايى  آن  در  كه  مستقيم،  دفن  سيستم 

الكتريكى براى واحد تكى از پيش سوار شده اكسترود مى شود.

Cable،Duplex                                                   كابل جفتىDuplex                                                   كابل جفتىDuplex
يك زوج كابل به هم تابيده شده.

       Cable Eccentricity Gauge              اندازه گير خروج از مركز كابلCable Eccentricity Gauge              اندازه گير خروج از مركز كابلCable Eccentricity Gauge
افزاره اى برقى براى تعيين پيوستة ميزان خارج از مركز بودن هادى نسبت به 
دى الكتريكى كه آن را احاطه كرده در مورد سيم ها و كابل هاى اكسترود 
شده است. آزمون غير مخربى كه براى كنترل توليد و بازرسى محصول نهايى 

بكار مى رود.

Cable, Electric                                                    كابل برق
طولى از هادى عايقكارى شدة تكى (يكپارچه يا افشان) يا دو يا بيشتر از اين 
نوع هادى كه هر يك با عايق خاص خود تهيه شده و در كنار يكديگر قرار 
مى گيرند. هادى يا هادى هاى عايقكارى شده ممكن است با پوشش كلى 

محافظ مكانيكى تهيه شده يا بدون اين پوشش باشند.

Cable Electrical Characteristics     ويژگيهاي الكتريكى كابل
چهار ويژگي مهم كابل الكتريكى عبارتند از: امپدانس، تضعيف، اثر حفاظتى و ظرفيت.
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Cable Festoon              فانوس كابل
كابلى آويخته به شكل آكوردئون از قالب هاى لغزشى يا غلتكى كه معموالً براى 

تغذية تجهيزات متحرك مانند جرثقيل هاى سقفى بكار مى رود.

Cable Filler                                                    پركنندة كابل
 ماده اى كه در كابل هاى داراى چند هادى بكار مى رود و منظور از آن پر 
كردن درزهاى تشكيل شده توسط مجموعه هادى هاى عايقكارى شده است 

كه به هستة كابل شكل مطلوب مى دهد. (معموالً گرد).

Cable, Gangway
كابل تغذية برق معدن.

Cable Guards                                            محافظ هاى كابل
قطعات چهار گوش اپوكسى چند الية الياف شيشه (155 درجة سانتيگراد) كه 

براى محافظت از دسته سيم ها و اتصال دهنده هاى ظرفيت بكار مى رود.

Cable, Hand                                                     كابل دستى
كابل معدنكارى كه براى اتصال تجهيزات به واگن قرقره اى بكار مى رود.

Cable, Head
به Cable, Hand مراجعه شود.
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Cable Jacket
به Sheath  مراجعه شود.

Cable, Oil – Filled
به Oil Filled Cable مراجعه شود.

Cable, Parkway                                                كابل بولوارParkway                                                كابل بولوارParkway
اين كابل براى دفن مستقيم با محافظت سنگين مكانيكى با استفاده از كنف، 

سرب و سيم هاى فوالدى طراحى مى شود.

Cable, Portable                            (پرتابل) كابل جابجا شونده
كابلى كه براى انتقال برق به تجهيزات جا بجا شونده بكار مى رود.

Cable power                                       كابل برق، كابل قدرت
كابلى كه براى برق رسانى مورد استفاده قرار مىگيرد.

Cable, Pressure                 كابل فشارى
كابلى كه داراى سيالى تحت فشار (گاز يا روغن) به منزلة بخشى از عايق 

است. متداول ترين آن كاغذ و روغن است.

Cable Puller                                                    كشندة كابل
هاى  كارخانه  در  وسيله  اين  است.  لوله  ميان  از  كابل  كشيدن  براى  ابزارى 
پالستيكى،  اى  لوله  ميان  از  ها  هادى  كشيدن  براى  كابل  مجموعة  سازندة 
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الستيكى يا نئوپرن نيز بكار مى رود.

Cable Rack                                    كابل گير، نگهدا رندة كابلCable Rack                                    كابل گير، نگهدا رندة كابلCable Rack
ود) ً از آلومينيم يا فوالد ساخته مى شود) ً از آلومينيم يا فوالد ساخته مى شود)  ً از آلومينيم يا فوالد ساخته مى شة رو باز عمودى يا افقى (كه معموالً از آلومينيم يا فوالد ساخته مى شة رو باز عمودى يا افقى (كه معموال نگهدارند

كه به سقف يا ديوار متصل مى شود.

Cable, Ribbon                                                 كابل نوارى
كابل تخت داراى چند هادى.

Cable, Service Drop
كابلى كه از خط تاسيسات عمومى به ساختمان مشترى كشيده مى شود.

Cable Shaft
به Vertical Riser مراجعه شود.

Cable Sheath                                                   غالف كابل
بيرونى ترين پوشش كابل كه محافظتى كلى فراهم مى آورد.

Cable, Signal                                                  كابل سيگنال
كابلي كه براى انتقال داده ها بكار مى رود.

Cable, Spacer                                              كابل فاصله دار
توزيع هوايى كابل ساخته شده از هادى هاى روكش شده است كه با فاصله 
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گذارهاى عايقكارى شده نگهداشته مى شود. اين كابل براى مناطق پردرخت 
طراحى مى شود.

Cable Spinning Machine ماشين دورگردان كابل 
در تعليق هوايى، كابل هاى ارتباط و قدرت براى پيوند دادن كابل در تماس 

نزديك با سيم مهار است.

Cable Spreading Room                              اتاق پخش كابل
اتاقى در مجاورت اتاق كنترل براى سهولت قرار دادن كابل ها در مسير، در 

سينى ها، به دور از تابلوهاى كنترل.

Cable, Star Quad                            كابل چهار تايى ستاره اى
كابل رلة چند سيمى راديو يا تلويزيون كه در آن هادى ها در گروه چهار تايى 
مرتب شده اند و هر گروه چهار تايى چهار هادى پيچيده شده به يكديگر 
است و هاديهاى ضربدرى مخالف تشكيل يك زوج مدار مى دهند كه كابل 

چهارتايى مارپيچ هم ناميده مى شود.

Cable, Submarine                                       كابل زيردريايى
اين كابل براى رد شدن از زير اجسام قابل حركت در آب طراحى مى شود، 
اين نوع كابل حفاظت مكانيكى در برابر مهار هاى كشتى، آثار بازماندة شناور 

در آب و رطوبت فراهم مى كند.

Cable Terminal            پايانة كابل
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افزارهاى  كه انتهاى كابل را آب بندى و راه خروج عايق بندى شده اى را براى هاديها 
نيز مى نامند." نيز مى نامند." نيز مى نامند. end bell"end bell"end bell "يا "يا  "pothead"pothead"pothead فراهم مى كند. در برقكارى آن را

Cable Testing              آزمودن كابلCable Testing              آزمودن كابلCable Testing
به   نسبت  كابل  هاى  مشخصه  ارزيابى  براى  كه  ها  آزمون  از  اى  سلسله 
استانداردهاى سازمانهايي مانند سازمان ملى استانداردها (آمريكا) و مؤسسة  

ASTM بكار مى رود.

Cable Ties           بند كابل
يا سيم هاى  به دور بسته هاى كابل  آنرا  باريكة پالستيكى تسمه مانندى كه 
عايقكارى شده، براى نگهداشتن آنها با يكديگر، مى پيچند و گره مى زنند و 
گاهى اوقات براى محكم كردن آنها به تابلويى الكترونيكى، ديوار  يا مجموعه اى 

ديگر از آن استفاده مى كنند.

Cable Tray                          سينى كابلCable Tray                          سينى كابلCable Tray
يك سيستم سازه اي يكپارچه كه براى نگهداشتن كابل ها و كانال هاى محافظ 
نردبانى،   : از  عبارتند  كابل  هاي  سينى  انواع  شود.  مي  استفاده  آن  از  كابل 
ناودانى تهويه شده، كانال تهويه شده و كف يكپارچه. از اين سينى ها اغلب 

براى ارتباطات دور استفاده مى شود.

Cable, Triplexed          كابل سه تايى
لخت  هادى  اوقات  گاهى  كه  شده  عايقكارى  هادى  سه  مارپيچى  مجموعة 

اتصال به زمين هم دارد.
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Cable, Unit          كابل واحد
كابلى كه داراى تعداد معيني زوج هاى تابيده شده در داخل گروه ها (واحدها) 

با تعداد معين است. اين گروه ها سپس هسته را تشكيل مى دهند.

Cable, Vertical Riser                          كابل باالروندة عمودى
كابل هاى بكار رفته در مدارهايى با تغيير ارتفاع قابل توجه. اين كابل ها را 
ادغام  براى استحكام كششى در هم  با اجزاء تشكيل دهندة ديگرى  معموالً 
كابل هاى بكار رفته در مدارهايى با تغيير ارتفاع قابل توجه. اين كابل ها را 
ادغام  براى استحكام كششى در هم  با اجزاء تشكيل دهندة ديگرى  معموالً 
كابل هاى بكار رفته در مدارهايى با تغيير ارتفاع قابل توجه. اين كابل ها را 

مى كنند.

Cable Vulcanizer                                   ولكانيزه كنندة كابل
ماشين قالب گير فشارى كه براى تعمير روكش كابلى بكار مى رود كه بخشى 
از آن براى اتصال، براى اضافه كردن اتصال دهنده ها يا وسايل ديگر براى 

جايگزين كردن بخش هاى آسيب ديده برداشته شده است.

شمارنده و تجهيزات تعيين محل عيب در سيم و كابل 
Cable and Wire Fault Locating Equipment and
Counter
از  پس  و  ساخت  ضمن  در  كابل  هاى  عيب  محل  تعيين  براى  تجهيزاتى 
نصب. در هنگام ساخت كابل "جرقه زن ها"(sparkers) به طور پيوسته بر 
يكپارچگى عايق (در حال به كار رفتن بر روى سيم) با استفاده از ولتاژ هاى 
ميان سيم و الكترودهاى جرقه زن، نظارت مى كنند. براى سيم يا كابل نصب 
اندازه  شده، تجهيزات خاصى (از مولدهاى تن تا مولدهاى پالس به منظور 
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گيرى ظرفيت)  براى تعيين محل عيب يا مشكلى در چند فوت از مدارى 
Spark به  است.  نياز  مورد  باشد  داشته  طول  ها  كيلومتر  است  ممكن  كه 

Testing مراجعه شود.

Cabler         ماشين كابل كن
ماشينى كه رشته هاى جداگانه يا كابل ها را به شكل هندسى مطلوب از طريق 
گذراندن آنها از ميان قالب جمع كننده در مى آورد.شكلدهى واقعى به رشته ها 
در قالب جمع كننده صورت مىگيرد اين ماشين داراي دو نوع اصلي است: نوع 
Drum) و نوع تاب دهندة استوانه اى (Flyer Arm Type)بازوى پروانه اى
Twister Type). هر دو نوع از سيستم تك پيچشى استفاده مى كنند كه در 

سيستم سيم بازكن آن در خارج از مجموعة گردنده قرار دارد.
Cabler، Drum Twister Type و  Cabler، Flyer Arm Type به

مراجعه شود.

ماشين كابل كن از نوع تاب دهندة استوانه اى
Cabler, Drum Twister Type
با تاب دهندة استوانه اى  اما  اين ماشين شبيه سيستم نوع بازوى پروانه اى 
و  چنگك  و  شود  مى  نگهداشته  چنگك  يك  در  كننده  جمع  قرقرة  است. 
قرقره حول يك محور به گردش در مى آيند كه اين محور از مركز صفحه 
سوراخدار (صفحة گام Lay Plato) مى گذرد. اين چنگك مى تواند باز يا 
بسته شود و در هنگام گردش تشكيل تاب در محصول مى دهد. مجموعة 
چنگك ممكن است يا از نوع شانه اى (پيش آمده) باشد يا توسط زير غلتك 
(پاشنه گردان) نگهداشته شود. همانند ماشين از نوع بازوى پروانه اى، سرعت 
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گردش چنگك نسبت به سرعت دورانى قرقره جمع كننده، طول گام مطلوب 
را فراهم مى آورد.

Cabler, Flyev Arm Type     ماشين كابل كن نوع بازوى پروازى
اين نوع ماشين كابل به ازاى هر دور گردش چرخ گردان (rotor) يك تاب 
به رشته يا كابل مى دهد. سيم هايى كه از دستگاه باز كننده مى آيند از ميان 
صفحه يا صفحه هاى سوراخدار (گام) عبور مى كنند و در وضعيت هندسى 
مطلوب قرار مى گيرند. اين رشته وارد مدخل ميل محور چرخ گردان مى شود 
و از مجموعة چرخ گردان (پروازى) عبور مى كند و سپس به قرقرة جمع كن      
مى رسد كه محور آن با محور مجموعة چرخ گردان در يك راستاست. بازوى 
پروازى حول قرقرة جمع كننده با سرعتى كه كمى  متفاوت با سرعت گردشى 
اين تفاوت سرعت، گام عملى  قرقره جمع كننده است مى چرخد. حاصل 
رشته است. بازوى پروازى براى قرقره هاى بزرگتر بسته است، در حالى كه 

در مورد قرقره هاى كوچك تر پيش آمده است.

Cabling                كابل كردن، كابل كنندهCabling                كابل كردن، كابل كنندهCabling
شكلى از تاب دادن يا پيچاندن كه دو سيم يا بيشتر نسبت به يكديگر به طور 
هم مركز يا غير هم مركز مى چرخند. هدف از اين كار به هم پيوستن و تلفيق 
هاديها به گونه اى اقتصادى است كه انعطاف پذيرى  و كمينه كردن سطح 
مقطع فراهم شود. كابل كردن در عمل به معنى به هم پيچاندن دو يا چند جزء 

تشكيل دهندة عايقكارى شده توسط ماشين براى تشكيل كابل است.

Cabling Factor                                       ضريب كابل كردن
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fdدو فرمول وجود دارد: يك فرمول ، براى محاسبة قطر كابل است fdدو فرمول وجود دارد: يك فرمول ، براى محاسبة قطر كابل است D = fd كه  
f قطر كابل، f قطر كابل، f ضريب و d قطر يك هادى است. فرمول ديگر براى  D در آن
k ،قر كابل k ،قر كابل k D كه D = kd ،محاسبة قطر كابل بدون محافظ و روكش است

ضريب و d قطر هادى عايقكارى شده است.

CAC
مس انعطاف پذير، نوارهاى مصنوعى، پنبة نسوز نمدى و گردباف الك كارى 

شده، 1000 ولت ، 125درجة سانتيگراد.

CACSP Sheath Design                                     طرح غالف
Coated Aluminum Coated Steel Polyethylene عالمت اختصارىCoated Aluminum Coated Steel Polyethylene عالمت اختصارىCoated Aluminum Coated Steel Polyethylene
پلى اتيلن با روكش آلومينيوم و روكش فوالد. اين طرح در دهة 1980 براى 

جلوگيرى از خوردگى فوالد ارايه شد.

Cadmium                                                              كادميم
آبى  به  مايل  فلزى سفيد  كادميم عنصرى   .Cd با عالمت شيميايى  عنصرى 
است كه به طور عمده در تركيب با ديگر مواد معدنى مانند كانه هاى روى 
يافت مى شود. كادميم در باتريهاى قابل شارژ مجدد Ni-Cd ، رنگ دانه ها، 
يا براى  آلياژى  افزودنى  پايدار كننده هاى پالستيكى و به منزلة  پوشش ها، 
بهبود بخشيدن به خواص (مانندCd-Cu)، يا براى لحيم كارى هاى سخت 
و نرم بكار مى رود. به علت سمى بودن كادميم، استفاده از اين عنصر در حال 
كاهش يا حذف است و جستجو براى يافتن جايگزين هايى براى آن در دست 

انجام است.
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(C18135  آلياژ ) مس كاديم – كرم
Cadmium – Chromium Copper Alloy (Alloy C 18135)
آلياژ  اين  كرم.  درصد  و 0/4  كادميم  درصد  كم 0/4  مقدار  آلياژ مس حاوى 
ASTM B رابرآورده مى كند و تلفيقى از استحكام زياد و رسانايى  الزامات624
باالى الكتريكى است و براى سيم و كابل عمر خوبى دارد. اين آلياژ حاوي 

كادميم است كه عنصرى سمى است.

Cadmium Coating      پوشش كادميمCadmium Coating      پوشش كادميمCadmium Coating
كادميم براى پوشش كارى فوالد، چفت و بست ها و ديگر قطعات به منظور 
بهسازى مقاومت در برابر خوردگى، به ويژه در واسطه اى نمكى و قليايى 
بكار مى رود. قطعات فوالد آب فلز داده شده با كادميم در مقابل خوردگى 
و  ها  بست  پوشش  شوند.  مى  مقاوم  آلومينيوم  با  تماس  هنگام  گالوانيكى، 
قطعات متحرك نيز موجب لغزندگى (ليزى) و ضريب اصطكاك كم مى شود. 

مصرف كادميم به علت مسموميت آن محدود شده است.

  (C 6200آلياژ) كادميم – مس
Cadmium – Copper (Alloy C 16200)
آلياژ مس با استحكام زياد و داراي تقريبًا 1 درصد كادميم. اين آلياژ را مى توان 
به راحتى با كاهش هاى زياد قطر كشيد و تلفيق خوبى از استحكام و رسانايى 
الكتريكى همراه با مقاومت مختصر در برابر نرمسازى فراهم مى آورد. كادميم 
مس  در سيم قطار برقى، خطوط انتقال با استحكام زياد، تماس فنرى و سيم – مس  در سيم قطار برقى، خطوط انتقال با استحكام زياد، تماس فنرى و سيم – مس  در سيم قطار برقى، خطوط انتقال با استحكام زياد، تماس فنرى و سيم 

هادى بكار مى رود. اين آلياژ حاوي كادميم است كه عنصرى سمى است.



واژه نامه سيم و كابل 141

Cage             قفس
قاب يا حامل گردنده ماشين تابنده كه شامل تعدادى از گهواره هاى بوبين 
است كه ميان   گرده هاى فاصله دار كه معموالً روى ميله اى تو خالى سوار 

مى شوند نگهداشته مى شود.

Caged Armor
سيم هاى زره دار داخل روكش پلى اتيلن كه اغلب در كابل هاى زير دريايى 

بكار مى روند.

Calcinous Deposit      رسوب تكليسى
رسوب كربناتى بر روى سطوح فلز در تماس با آب گرم با سختى معين. اين 

رسوب به طور عمده كربنات كلسيم است.

Calcium                كلسيم
عنصر شيميايى با عالمت Ca. در متالورژى تزريقى به صورت سيليسور دو 
طور  به  را  مذاب  فوالد  در  موجود  اكسيژن  و  گوگرد  رود.  مى  بكار  كلسيم 
دانه  پااليش شده  به فوالد  قابل توجهى كاهش مى دهد. سيليسور دوكلسيم 
پيوسته اضافه مى شود و محصوالت جامد  از ريخته گرى  پيش  آلومينيومى 
آلومينيومى را به آلومينات كلسيم سيال تبديل مى كند كه قابليت ريخته گرى را 

بهبود مى بخشد.

Calcium Oxide                                             اكسيد كلسيم 
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آهك كه هنگام تركيب با آب (آهك كشى) هيدروكسيد كلسيم (آهك آبديده) 
تشكيل  مى شود.

Calcium Stearate                                      استائارات كلسيم 
ماده اى كه به صورت پايه  براى روان كنندة خشك و پودرى كشش سيم براى 
سيم آهنى بكار مى رود. آميزه هاى ديگرى نيز ممكن است براى بهبود ويژگيهاى 

خاص كشش سيم يا نيازمنديهاى سطح سيم تكميل شده اضافه شوند.

  Calendar                                               كلندر، اتوى غلتكى 
چسبنده  شده  گرم  مواد  فشردن  توسط  را  پليمرى  هاى  ورق  كه  ماشينى 
(ويسكوز) ميان دو غلتك كه عكس يكديگر مى گردند، مخلوط مى كند و 

مى سازد.

Calibration                                                          واسنجى
به  معموالً  كه  استانداردهايى  از  استفاده  با  اندازه گيرى  تنظيم وسيلة  فرآيند 

رسميت شناخته شده اند.

Calibration Curve                      منحنى تطبيق، منحنى سنجش 
منحنى به كار رفته براى تبديل مقادير خوانده شدة وسيله اى به مقادير قابل 
استفادة پارامتر مورد اندازه گيرى. مثال: منحنىيى است كه براى تبديل درصد 
مقادير خوانده شده نورى از شكست سنج غير مستقيم به غلظت واقعى روغن 

قابل حل در مادة خنك كننده با پاية آب بكار مى رود.
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Caliper                                                               قطر سنج 
افزاره اى اندازه گيرى كه براى اندازه گيرى ابعاد داخلى و خارجى بكار مى رود. 

اين وسيله كوليس نيز ناميده مى شود.

Camber                                                     كوژ، گرده ماهى 
انحراف از صاف بودن لبه كه معموالً به بيشترين انحراف لبة جانبى از خط 

مستقيم اشاره دارد.

Camber of Rolls                                        انحناى غلتك ها 
قطر افزايش يافته در قسمت ميان غلتك ها كه براى موازنة خمش غلتك ها، 
هنگامى كه در معرض فشارهاى زياد در اثناى نورد كارى قرار مى گيرند، طراحى 

مى شود.

   Cambric                                                                پارچه 
پارچة كتانى ظريف بافت يا پارچة پنبه اى كه براى منظورهاى عايقكارى 

بكار مى رود.

Campus                                                                         
ساختمانها و محوطه هاى يك مجتمع (مثًال : دانشگاه، كالج، پارك صنعتى يا 

تاسيسات نظامى).

Capacitance                                                  ظرفيت، خازن
خاصيت سيستم هاديها، عناصر مدار الكتريكى و دى الكتريك هاست كه انبارش 
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الكتريسيته را هنگام وجود تفاوت هاى پتانسيل ميان هادى ها ممكن مى سازد. 
ظرفيت بر حسب فاراد اندازه گيري مى شود. ظرفيت در مورد كابل ها معموالً 
الكتريسيته را هنگام وجود تفاوت هاى پتانسيل ميان هادى ها ممكن مى سازد. 
ظرفيت بر حسب فاراد اندازه گيري مى شود. ظرفيت در مورد كابل ها معموالً 
الكتريسيته را هنگام وجود تفاوت هاى پتانسيل ميان هادى ها ممكن مى سازد. 

pf/pf/pf)   اندازه گيرى مى شود كه نشانگر مقدار  ft) به صورت پيكو فاراد در فوت
بار الكتريكى است كه كابل مى تواند در خود ذخيره كند. اگر سيگنال ولتاژ 
توسط زوجى تابيده شده منتقل شود، عايق سيم هاى جداگانه، توسط ولتاژ 
درون مدار، باردار مى شوند. چون مدت زمان معينى طول مى كشد تا كابل به 
سطح باردار شدة خود برسد، اين بار، سرعت سيگنال مورد انتقال را كم و با آن 
تداخل مى كند. تپ ها (پالس ها) داده هاى ديجيتال رشته اى از نوسان هاى 
ولتاژند كه با موج هاى راست گوشه نمايش داده  مى شوند. كابلى با ظرفيت 
زياد اين سيگنالها را كند مى كند، به طورى كه از كابل خارج مى شوند و بيشتر 
شبيه "دندانة اره" به نظر مى رسند تا موج هاى راست گوشه. هر قدر ظرفيت 

كابل كمتر باشد در بسامدهاى باال بهتر عمل مى كند.

Capacitance Cable Control                    كنترل ظرفيت كابل
سه طريق اصلى براى كنترل ظرفيت كابل وجود دارد: افزايش ضخامت جدار 

عايق، كاهش قطر هادى و استفاده از عايقى با ثابت دى الكتريك كمتر.

     Capacitance Coupling                          جفت شدگى ظرفيتCapacitance Coupling                          جفت شدگى ظرفيتCapacitance Coupling
جفت شدگي ظرفيت، نسبت بار الكترواستاتيكى مربوط به هادى به اختالف 

پتانسيل ميان هاديهاست كه براى حفظ آن بار الزم است.

Capacitance, Direct                                     ظرفيت مستقيم
ظرفيتى كه به طور مستقيم از طريق الية تكى عايق اندازه گيرى مى شود.
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تجهيزات اندازه گيرى ضريب اتالف و خازنى
Capacitance and Dissipation Factor, Equipment         

پل هاى خازنى ولتاژ زياد جريان متناوب كه براى اندازه گيرى ضريب خازنى 
و اتالف به منظور آزمودن عايق كننده ها، كابل ها و دى الكتريك ها بكار 

مى رود.

Capacitance, Mutual                                    ظرفيت متقابل
ظرفيت بين دو هادى و همة هادى هاى ديگر، شامل محافظ و مدار كوتاه با 

زمين.

Capacitance, Unbalance                            نامتوازنى ظرفيتى
نابرابرى ظرفيت هاى سيم هاى يك مدار نسبت به ديگر سيم ها يا زمين كه 
تداخل ايجاد مي كند. شكل هاى مختلفى از نبود تعادل بر حسب مدارهاى 

مورد اندازه گيرى پيش مى آيد.

نامتوازنى ظرفيتى (زوج به زوج)    
Capacitance Unbalance (Pair- to- Pair)
و  شده  تابانده  هم  به  هادى  دو جفت  از  هادى  چهار  ميان  ظرفيت  تفاوت 
عايقكارى شده است. و احد اندازه گيرى نا متوازنى ظرفيت زوج به زوج، 
معموالً بر حسب پيكو فاراد به ازاى هر 1000 فوت بيان مى شود. هر گونه 
اختالف در قطر سيم، ضخامت عايق، تاباندن نا موزون يك يا هر دو زوج در 
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ميان چهار هادى ممكن است به نامتوازنى زوج به زوج بيانجامد. به گونه اى 
مشابه، طول گام و همجوارى دو زوج نيز بر نامتوازن بودن ظرفيت زوج به 

زوج اثر مى گذارد.

نامتوازنى ظرفيتى( زوج به محافظ) 
Capacitance Unbalance (pair- to- Shield)

تفاوت ميان ظرفيت هر هادى در زوج به هم تابيده و پوشش محافظ.

نامتوازن بودن ظرفيت با اتصال زمين 
Capacitance Unbalance to Ground
نابرابرى ظرفيت ميان ظرفيت اتصال به زمين هاديهاى يك زوج است كه به 
تداخل انرژى منابع خارجى، معموالً از خطوط انتقال قدرت، منجر مى شود.

     Capacitive Coupling                             جفت شدگى خازنىCapacitive Coupling                             جفت شدگى خازنىCapacitive Coupling
كنش – واكنش الكتريكى ميان دو هادى به علت ظرفيت ميان آنها.

Capacitive Reactance (Xc) خازنى           واكنشى  مقاومت 
مقاومت در مقابل جريان متناوب به علت ظرفيت كابل يا مدار كه برحسب 

اهم اندازه گيرى مى شود.

Capacitor                                                                خازن
هر وسيله اى كه داراى دو هادى جدا شده از هم توسط عايق و هاديهايى 

است كه بارهاى الكتريكى مخالف دارند.
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Capacitor Plate Stock
به  براى تخت بودن و ضخامت،  با روادارى خاص  باريكه اى ساخته شده 

منظور استفاده در خازن متغير الكتريكى.

Capillary Action                                             اثر مويينگى
اين پديده  پديدة حركت سيال در شكافى كوچك به علت كشش سطحى. 
امكان باال كشيده شدن سيال در داخل كابل را، در صورتى كه طرفين آن آب 

بندى نشده باشد، فراهم مى كند.

Capillary Attraction                                      ربايش مويين
نيروى مركب چسبندگى و هم چسبى كه موجب مى شود سيال ها، از جمله 
در  هم، حتى  به  نزديك  بسيار  جامد  اجسام  ميان سطوح  در  مذاب،  فلزات 

مقابل نيروى ثقلى، جريان يابند.

Capped Steel                                                  شمش سردار
سنگين  كالهك  با  شمش  قالب  پوشاندن  طريق  از  شده  توليد  فوالد  نوعى 
به بخش فوقاني فوالد  يا فروسيليسيوم  آلومينيوم  افزودن  از طريق  يا  فلزى، 
به سرعت  در سطح  موجود  فوالد  اين عمل موجب مى شود  است.  مذاب 
منجمد شده و زمان گسترش گاز را محدود و از تشكيل تعداد بسيار زياد     

حفره هاى گاز در داخل شمش جلوگيرى كند.

Capstan                                                  چرخ كشنده،طبلك
چرخى با رانش موتورى كه موازى يا كمى مخروطى است و اغلب به شكل 
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قرقره اى بزرگ (قرقرة شيار دار) است كه روى شافتى افقى يا عمودى سوار 
را  آن  بكار مى رود.  ثابت  با سرعت  كابل  براى كشيدن سيم و  مى شود و 

هم مى نامند." هم مى نامند." هم مى نامند. يا " يا " يا "بلوك "بلوك كشش

Capstan, Ceramic                               چرخ كشندة سراميكى
قرقره هاى شيار دار ساخته شده از مواد سخت سراميكى كه در ماشين كشش 

براى كشيدن سيم از داخل حديده ها بكار مى روند.

Capstan Diameter                                     قطر چرخ كشنده
قطر چرخ كشنده كه با سيم يا كابل در تماس است. اين قطر در كشش سيم 
مناسب  منظور حفظ همراستايى  به  بلوك كشش  يا  براى طبلك  بُعدي مهم 

مسير سيم با حديدة كشش است.

Capstan Slip                                           لغزش چرخ كشنده
طرحى است مبنى بر اينكه سرعت محيطى چرخ بيشتر از سرعت سيم است 

كه حاصل آن لغزش سيم بر روى چرخ كشنده است.

Carbide                                                                 كاربايد
آميزه اى از كربن با يك يا چند عنصر فلزى مانند آهن، كرم، تنگستن و غيره. 

بسيار سخت و شكننده است.

Carbide Dies                                     حديده كارى كاربايدى



واژه نامه سيم و كابل 149

قطعات خام يا مغزى هاى حديده كه در فرآيند كشش سيم بكار مى رود و از 
مادة كربور تنگستن ساخته مى شوند.

Carbide Shell Rolls                    غلتك هاى با پوسته كاربايدى
غلتك هاى بكار رفته در تخت كارى سيم، به ويژه براى نورد كارى مواد با 

استحكام كششى بيشتر. پوستة غلتك از كربور تنگستن ساخته مى شوند.

Carbometer                                             دستگاه كربن سنج
افزارة آزمون كه براى تعيين سريع كربن  موجود در فوالد با استفاده از نمونة 

ريختگى خاص بكار مى رود.

Carbon                                                                    كربن
عنصرى غير فلزى كه مادة اصلى سخت كارى موجود در همة فوالد هاست. 
به طور كلى، افزايش مقدار كربن نرمى را كاهش مى دهد، اما استحكام كششى 
از دماهاى  براى سخت شدن در هنگام خنك كارى سريع  توانايى فوالد  و 
باال را افزايش مى دهد. در دماهاى كمتر از 700 درجة سانتيگراد، كربن در 
فوالد به صورت كربور آهن، سمانتيت، Fe3c   وجود دارد. سمانتيت تشكيل 
اليه مى دهد كه آهن را "تقويت مى كند". به همين علت است كه فوالدى 
با مقدار كربن زياد، سخت تر از فوالدى با مقدار كربن كمتر است. به طور 
كلى، فوالدى با مقدار 0/05 تا 0/25 درصد كربن فوالد كم كربن و 0/25 تا 
0/5 درصد، فوالد با كربن متوسط و 0/5 تا 0/9 درصد فوالد پر كربن است. 
مخلوط فريت و سمانتيت دردانه را پرليت مى نامند. با افزايش مقدار كربن، 
نرمى و قابليت جوشكارى كاهش مى يابد. استنيت با 2 درصد كربن مى تواند 
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حل شود. در هنگام خنك كردن فوالد در آب يا روغن، كربن در محلول فوق 
اشباع مارتنزيت باقي مى ماند.

Carbon Black                                            كربن سياه، دودهCarbon Black                                            كربن سياه، دودهCarbon Black
رنگ دانة سياه شبيه دوده كه به طور گسترده اى به پليمرهاى كابل منظور بهبود 
ويژگى هاى فيزيكى، مانند هوا ناپذيري، رنگ و رسانايى الكتريكى اضافه مى شود. 
دوده از احتراق ناقص يا از تفيدن حرارتى مواد هيدروكربور تشكيل مى شود. 
كورة روغن"كورة روغن"كورة روغن" ساخته مى شود كه توسط تغذية  تقريباً همة دوده از طريق فرآيند 
مواد اوليه آروماتيك به صورت پودر در مى آيد و به درون شعلة داغ براى ايجاد 

خورانده مى شود." خورانده مى شود." خورانده مى شود. "كربن سياه "كربن سياه "پف كرده

Carbon Black Brazing                    لحيم كارى سخت با دودهCarbon Black Brazing                    لحيم كارى سخت با دودهCarbon Black Brazing
اتصال سرهاى سيم  براى  نقره  لحيم  از  لحيم كارى سخت كه  شيوه اى در 
استفاده مى شود. سرهاى سيم ميان دو بلوك الكترود كربنى چهار گوش كه با 
جريان الكتريسيته گرم مى شود، حرارت داده مى شود. آلياژ لحيم نقره از 80 
درصد مس، ، 15 درصد نقره و 5 درصد فسفر تشكيل شده است. اين آلياژ در 
640 درجة سانتيگراد (1185 درجة فارنهايت) ذوب مى شود و نقطة سيالن 
آن 704 درجة سانتيگراد (1300 درجة فارنهايت) است. اين فرآيند به روانساز 

(كمك ذوب) براى ايجاد اتصال هاى لحيم كارى سخت بهينه نياز ندارد.

         Carbon Chromium Steel                            فوالد كربن ُكرم
آلياژ فوالد كه به طور معمول 1 درصد كربن و 1 درصد كرم دارد و براى 
بلبرينگ هاى ساچمه اى و غلتكى بكار مى رود. ُكرم تنها عنصر آلياژى است 
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كه به مقدار قابل مالحظه در آلياژ ها وجود دارد.

Carbon Smut                                                      لكة دوده
سوختن  اثر  حاصل  يا  آن  علت  و  شود  مى  تشكيل  سيم  روى  كه  اى  ماده 
است، يعنى اثرى كه حرارت بر مادة روان كننده كشش سيم در اثناى تابكارى 
پيوسته دارد، يا از طريق مقدار بسيار زياد گاز است كه در خود هيدروكربن 
وجود دارد و هنگام تابكارى بسته، در جو كوره ايجاد مي شود. همچنين اين 
اصطالح ممكن است براى توصيف اثراتى بكار رود كه هنگامى كه مواد بيش 
از اندازه اسيد شويى شود، پديدار مى شود و اين امكان را به وجود مى آورد 
كه كربن از مناطق فلز دست اول اسيد شويى شده در روى سطح تميز شده 

آزاد شود.

Carbon Steel                                               فوالد كربن دار
ندارد، مگر مقادير  آلياژى  براى هر عنصر  فوالدى كه مقدار كمينة مشخصى 
پذيرفته شده به طور عادى براى منگنز، سيليسيم و مس يا مقادير بيشينة در پى 
آمده (منگنز 1/65 درصد، سيليسيم  0/60 درصد، مس 0/60 درصد) و فقط 
مقدار جزيى از هر عنصر به جز كربن، سيليسيم، منگنز، مس، گوگرد و فسفر. 

اين اصطالح براى تميز دادن " فوالد معمولى"  از فوالد آلياژى بكار مى رود.

Carbon, Total
به Total Carbon مراجعه شود.

Carbonitriding                                            كربونيزه كردنCarbonitriding                                            كربونيزه كردنCarbonitriding
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فرآيندى كه در آن فلزى آهنى با گرم شدن در جوى گاز مانند، سخت كارى 
سطحى مى شود. اين آلياژ كربن و ازت را به طور همزمان از طريق سطح 
جذب مى كند و با نفوذ، شيب غلظتى ايجاد مى كند، سپس ماده با آهنگى 

سرد مى شود كه خواص مطلوب را فراهم كند.

   Carburizing                                                      كربن دهىCarburizing                                                      كربن دهىCarburizing
كربن دهى يا افزايش مقدار كربن سطح فوالدى كم كربن، اولين گام در فرآيند 
سخت كارى سطحى است. كربن دهى با قرار دادن فوالد در معرض جوى 
مناسب، گاز سرشار از كربن، سيال يا پودر انجام مى شود. فوالد در دمايى 
مطابق با فاز استنيتى نگهداشته مى شود. جذب و انتشار نفوذى كربن به داخل 
منطقه استنيتى، در حدود 900 درجة سانتيگراد ( 1652 درجة فارنهايت) است 
كه در اين دما نگهدارى مى شود تا مقدار مورد نياز كربن در فوالد راه يابد. 

كاربرد نوعى اين فرآيند در وسايل محكم كننده است.

Carriage                                                                 حامل
بخشى از ماشين تابنده كه قفس هم ناميده مى شود.

Carrier                                                                    حامل
1) ماده اى معدنى مانند آهك، بوراكس، اكساالت ها و فسفات هاست كه بر 
روى سيم هاى آهنى به منظور تسهيل برداشتن مواد روانكارى از روى سيم 
در اثناى عمل كشش و حفظ آن مواد، پوشانده مى شود، پوشش حامل نيز 
ناميده مى شود. 2) در گردبافى، بخش متحركى كه بوبين را در مسير الزم، 
براى تشكيل گردباف حمل مى كند. 3) افزارة بسته بندى عمودى كه از فوالد 
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لوله اى ساخته مى شود و به طور فراوان براى نگهدارى سيم كشيده شده به 
منظور حمل و مصرف بكار مى رود. اين وسيلة بسته بندى، به طور كلى براى 

مصرف دوباره به عرضه كنندة سيم بازگردانده مى شود.

كابل هاى اصلى بسامد حامل         
Carrier Frequency Trunk Cables
به  كه  رود  مى  بكار  اى  ستاره  چهارتايى  كابل  معموالً  ها،  كابل  اين  براى 
صورت جفت مورد استفاده قرار مى گيرد، هريك براى انتقال در هر جهت. 
اين كابل، تا اندازه 0/04 تا 0/05  اينچ (0/10 تا 1/27 ميليمتر)، از هم شنوايى 
ميان مدار ها جلوگيرى مى كنند. بسامد هر پيام به گامى(pitch) باالتر تغيير 
داده مى شود، به طورى كه تا 60 پيام جداگانه را مى توان با يك زوج سيم 
منتقل كرد كه همه بسامدهاى حامل متفاوتي دارند كه در محل دريافت فيلتر، 

خارج و به بسامد شنيدارى احيا مى شوند.

Cascade                                                پله اى، پشت سر هم
برونداد يك وسيله كه به درونداد وسيلة ديگر وصل مى شود.

Case – Hardening                                 سخت كارى سطحىCase – Hardening                                 سخت كارى سطحىCase – Hardening
سخت كارى سطحى، عمليات حرارتى فوالد است، به طورى كه فقط سطح فوالد 
Carbonitriding با افزودن مواد شيميايى كربن يا ازت سخت مى شود. بهCarbonitriding با افزودن مواد شيميايى كربن يا ازت سخت مى شود. بهCarbonitriding

و Carburizing نيز مراجعه شود.
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Casing                                                     بدنه حديده كششCasing                                                     بدنه حديده كششCasing
حفظه اى دور مغزى حديده(محفظه اى دور مغزى حديده(محفظه اى دور مغزى حديده(nib) كشش سيم. 

CASP Sheath Design                                    CASPطرح غالف
كابلى كه براى نصب خارجي ساخته شده. اين كابل شامل آلومينيوم-  فوالد– 
پلى اتيلن پوشش دار است. CASP بعداً به CACSP تكامل يافته است كه 

در آن فوالد براى جلوگيرى از خوردگى روكش مى شود.

  Cast Iron                                                                 چدن
آهن حاوى مقدار كمينة 2 درصد كربن(درصد وزنى).

Cast of Wire                                 ريزش سيم،  فرود آيى سيم
ريزش(Cast) اندازة شكل مدور پيچ جداگانه اى از سيم. اين اندازه حاصل 
انحراف حديده است، بنابراين سيم تحت زاويه اى نسبت به حديده خارج و 
به سمت چرخ كشنده مى رود. هنگامى كه سيم به دور بلوكى پيچيده مى شود، 
قطر حلقه بايد برابر قطر بلوك باشد، اما وقتى كه نمونه اى از آن بريده شود، 
قطر آن متفاوت با قطر مدور سيم است و ممكن است بزرگ تر يا كوچك تر 
از قطر بلوك باشد. معموالً اندازه گيرى همراه با اندازه گيرى مارپيچ است كه 
قطر آن متفاوت با قطر مدور سيم است و ممكن است بزرگ تر يا كوچك تر 
از قطر بلوك باشد. معموالً اندازه گيرى همراه با اندازه گيرى مارپيچ است كه 
قطر آن متفاوت با قطر مدور سيم است و ممكن است بزرگ تر يا كوچك تر 

عبارت از مقدار مارپيچى است كه سيم جداگانه اى مى سازد.

Cast of Wire, Dead                                    ريزش مردة سيم
سيمى كه براى قرار گرفتن در دايره هاى يكنواخت بدون مارپيچ مى ريزد.
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Cast of Wire, Straight                                   ريزش مستقيم
سيمي كه به گونه اى مى ريزد كه هنگام واپيچى از روى كالف تقريباً مستقيم باز 
مى شود. اگر سيم ها هنگام آزاد شدن به شكل مطلوب در نيايد، آن را بد ريخته 

(ريزش بد) مى نامند.

Cast Tape                                                       نوار ريختگى
ماده اى كه به طور مستقيم به صورت نوار شكل مى گيرد. اين شكل گيرى به 
وسيلة جريان يافتن يا ريختن محلول يا پاشيدگى مادة تشكيل دهندة اليه بر 
روى حامل مناسب و سپس حذف حالل است كه برعكس اليه اليه كردن يا 

بريدن بلوكى از ماده به شكل نوار است.

Casting Strains                                  كرنش هاى ريخته گرى
كرنش هاى حاصل از سرد كردن جسم ريختگى و همراه با تنش هاى باقيمانده.

   Casting                                                            ريخته گرىCasting                                                            ريخته گرىCasting
شكل دادن به فلز مذاب به گونه اي خاص از طريق ريختن آن در قالبى كه به 

دقت به آن شكل داده شده است.

Catchment Factor                                        ضريب گيرش
اثناى كاهش اوليه  نسبت فاصلة واقعى جا بجا شده، به ارتفاع تكيه گاه در 

كشش شمشال از ميان قالب.

Catchweight Coils                  كالف هاى بدون محدوديت وزن
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وزن نادقيق سيم كه برعكس وزن دقيق آن است.

Category 3                                                   3 دستة 3، ردة
سطحى از عملكرد سيستم شبكه كه با عملكرد كابل اثبات شده براى بيشينة 

بسامد سيگنال 16مگاهرتز مشخص مى شود.

   Category 4                                                   4 دستة 4، ردة
سطحى از عملكرد سيستم شبكه كه با عملكرد كابل اثبات شده براى بيشينة 

بسامد 20مگاهرتز مشخص مى شود. 

  Category 5                                                    5 دستة 5، ردة
سطحى از عملكرد سيستم شبكه كه با عملكرد كابل اثبات شده براى بيشينة 

بسامد 100مگاهرتز مشخص مى شود.

Category 5e                                            5e 5 ، ردهe دسته
گنالراى بيشينه بسامد سيگنالراى بيشينه بسامد سيگنال 150 مگاهرتز به اثبات  راى بيشينه بسامد سيده رده 5 كه براى بيشينه بسامد سيده رده 5 كه ب ده رده 5 كه بكابل اصالح شده رده 5 كه بكابل اصالح ش

رسيده است.

Category 6                                                    6 دستة 6، ردة
سطح پيشنهاد شده( سال 2002) عملكرد سيستم شبكه كه با عملكرد كابل 
اثبات شده براى بيشينة بسامد 200مگاهرتز  مشخص مى شود. كابل ردة 7 
كه براى  600 مگاهرتز آورده شده نيز پيشنهاد شده، اما هنوز مورد تاييد قرار 

نگرفته است.
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Catenary Wire                                               سيم زنجيرى
سيمى كه از آن يك هادى هوايى به وسيلة حلقه هايى آويزان است. در ساختمان 
آويزان، يكى از دو نوع سيم تكى اتصال يا سيم جفتى اتصال – آويزان، يكى از دو نوع سيم تكى اتصال يا سيم جفتى اتصال – آويزان، يكى از دو نوع سيم تكى اتصال يا سيم جفتى اتصال  سادة زنجيرى 
در فاصله هايى از زنجيرة طولى تكى آويزان است. موقعيت جانبى صحيح سيم 
يا سيم هاى اتصال، به طور كلى با مهار يا بست عقب نشستة ثابت كه به هر يك 

از ساختارهاى نگهدارنده وصل شده است حفظ مى شود.

Caterpillar Capstan                           كشنده هاى كاترپيالرى
بكار  غالفكارى  يا  كارى  روكش  خطوط  در  كلى  طور  به  كه  هايى  كشنده 
ميروند. اغلب، قطر كابل بزرگ يا مجموعة كابل شكننده است و نمى توان 
آن را به راحتى به دور چرخ كشنده پيچيد. اين نوع كشنده داراى دو تسمة 
تراكتور مانند است كه هنگامى كه سيم از ميان تسمه ها عبور مى كند، فشارى 

بر آن اعمال مى كند.

Caterpuller                                                        كاتر پولر
هجاي ديگرى براى كاترپيالر.

CATH
عالمت اختصارى مس كاتد الكتروليتى.

Cathode                                                                   كاتد
از  پيوسته. كاتد  با عمليات ريخته گرى  براى تغذية كوره هاى  1)مادة خام 
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طريق تصفية الكتروليتى تهيه مى شود. 2) الكترود منفى در باترى كه از طريق 
آن جريان رانده مى شود.

Cathode, De- Stacker                                تودة بازكن كاتد
افزاره اى كه كاتدها را به كورة ذوب، پيش از ريخته گرى مداوم، مى خوراند. 
كاتدها يا مادة خام فرآيندهاى مختلف، توده وار حمل مى شوند و توده بازكن آنها 

را به داخل كوره به صورت مكانيكى مى خوراند.

Cathode Metal                                                  فلز كاتدى
هر فلزى كه به حل شدن، زنگ خوردگى يا اكسايش، به جاى فلز ديگر، هنگامى 
كه فلزات به صورت الكتريكى در حضور الكتروليت به هم وصل مى شوند، 
گرايش نداشته باشد. در اتصال آهن – روى، آهن فلز كاتدى است؛ در اتصال 

آهن – مس، مس فلز كاتدى است.

Cathodic Protection, Electrolytic محافظت كاتدى الكتروليتى
استفاده از جريان موثر براى جلوگيرى يا كاهش ميزان خوردگى هر فلزى در 

الكتروليت از طريق كاتدي كردن آن است.

Cathodic  Protection, Galvanic    محافظت كاتدى گالوا نيكى
استفاده از فلز فعال تر شيميايى براى محافظت از فلز كمتر فعال. مثال: بكاربردن 

پوشش روى براى محافظت از فوالد.
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CATV
تلويزيون   )  Community Antenna Television اختصارى  عالمت 

كابلى) است.

CATV Cables                                                   CATVكابل هاي
شبكه اى از كابل هاى هم محور كه به يك شهر بزرگ خدمات مي دهد.

Caustic                                                                سوز آور
ماده اى قليايى كه از طريق كنش شيميايى حك كارى مى كند، مى سوزاند يا 

از بين مى برد. در صنعت سيم سازى، سود سوزآور چنين ماده اى است.

Caustic cracking                                          شكست قليايىCaustic cracking                                          شكست قليايىCaustic cracking
شكلى از شكست خوردگى- تنشى كه در اغلب موارد در فوالدهاى كربن دار يا 
نيكل پيش مى آيد كه در معرض محلول هاى هيدروكسيد – نيكل پيش مى آيد كه در معرض محلول هاى هيدروكسيد – نيكل پيش مى آيد كه در معرض محلول هاى هيدروكسيد  – كرم – كرم  كرم – كرم –  – آلياژ هاى آهن – آلياژ هاى آهن 
غليظ در دماهاى 200 تا 250 درجة سانتيگراد (400 تا 480 درجة فارنهايت) قرار 

مى گيرند.

Caustic Dip                                                فروشويى قليايى
آن  در  آن  منظور شستشوى سطح  به  را  فلز  كه  سديم  هيدروكسيد  محلول 
فرو مى برند، يا هنگام كار كردن با آلياژهاى آلومينيوم براى آشكارسازى ريز 

ساختار فلز از آن استفاده مى كنند.
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پوسته زدايى قليايى با استفاده از پرمنگنات پتاسيم 
Caustic Potassium Permanganate Descaling
پرمنگنات پتاسيم يك عامل قوى اكسنده است كه مى توان از آن براى اكسايش  
پوسته به اين منظور كه اسيدهاى نوع كاهشى بتوانند به گونه اى اثر بخش تر 
اسيد شويى كنند استفاده كرد و نيز روشى براى پيش عمل آورى به منظور 
چيره شدن بر مسائل ناشى از پوسته و لكه حرارتى در اثناى اسيد شويى است. 
اين عمل به فوالدهاى  ضد زنگ و آلياژى كمك مى كند كه بتوان آنها را 
بجاى بكار بردن اسيدهاى نيتريك يا فلوئوريدريك با اسيد كلريدريك يا اسيد 
سولفوريك اسيد شويى كرد. با اين عمل مى توان نياز به عمليات نمك مذاب 
را از بين برد. محلول هاى معمولى 80 گرم در ليتر سود سوزآور و 80 گرم در 

ليتر پرمنگنات پتاسيم در دماى تقريبى 80 درجة سانتيگراد بكار مى روند.

Caustic Potash                                              پتاس سوزآور
هيدروكسيد پتاسيم.

Caustic Soda                                                  سود سوزآور
نام ديگرى براى  هيدروكسيد سديم. براى رفع گريس و پس مانده هاى مادة 

روانكارى از سيم، به صورت گرم بكار مى رود.

Caustic Stain                                                   رنگ قليايى
حك كارى سطحى سطح با مادة قليايى.

Cazzaniga Process                                       فرآيند كازانيگا



واژه نامه سيم و كابل 161

فرآيند روى اندودكارى داغ. سيم به داخل مخزن گريس زدايى يا اسيد شويى 
كه حاوى محلول هيدروكسيد سديم است هدايت مى شود.  قسمت هاى 
برق  به جريان  دارد كه  پيچنده  اى  قرقره  قرقرة سيم،  براى هر  اى  جداگانه 
متصل است، مدار الكتريكى از طريق عبورسيم به حمام روى كامل مى شود. 
جريان برق سيم را گرم مى كند و ميدان الكتريكى احاطه شده به دور سيم به 
اسيد شويى كمك مى كند. سپس سيم وارد روى مذاب مى شود و به دنبال 

آن تميزشده و در آب به طور سريع سرد مى شود.

CB
عالمت اختصارى سيم آبجوسازى عايقكارى شده با الستيك با گردباف مقاوم 
در مقابل نفوذ آب بر روى هر هادى. سيم ها به هم پيچيده شده اند و بدون 

پوشش كلى هستند.

CBO
عالمت اختصارى سيم آبجوسازى عايقكارى شده با الستيك براى انتقال در 

محل هاى مرطوب.

CC, cc
DC عالمت اختصارى DC عالمت اختصارى DC به زبان فرانسه. CC

C – C
عالمت اختصارى مركز به مركز.
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CCTV
عالمت اختصارى تلويزيونى مدار بسته.

CDM
جزء  چند  شامل  ماشين  نوع  اين  مركب.  كشش  ماشين  اختصارى  عالمت 
تشكيل دهنده است كه ماده خام ميلة كالف شده را به ميله اى با طول معين 

مستقيم تبديل مى كند. به Draw Bench مراجعه شود.

Cellular Insulation                                       عايق اسفنجى
ماده اى به شكل اسفنج با سلول ها (حفره ها)ي بسته يا متصل به هم.

Cellular Plastic                    پالستيك سلولى، پالستيك اسفنجي
پالستيك منبسط شده يا اسفنجي كه شامل سلول هاى بستة تكى گاز بى اثر معلق در 

واسطة پالستيكى است كه حاصل آن كاهش مطلوب ثابت دى الكتريك است.

Cellular Polyethylene                              پلى اتيلن اسفنجى
سيستم سلول هاى گازى كوچك غير مرتبط با هم كه در سراسر پلى اتيلن 
الكتريك براى كابل ها  به منزلة مادة دى  توزيع مى شود و مى توان آن را 
بكار برد. پلى اتيلن اسفنجى حالت ميانة گذر دهى(Permittivity) گاز و 
پلى اتيلن دارد كه گسترة آن از 1/4 تا 2/3 بسته به نسبت پلى اتيلن به گاز 
است. استحكام كششى طول در گسيختگى از يك سوم تا يك دوم پلى اتيلن 

يكپارچه است، اما براى مصرف در كابل كامًال مناسب است.
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Cellulose                                                                سلولز
كربوهيدراتي كه در گياهان يافت مى شود.

  Cellulose Acetate (CA)                                  استات سلولز
يكى از اولين اليه هاى پالستيكى كه در نوار عايقكارى الكتريكى بكار رفته است.

Cellulose Acetobutyrate                         استوبوتيرات سلولز
پالستيكى كه براى پوشش دهى در سيم سازى از طريق فرآيند غوطه اى در 
مخزن پودر سيال گونه بكار مى رود. در مواردى كه تكميل كارى كامًال براق با 

استحكام ضربه اى خوب مورد نياز باشد، از آن استفاده مى شود.

Cellulose Lacquer                                          الك سلولزى
پوشش دهى براى سيم مغناطيسى بر اساس استات سلولز.

Cellulose Triacetate                                 ترى استات سلولز
الية گرما نرم كه براى عايقكارى استفاده مي شود. مقاومت خوبى در مقابل 
تغيير شكل حرارتى دارد و براى عايقكارى سيم رابط يا سيم گردان و سيم 

رشته اى بكار گرفته مي شود.

  Celsius Temperature Scale                 مقياس دماى سلسيوس
اين مقياس دما با عالمت اختصارى "C" بر اساس نقطة انجماد آب در صفر 
درجه و نقطة جوش آن در 100 درجه قرار دارد. اين مقياس را اغلب با مقياس 
ارجاع متقابل مى دهند. در مقياس فارنهايت " ارجاع متقابل مى دهند. در مقياس فارنهايت " ارجاع متقابل مى دهند. در مقياس فارنهايت  F "F "F " فارنهايت با عالمت اختصارى " فارنهايت با عالمت اختصارى 
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آب در 33 درجه منجمد مى شود و در 212 درجه به جوش مى آيد. سلسيوس 
مترادف سانتيگراد است.

Cementation                                                  سمانته كردن
فرآيندي براي به دست آوردن فلزى از محلول يكى از آميزه هاى آن به وسيلة 

جابجايي توسط عنصري كه از نظر الكتريكي بار مثبت بيشتري دارد.

Cementite                                                    سمانتيت
كاربيد آهن (Fe3C) كه بسيار سخت و شكننده است و حاوى 6/69 درصد 
كربن برحسب وزن است. سمانتيت عادي ترين شكلي است كه در آن كربن 

در فوالد موجود است.
Center – To – Center Distance

به Pitch قسمت 1 مراجعه شود.

Centigrade
به Celsius Temperature Scale مراجعه شود.

Central Burst                                            تركيدگى مركزى
ترك هاى داخلى پيكان  تركيدگى مركزى يا گسيختگى هشت واره اى "8" 
مانندى است كه در اكستروژن سرد يا كشش كارى سرد سيم با آن برخورد 
مانند در طول خط مركزى به علت بيشتر شدن تنش " مانند در طول خط مركزى به علت بيشتر شدن تنش " مانند در طول خط مركزى به علت بيشتر شدن تنش  مى شود. پارگى هاى "8
كششى از استحكام سيم در خط مركزى پيش مى آيد. تركيدگى هاى مركزى 
ناشى از كيفيت ضعيف مفتول سيم، شرايط نامناسب كشش مانند كاهش مقطع 
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به ازاى درصد كاهش سطح در هر بار، زاوية حديده  و پس كشش است.

Central Member                                            عضو مركزى
ماده اى (فوالد، الياف شيشه يا پالستيك تقويت شده با شيشه) كه در وسط كابل 
قرارگرفته است. اين عضو اغلب  استحكامى فوق العاده و خواص ضد كمانش 

فراهم مى آورد و مى توان آن را با موادى متفاوت از بقيه كابل ساخت.

Centrifuge                                                     گريز از مركز
از  جامدات  كردن  جدا  براى  مركز  از  گريز  نيروى  از  كه  اى  تصفيه  وسيلة 
سياالت يا سيالى از سيال ديگر، استفاده مى كند. در اين وسيله از نسبت وزن 
مخصوص ها براى جداسازى مواد استفاده مى شود. اين وسيله به طور عمده 
در تجزية آزمايشگاهى يا در خط توليد براى جدا كردن آالينده ها  از روغن 

يا مواد خنك كننده بكار مى رود.

Ceramic                                                               سراميك
موادى معدنى و غير فلزى كه به شكل نخ هايى از الياف آلومينا- سيليس براى 
كاربردهاى مختلف وگردباف ها ونيز به شكل پوشش هاى سيم مغناطيسى 
ساختن  فراهم  براى  كه  است  ديگرى  شكل  سراميكى،  هاى  دانه  هستند. 
جداسازى فيزيكى بكار مى روند. مقاومت آنها در برابر حرارت و تابش عالى 

است. به Mineral Insulated نيز مراجعه شود.

Ceramic Capstans                         چرخ هاى كشندة سراميكى
قرقره هاى شيار دار در ماشين كشش سيم كه سيم را از داخل حديده ها مى كشند.
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Ceramic Coating                                       پوشش سراميكىCeramic Coating                                       پوشش سراميكىCeramic Coating
1) براى پيچيدن سيم ها در موادى بكار مى رود كه پايدارى در دماهاى زياد 
مقاومتى  از  برتر  اكسايش  مقابل  در  ها  هادى  مقاومت  كه  است  آن  نيازمند 
باشد كه توسط پوشش با مواد آلى، قابل دستيابى است. پس از آنكه پوشش 
سراميكى بكار گرفته شد، سيم ها را با اليه اى اضافى از سيليكون يا رزين 
پلى آميد كه روى سطح بكار مى رود كامل مى كنند. 2) اليه اى سطحى از مادة 
سخت سراميك كه معموالً توسط پاشش پالسمايى براى مقاومت در مقابل 

سايش بكار مى رود.

          Cermet                                                        سرمت، سوفالز
فلز سختى كه از تلفيق ذرات سراميك با چسب فلزى به دست مى آيد. از 
سرمت در ماشين كارى فوالدها، فوالد هاى ضد زنگ و چدن ها استفاده مى 
شود. اين ماده در صنعت سيم و كابل اغلب براى لبه دار كردن تسمه يا سيم 

چهار گوش استفاده مى شود.

Ceroc Magent Wire                            سيم مغناطيسى سروك
سيم مسى پوشش شده با سراميك براى استفاده در دماى زياد.

Certificate of Compliance (C of C)             گواهى پذيرش
اظهارية كتبى كه معموالً توسط دايرة كنترل كيفيت تهيه مى شود و اظهار مى دارد 

محصول در دست حمل مشخصه هاى خريدار را تأمين مى كند.
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Certificated Test Report (CTR)       گزارش آزمون تاييد شده
گزارشى كه داده هاى آزمون عملى در مورد سيم يا كابل را كه نشان دهندة 
معموالً  گزارش  اين  آورد.  مى  فراهم  است،  مشترى  مشخصات  با  مطابقت 
گزارشى كه داده هاى آزمون عملى در مورد سيم يا كابل را كه نشان دهندة 
معموالً  گزارش  اين  آورد.  مى  فراهم  است،  مشترى  مشخصات  با  مطابقت 
گزارشى كه داده هاى آزمون عملى در مورد سيم يا كابل را كه نشان دهندة 

توسط سردفتر اسناد رسمى گواهى مى شود.

CF
انداز  تأخير  حرارت،  برابر  در  مقاوم  ثابت،  وسايل  سيم  اختصارى  عالمت 
شعله، با عايق پنبه اى اشباع شده مقاوم در برابر رطوبت. اين سيم ممكن است 
با گردباف پنبه اى يا ابريشم مصنوعى ساده يا تزئينى، و يا بدون آن باشد، 300 

ولت، 90 درجة سانتيگراد.

CFC
عالمت اختصارى دو يا سه سيم نوع CF تابيده به يكديگر كه پوشش كلى 

ندارد. كدبندى با رنگ است،  300 ولت،  90 درجة سانتيگراد.

CF Glass              CF              CF              شيشة
نخ شيشة رشتة پيوسته كه در گردبافى، در ساختن پارچة شيشه اى و نخ شيشه اى 

بكار مى رود.

CFPD
عالمت اختصارى دويا سه سيم از نوع CF كه موازى يكديگر قرار گرفته 
درجة   90 ولت،   300 است،  رنگ  با  كدبندى  دارد.  سرتاسرى  گردباف  و 

سانتيگراد.
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CFT
عالمت اختصارى 100 فوت.

CGS
عالمت اختصارى سانتيمتر، گرم، ثانيه.

Chain Steel          فوالد زنجير
آلياژ (1030) با كربن زياد تا متوسط وداراي شرايط اصلى براى يكنواختى 
نتايج عمليات حرارتى، سطح خوب و بدون درز. فوالد زنجير (به طور كلى 
به شكل تسمة سرد غلتك شده) در ساخت   حلقه هاى كوچك براى ساخت 

محرك هاى چرخ زنجيرى و مانند آن بكار مى رود.

  Chain Wire         سيم زنجير
سيمى كه از فلزات مختلف، آهنى و غير آهنى، براى ساخت انواع گوناگون 
زنجير تهيه مى شود. فوالد نرم كه به اندازه هاى مختلف كشيده مى شود و به 

طور كلى با تابكارى و روى اندودكارى تكميل مى شود.

Chamfer             پخ كارى، پخ زدن
اصطالحى كه براى توضيح جابجايى زاويه دار قسمتى از ماده از انتهاى ميله ها 

يا سيم مستقيم شده، بكار مى رود.

Chandelier Chain        زنجير لوستر
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نوعى زنجير حلقه اى پرس شده كه از تكه هاى باريك ساخته مى شود. هر حلقه 
به حلقة بعدى بسته شده ، به طورى كه زنجير فقط هنگامى گسيخته مى شود كه 

خود باريكه گسيخته شود.

  Changing Current                        جريان تغيير يابنده
DCجريان ايجاد شده در هنگامى كه ولتاژ DCجريان ايجاد شده در هنگامى كه ولتاژ DC در ابتدا در هادى هاى كابلى پايان 
نيافته اعمال مى شود. اين جريان در اثر راكتانس خازنى كابل ايجاد مي شود 

و به طور تصاعدى با زمان كاهش مى يابد.

Chaplets                                                       پل ماهيچه
نگهدارنده هاى سيمى كوچكى كه براى نگهداشتن ماهيچه در وضعيت درست 

خود در اثناى ريخته گرى بكار مى رود.

Characteristic Impedance           امپدانس مشخصه 
پتانسيل بكار  با نسبت اختالف  برابر  امپدانس مشخصة يك خط يكنواخت 
پتانسيل اعمال شده  نقطه اى كه اختالف  از آن، در  رفته در جريان حاصل 
است و هنگامى كه خط، طولى نامحدود دارد. اين اصطالح تنها در مورد يك 
خط يكنواخت مانند كابل هم محور بكار مى رود كه سه گروه اصلى امپدانس، 

50، 70 و 93 اهم دارد.

Charcoal              ذغال چوب
كربن مانندى  كه به شكل دانه اى به منزلة واسطة خشك كردن براى سيم روى 
اندود شده در هنگامى كه از حمام روى خارج مى شود بكار مى رود، به ويژه 
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براى پوشش هاى سنگين و روى اندودكارى سيم با درجات باال براى سيم 
طناب و پوشش هاى ديگرى كه بايد از عهدة آزمون پريس  (Preece)برآيند و 
نيز براى پوشش هايى كه سيم پس از آن و بعد از روى اندودكارى  براى قطر 

كمتر كشيده مى شود، كاربرد دارد.

Charcoal Tinplate                              حلبى ذغال چوب
صفحاتى كه قبًال از آهن نرم تهيه شده در بوتة ذغالى يا از حوضچة مذاب 
از شمش حاصل از ذغال چوب ساخته مى شد. مفهوم اين نام از ميان رفته 
است، زيرا اكنون ورق را از فوالد نرم مى سازند.  "ورق هاى ذغال چوب" 
از قلع نسبت به صفحه هاى به دست آمده از"كك"  از پوششى سنگين تر 

برخوردارند، بنابراين كيفيت برتر (و قيمت بيشتر) دارند.

Charge          بار
يا  براى ذوب  در كوره  داده شده  قرار  ماده  توضيح  براى  كه  1) اصطالحى 
عمليات حرارتى بكار مى رود. 2) در الكترواستاتيك مقدار الكتريسيتة موجود 
مقدار  است.  كرده  را جمع  الكتريكى  انرژى  كه  است  اى  ماده  در روى هر 

الكتريسيتة ساكن نگهدارى شده در خازن يا هادى عايقكارى شده است.

Charging Current
به Current, Charging مراجعه شود.

Charpy Impact Test                               آزمون ضربة چارپى
آزمونى كه انرژى جذب شده در گسيختگى نمونة آزمون را توسط ضربه زن 
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دمشى اندازه مى گيرد. به Impact Test مراجعه شود.

Chatter Mark              اثر لرزشىChatter Mark              اثر لرزشىChatter Mark
موجى بودن سيم كه از عيب سطحى ناشى از ارتعاشات موجب شده توسط 
فاصلة بسيار زياد ميان چرخ كشنده و حديده، سيم سخت، تعداد بسيار زياد 
يا بسيار كم پيچش هاى سيم به دور چرخ كشنده، ورودى نامناسب حديده، 
شرايط لغزشى چسبان يا بردگاه بسيار كوتاه حديده يا نبود آن، ايجاد مي شود. 
موجى بودن ممكن است ناشى از غلظت كم ماده روان كننده يا روانكارى 

ضعيف با مخلوط مادة خنك كنندة كهنه باشد.

Check Analysis          تجزية ثانوى، تجزية كنترلي 
تجزية شيميايى سيم پس از كشيده شدن يا فرم دادن به آن.

Checked Wire             سيم ترك خورده
است. " است. " است.  "يا "يا "پنجه كالغى "پارگى هايى در سطح سيم كه شبيه "پارگى هايى در سطح سيم كه شبيه "عالمت تيك"
سيم ترك خورده در نوردكارى مفتول از ميلة سيم بسيار رايج است. معموالً 

پارگى هايى در سطح سيم كه شبيه 
سيم ترك خورده در نوردكارى مفتول از ميلة سيم بسيار رايج است. معموالً 

پارگى هايى در سطح سيم كه شبيه 

رد آن را مى توان در ناخالصى هاى نزديك به سطح مفتول دنبال كرد و چنين 
عيب هايى اغلب مربوط به تغيير شكل ناهماهنگ در منطقة سطحى است. اين 
عيب هنگامى پيش مى آيد كه در فرآيند كشش، از زاوية ورودى بسيار بزرگ 

در تلفيق با مقدار كم كاهش، استفاده شود.

Checks           ترك
عيب هايى به شكل ترك در سطح شمش ها. ترك هاى بسيار ريز و بسيار 
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اثناى  زياد در پوشش يا در سطح قطعه اى فلزى. ترك ها ممكن است در 
حرارتى  عمليات  با  است  ممكن  و  برسند  كاربهنظر  اثناى  در  يا  پردازش 
يا  خوردگى  ترك  ترك،  اثرهاى  را  آنها  باشند.  مربوط  حرارتى  چرخش  يا 

ترك هاى حرارتى نيز مى نامند.

Cheese         چرك، پسماند
كه بر روى سيم يا الياف كه به وسيلة تراورس "  كه بر روى سيم يا الياف كه به وسيلة تراورس "  كه بر روى سيم يا الياف كه به وسيلة تراورس  اصطالحي قديمى براى "چرك
روى قرقره پيچيده مى شود و تغييراتى را در اثناى چرخه هاى تميز كارى و 
عمليات حرارتى از سر مى گذراند، تشكيل مى شود. برداشتن پس مانده هاى 

اكسيدى و مواد روان كنندة كك شده از طريق اسيد شويى مشكل است.

Cheese Wire
سيم فوالدى پاتنت كارى شده با استحكام كششى زياد با قلع اندود كارى گرم 

كه براى تراشيدن چرك بكار مى رود.

Chemical Requirements        شرايط شيميايى، الزامات شيميايي
شرايط تركيب شيميايى كه حدود و دامنة استاندارد را همراه با روش هاى مجاز 

استاندارد براى تجزية ثانوى و روش هاى استاندارد نمونه گيرى بيان مى كند.

آزمون مقاومت در برابر مواد شيميايى
Chemical Resistance Test
وارسى عملكرد مواد است كه در مواد شيميايى مختلف فرو برده مى شوند: از 

دست رفتن استحكام و تغييرات ابعادى كه اندازه گيرى مى شود.
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آميزه هاى عمل آورى شده با مواد شيميايى      
Chemically Cured Compound
آميزه هاى معموالً پليمرى كه به جاى حرارت و فشار با واكنش كاتاليزورى 

عمل آورى مى شوند.

Chestnut Fencing       سيم تورى بلوطى Chestnut Fencing       سيم تورى بلوطى Chestnut Fencing
روى  كه  شده  تابكارى  نيمه سخت  فوالد  سيم  از  شده  ساخته  طنابى  سيم 

اندود شده است.
Chevroning

به Central Burst  مراجعه شود.

Chicken Wire              سيم مرغى
نامى كه گاهى اوقات براى تور سيمى بكار مى رود.

Chill Cracks        ترك تبريدى
اين نوع ترك به وسيلة ترك هاى موجود در سطح غلتك بكار رفته براى 

نورد كارى گرم، ايجاد مى شود و شكل خاصى از اثر غلتكى است.

Chiller          سرد كننده
براى  اسيد سولفوريك مصرف شده  دماى  آوردن  پايين  براى  كه  تجهيزاتى 
حذف آهن بكار مى روند. اين فرآيند، محصولى فرعى به نام بلور سولفات 

آهن ايجاد مى كند.
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Chilling               سرد كردنChilling               سرد كردنChilling
افزايش  براى  آن  تبديل  از طريق محدودة  فلز گرم شده  خنك كارى سريع 
سختى است كه با فروبردن تحت كنترل در روغن، آب، نمك يا سرب مذاب 

در دمايى خاص انجام مى شود.

  Chip Breaker       تراشه شكن
براى سهولت جداسازى  پرداخت سيم  انداختن كه در عمليات  وسيلة خط 

پوستة خارجى سيم پرداخت شده بكار مى روند.

Chipping           تراشه بردارى،پليسه بردارىChipping           تراشه بردارى،پليسه بردارىChipping
روشى براى از بين بردن درزها و ديگر عيوب سطحى با اسكنه يا قلم يا مغار، به 
طورى كه اين قبيل عيوب در محصول تمام شده تاثيرى نگذارند. رفع عيب ها از 
مى نامند. زدودن " مى نامند. زدودن " مى نامند. زدودن  "يا  "يا  "برش با شعله يا  " يا  "  "طريق برش گاز را "طريق برش گاز را "درزگيرى يا شعله زنى
سطح وجوه اصلى شمشال از طريق ماشينكارى براى از بين بردن عيب هايى 
است كه موجب افزايش محصوالت نامطلوب و غير رضايتبخش در مراحل 
نهايى نوردكارى و كشش خواهد شد كه آن را "روتراشى يا بهين سازى" نيز 

مى نامند.

Chlorinated Polyethylene (CPE)             پلى اتيلن كلرينه
رزين اتيلن بسپارش (پليمرايز) شده كه با كلر يا تركيبى كلردار عمل آورى 

يا تركيب شده است.
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Chlorination               كلر دار كردن
1) تشويه كردن كانة آمادة در تماس با كلر، معموالً نمك معمولى، براى تبديل 
فلزاتى معين به كلريدى كه آسان تر جدا مى شود. 2) گاززدايى يا تصفية فلز 

مذاب توسط روانسازى با كلر.

Chlorosulfonated Polyethylene       پلى اتيلن كلروسولفونات
العاده اي  الكتريكى خوب و مقاومت فوق  اين مادة قابل ولكانش، خواص 
در مقابل اوزون دارد. به منزلة ماده اى براى روكش، براى كابل هايى كه در 
معرض سوء كاربرد و شرايط جابجايى سختى هستند مناسب است. اين ماده 

توسط كارخانة دوپونت با نام تجارتى Hypalon ساخته مى شود.

Christmas Tree Wire          سيم درخت كريسمس 
حروف اول (FXT)  مخفف سيم درخت كريسمس، سيمى حاصل جريان  

كه باعث نخواهد شد دماى سيم از 60 درجة سانتيگراد فراتر رود.

Chromate Coating                                     پوشش كرماتى
پوشش تبديلى كه روى مادة روى اندود شده در حمام هايى ايجاد مى شود كه يا 
حاوى اسيد كروميك يا حاوى بى كروماتها در تركيب با آميز ه هاى آلى يا معدنى 

هستند كه به صورت كاتاليزور عمل مى كنند.

Chrome – Carbide Precipitation          رسوب كرم، كاربايد
واكنش شيميايى كه گاهى اوقات در جوشكارى فوالدهاى ضد زنگ استنيتى 
آهن – آهن – آهن  – پيش مى آيد و بيش از 0/05 درصد كربن دارد. در دماى زياد كاربيد كرم – پيش مى آيد و بيش از 0/05 درصد كربن دارد. در دماى زياد كاربيد كرم 
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تشكيل مى شود. كرم موجود در نزديكى مرز دانه ها، به مرزها جريان مى يابد و 
به كربن مى پيوندد و به اين ترتيب كرم رسانى به فلز را در مرزهاى دانه كاهش 
مى دهد. هنگامى كه مرزهاى دانه در محلول آب اسيد خورده مى شوند، آلياژ 
مقاومت خود را در برابر خوردگى از دست دهد. اين خوردگى ناشى از آب 
اسيد را خوردگى بين ريز دانه ها مى نامند كه به نوبة خود مى تواند موجب 
آسيب شديد از سوى عامل هاى كم تاثيرى شود كه به هيج وجه انتظار حملة 

آنها به فوالد هاى ضد زنگ نمى رود.

Chrome Oxide Coating      پوشش اكسيد كرمChrome Oxide Coating      پوشش اكسيد كرمChrome Oxide Coating
پوشش سراميكى كه بر روى چرخ كشنده و بلوك هاى كشش بكار مى رود و 

مقاومت در برابر سايش را افزايش مى دهد.

Chrome Pickle            اسيدشويى كرمى
سديم.  كرومات  بى  نيتريك،  اسيد  محلول  در  منيزيم  شيميايى  آورى  عمل 
اين عمل آورى نوعى محافظت در برابر خوردگى از طريق ايجاد اليه اى كه 

پايه اى براى رنگ نيز هست، فراهم مى آورد.

Chromel – Alumel      كرومل - آلومل
آلياژى كه در ساخت سيم هاى دما جفت (ترموكوپل) كرومل– آلومل بكار 
ميرود. كرومل آلياژ نيكل و كرم و 9 عنصر ديگر است. آلومل آلياژى شامل 
نيكل، منگنز، آلومينيم، سيليسم و 9 عنصر ديگر است. كرومل سيم مثبت و 
Hoskins آلومل سيم منفى است. كرومل و آلومل تحت نام تجارتى شركت

Mfg Co. ثبت شده است.



واژه نامه سيم و كابل 177

Chromium           كرم
Crعنصرى با عالمت شيميايى Crعنصرى با عالمت شيميايى Cr. اين مادة آلياژى كه به تشكيل فريت كمك مى كند 
و سختى پذيرى را بهبود مى بخشد به آسانى غير فعال يا بى اثر مى شود. با وجود 
اين، الية اكسيدى نازكى با چسبندگى خوب، به طور خود به خود در سطح فلز 
و در تماس با هوا تشكيل مى شود. اين الية غير فعال مقاومت در برابر خوردگى 
تر و خوردگى در دماى زياد را بهبود مى بخشد. فوالدى كه با بيش از 12 درصد 
كرم آلياژ شده باشد، به عنوان فوالد ضد زنگ طبقه بندى مى شود كه خود آن 
ممكن است تحت تاثير ديگر عناصر آلياژى به خصوص نيكل، مولبيدن و كربن 
قرار گيرد. اما، فوالد كرم در برابر اسيدهاى اكسايندة رقيق مانند اسيد سولفوريك 
به شناسه هاي  Chromium Plating و  نيست.  مقاوم  اسيدكلريدريك  و 

Passive مراجعه شود.

Chromium Copper                                            مس كرم 
توان سخت  مى  را  نوع مس  اين  دارد.  كرم  درصد   0/8 تا   0/4 كه  مسى 
 80 از  بيش  آن  رسانايى  كرد.  مقاوم  حرارتى  عمليات  طريق  از  و  كارى 

درصد .I. A. C. S  است.

Chromium Depletion           تخلية كرم 
در اثناى توليد مفتول سيم ضد زنگ، اليه اى اكسيدى در سطح آن تشكيل مى شود. 
اين پوسته داراى مقدار كرم بيشترى نسبت به فوالدى است كه پوسته روى آن تشكيل 
شده است. اين وضعيت به تخلية كرم در منطقة سطح فلزى فلز منجر مى شود. هر دو 

منطقة پوسته و تخليه شده بايد در اثناى اسيدشويى برداشته شوند.
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  Chromium Nickel Steel              فوالد كرم- نيكل
سيم هاى ضد زنگ ويژگيهاى جوشكارى عالى دارند. آلياژى شامل 18 درصد  
كرم و 8  درصد نيكل به فراواني مصرف مى شود. كيفيت آلياژ 25 درصد كرم 
و 12 درصد نيكل عالوه بر مقاوت زياد در برابر خوردگى مصارف زيادى 
نيز دارد، زيرا مقاومت بسيار زياد در برابر پوسته شدن در دماى 2120 درجة 

فارنهايت (1150 درجة سانتيگراد) از خود نشان مي دهد.

Chromium Oxide Scale              پوستة اكسيد كرم 
 پوسته بر روى سيم و مفتول ضد زنگ در مقابل خوردگى اسيدى نفوذناپذير 
است و آن را صرفًا با روش هاى سايش مكانيكى مانند سنگ زنى (يا اگر 
خيلى شديد نباشد توسط سنگ دستى يا با برس سيمى) مى توان از بين برد. 
جلوگيرى از تشكيل اكسيدهاى كرم در اثناى عمليات حرارتى فوالدهاى كرم 

– نيكل، به علت ميل تركيبى شديد كرم و اكسيژن، بسيار دشوار است.

Chromium Plating آب كرم كارى      
آب كرم كارى براى رسوبى سخت كه براى منظورهاى مهندسى يا به همراه 
نيكل براى ايجاد تكميل كارى زينتى و محافظ بكار مى رود. كرم سخت به 
طور مستقيم بر روى فلز پايه بكار مى رود و سطحى بسيار سخت با مقاومت 
زياد در برابر سايش، كه با وجود اين ضريب اصطكاك بسيار كم و خواص 

ضد خراشيدگى خوبى دارد، ايجاد مى كند.
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Chromium Silicon Steel                        فوالد كرم سيليسيم 
فوالد كم آلياژى از اين نوع، گاهى اوقات براى فنرها بكار مى رود كه نسبت تقريبى 

اجزاى سازندة آن، 1 درصد كرم، 1 درصد سيليسيم و 4 درصد كربن است.

Chromium Steel          فوالد كرم
فوالدى كه بيش از 0/5 درصد كرم دارد.

Chromium Vanadium Steel                  فوالد كرم- واناديم 
سيمى كه اغلب براى فنرهاى سوپاپ موتور و ديگر فنرهاى با كيفيت خوب به كار 

مى رود. اين فوالد تا 1/5 درصد كرم و تقريباً 0/15 درصد واناديم دارد.

CI
عالمت اختصارى"Cast Iron"  چدن.

Cigarette Wrap          پوشانة سيگارى
به صورت  هادى،  روى  بر  مارپيچى  پيچيده شدن  به جاى  كه  نوارى  عايق 

طولى پيچيده مى شود.

Cigarette Wrap Tape          نوار پوشانة سيگارى
پيچيدن ماده اى به طور طولى به جاى مارپيچى بر روى هادى. اين ماده براى 
عايق كردن هادى افزوده مى شود، يا هادى را از مادة عايقكارى كه بر روى 

پوشانه بكار رفته است، جدا مى كند.
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Circlip         خار فنرى
سيمى براى تشكيل قسمت بزرگ ترى از دايره به صورت گرد خم شده است و 

براى نگهداشتن چرخ دنده ها، بوش ها و نظاير آن در محل خود بكار مى رود.

Circuit         مدار
مسيرى كامل كه الكترون ها مى توانند در آن از پايانه هاى منفى منبع ولتاژ 
از طريق قطعه ها و سيم ها به پايانه هاى مثبت همان منبع ولتاژ جريان يابند. 

هنگامى كه پيوستگى مدار قطع شود آن مدار را باز مى نامند.

Circuit Breaker            مدار شكن
سوئيچى كه به طور خودكار مدارى را بر اساس شرايط غير عادى از پيش 
تعيين شده، مانند جريان بيش از اندازه يا ولتاژ كمتر از اندازه و امثال آن، قطع 

مى كند.

Circuit (Electrical)                   (الكتريكى) مدار
مسير هادى كه در آن بارى الكتريكى مى تواند جريان يابد. مسير كاملى كه 
در آن الكترون ها مى توانند از پايانه هاى منفى منبع ولتاژ از طريق قطعه ها و 

سيم ها به پايانه هاى مثبت همان منبع ولتاژ جريان يابند.

Circuit Foot          فوت مدارى 
اين  در  باشد،  داشته  سيم  مدارى سه  اگر  مثال،  طور  به  مدار.  از  فوت  يك 

صورت هر فوت خطى مدار سه فوت مدارى خواهد داشت.
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Circuit Sizes        اندازه هاى مدار 
.AWG 10اصطالحى عمومى براى اندازه هاى سيم ساختمانى 14 تا

Circular Mil (cmil) or (CM)                              ميل مدور 
واحد سنجش براى تعيين سطح سيم . سطح دايرة يك ميل مدور برابر با قطر 
1/1000 اينچ (5-10 * 3/9 ميليمتر) است. با افزايش عدد ميل مدور ،اندازة 

سيم افزايش مى يابد.

CL
عالمت اختصارى خط مركز يا خط محدود.

Cladding             روكش كارىCladding             روكش كارىCladding
پيونددهى  اين  ديگر.  فلزى  فلزروى  از  هايى  اليه  يا  اليه  پيونددهى  روش 
ممكن است توسط نوردكارى با هم،پوشش دادن با پاشش حرارتى، رسوب 
سنگين شيميايى يا آب فلز كارى سنگين انجام شود. روكش كارى براى ايجاد 
خواصى ويژه درالية خارجى، يا افزايش مقاومت در برابر سايش خوردگى 
كشش  فرايند  در  بايد  ماده  مقطع  سطح  نهايى  مصارف  برخى  براى  است. 

كاهش يابد، بدون اينكه تغييرى در نسبت مقطع دو فلز پيش آيد.

Clamping Die قالب نگهدارى      
در ماشين جوشكارى مقاومتى، افزاره اى كه قطعاتى را كه بايد به يكديگر 
جوش شوند نگه مى دارد و جريان را به آن ها هدايت مى كند. به آن فك 

تماسى نيز گفته مى شود.
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Clarification        زالل سازى
جداسازى ثقلى ماده اى خاص از سيال. از اين عمل به طور معمول براى تميز 
كردن مواد خنك كننده فلز كارى يا براى دور ريختن و يا براى مصرف دوباره 

استفاده مى شود. 

Class
به Class و Stranding مراجعه شود.

Clean Bright Wire        سيم تميز براق
نسبتًا  و  براق  كه  كشيده شده  سيم  ظاهرى  كيفيت  توضيح  براى  اصطالحى 

عارى از پس ماندة مواد روانكارى حاصل از كشش است.

Cleaning House
به Pickling Plant مراجعه شود.

شرايط تميز كارى براى آب فلز دادن       
Cleaning Requirements, Electroplating
براى آب فلز دادن، سطحي كه از نظر شيميايي تميز باشد مورد نياز است، به اين 
معنى كه روغن هاى آلى ، معدنى ، گياهى و حيوانى و فرايند هاى چرب و نيز 
آلودگى هاى معدنى ، مانند مواد حاصل از خوردگى و اكسيد هاى فلزى، ذرات 
تراشه، پس مانده هاى ساينده و ديگر موادى از اين گونه بايد پس از فرم دهى و 
ساخت از ميان بروند. روش هاى عمومى براى آبكارى هاى پيوستة  سيم (نيكل 
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يا روى) شامل استفاده از گريس زدايى الكتروليتى قليايى فرا صوتى است . اگر 
سيم بايد پس از پيش كشيده شدن و پيش از آبكارى تابكارى شود، اغلب از 
اسيدشويى استفاده مى شود. انجام آخرين كشش قبل از عمليات حرارتى، در 

امولسيون يا درآب  نيز تميز كردن پيش از آبكارى را آسان تر مى كند . 

Cleaning Requirements, Wire
Electrolytic Cleaning Descaling  و  ، Pickling هاى  شناسه  به 

مراجعه شود.

Clearance                                   لقى، فضاى آزاد
فاصله عمودى ميان كابل و كانال آن.

Clearing Time            زمان آشكار شدن
مدت زمان حس شدن جريان اضافى تا قطع مدار.

Cleavage Fracture        ترد شكست
شكستى معموالً مربوط به فلزى چند بلورى كه در آن بيشتر دانه ها توسط 
براق است. يك  كنندة  منعكس  آن وجوه  اند كه حاصل  ترك شكسته شده 
نوع شكستگى بلورى و همراه با ترد شكست كم انرژى است كه بر عكس 

شكست برشى است.

سيم پرچ شده از طريق اتصال
Clinched Wire Through Connection
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اتصالى كه توسط سيمى كه از ميان سوراخى در صفحة مدار چاپى عبور مى كند 
انجام مى شود و سپس در تماس با الگوى هدايت كننده در هر طرف صفحه، 

شكل مى گيرد يا پرچ مى شود و سپس لحيم كارى مى شود.

Clock Cable                   كابل ساعت
كابلى با امپدانس و مشخصه هاى الكتريكى خاص كه براى توزيع فركانس 

ساعت (اصلى) كه در رايانه هاى ديجيتال مورد نياز است بكار مى رود.

   Clock Spring               فنر ساعتClock Spring               فنر ساعتClock Spring
فنرهاي مارپيچى با حلقه هاى هم مركز كه بر روى يك صفحه قرار دارند. 
اين فنر از ماده اى با مقطع تخت، معموالً از باريكه اى از جنس فوالد كربن 
فنرهاي مارپيچى با حلقه هاى هم مركز كه بر روى يك صفحه قرار دارند. 
اين فنر از ماده اى با مقطع تخت، معموالً از باريكه اى از جنس فوالد كربن 
فنرهاي مارپيچى با حلقه هاى هم مركز كه بر روى يك صفحه قرار دارند. 

دار با 0/95 تا 1/15 درصد كربن ساخته مى شود.

Close Tolerance         روا دارى  دقيق، تلرانس تنگ
هر روادارى خاصى كه دقيق تر از استاندارد باشد .

Closed Butt Taping
به Taped Insulation مراجعه شود.

Closed End Splice         اتصال ته بسته
اتصال عايقكارى شده كه در آن دو سيم يا بيشتر روى هم قرار گرفته اند و از 

يك طرف داخل استوانة اتصال مى شوند.
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Closer         ماشين جمع كنندهCloser         ماشين جمع كنندهCloser
اصطالحى كه گاهى اوقات براى هر نوع ماشين تابنده كه براى سوار كردن اجزاء 
يك واحد بكار مى رود؛ يعنى، در آوردن سيم به صورت كابل يا رشته هاى 
فوالدى به طناب سيمى (سيم بكسل) استفاده مي شود. اين ماشين ها اغلب از 

نوع خورشيدى (سياره اى)، دسته كنندة تابنده يا تاب دهندة استوانه اى است.

                            Closer Reel                                                                    
اين قرقره ها در خريد و فروش سيم بكسل، مشابه قرقره هاى كابل گذارى 

بكار مى روند. به Reels نيز مراجعه شود.

Closet Telecommunications             اتاقك ارتباطات راه دور
فضايى محصور براى جا دادن تجهيزات ارتباطات راه دور، پايانه هاى كابل و 
كابل كشى با اتصال متقابل. اين اتاقك مكان مورد قبول اتصاالت متقابل ميان 

وسايل مربوط به تسهيالت ستون فقرات و افقى است.

Closing Die                                               قالب جمع كننده
قالبى كه براى تعيين محل و استقرار هادى جداگانه در اثناى كابل كردن و 
ساختن طناب بكار مى رود. اين قالب در مورد سيم هاى تكى در اثناى دسته 

كردن و تاباندن نيز استفاده مي شود.

Closing Machine                                     ماشين جمع كننده
ماشينى كه رشته ها را به صورت طناب سيمى در مى آورد.
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Cloudburst Treatment      ساچمه كوبى بهمن وار
سخت كارى سطحى توسط برخورد ساچمه هاى فوالدى.

Clout Nail                                                     ميخ ضربه اى
ميخى كوتاه با سرتخت و مدور بزرگ. ميخ هاى كوچك تر از اين نوع را ميخ 

سر پهن مى نامند.

CM
عالمت اختصارى ميل مدور و همچنين سانتيمتر.

CMA
عالمت اختصارى سطح ميل مدور.

CMP
عالمت اختصارى كابل مالء ارتباطات.

CMR
عالمت اختصارى كابل باال روى ارتباطات.

CNC
عالمت اختصارى كنترل عددى رايانه.

Coarse Laid Rope                                          طناب درشت
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طناب تشكيل شده از سيم هاى درشت كه آن را طناب سخت هم مى گويند.

Coated Copper                                           مس پوشش دار
هادى مسى كه با ماده اى فلزى پوشش يافته است. پوشش روى براى محافظت 
مس از خوردگى شيميايى توسط آميزه هاى عايقكارى بر پاية گوگرد است؛ 
براى  كه  شود  مى  استفاده  هايى  هادى  براى  نيكل  پوشش  از  اوقات  گاهى 

دماهاى بسيار زياد در نظر گرفته مى شوند. 

Coated Electrode                الكترود پوشش دار
الكترودى كه در جوشكارى قوس الكتريكى بكار مى رود. در اين الكترود 

سيم فلزى با اجزاء تشكيل دهندة روان ساز پوشش داده مى شود.

Coated Wire                                             سيم پوشش شده
سيمى كه بر روى آن پوشش نازك فلزى مانند قلع، سرب، نيكل و مانند آنها داده شده 
است. پوشش كارى از طريق غوطه ور سازى در مذاب يا آب فلز كارى، شيميايى يا 
الكتروليتى، انجام مى شود. پوشش كارى يا به منظور محافظت در برابر خوردگى، يا 
براى بهبود ديگر خواص مانند چسبندگى  به الستيك يا براى نمود ظاهرى، صورت 
اغلب به منزلة پوشش تورى هاى حلقه زنجيرى  است كه اغلب به منزلة پوشش تورى هاى حلقه زنجيرى  است كه اغلب به منزلة پوشش تورى هاى حلقه زنجيرى  PVC مى گيرد. مادة ديگرPVC مى گيرد. مادة ديگرPVC
مصرف مي شود. پوشش هاى خاص نيز شامل استفاده از عايق كننده يا دى الكتريك 
روى سطح هادى الكتريكى براى كاربردهايى مانند سيم ساختمانى، سيم مغناطيسى، 

توزيع نيرو، ولتاژ قوى و ارتباطات است.
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Coat Hanger Wire
سيمى يا از فوالد نيمه سخت با پرداخت تميز و براق براى آب فلز كارى، يا 
با پوشش پالستيكى، روى اندود شده با پرداخت تميز و براق يا پوشش شده 

با PVC است. اين سيم بايد عارى از عيب هاى سطحى باشد.

Coating                    پوشش، پوشش كارىCoating                    پوشش، پوشش كارىCoating
1) مادة بكار رفته روى سطح هادى به منظور جلوگيرى از فساد محيطى، تسهيل 
لحيم كارى يا بهبود عملكرد الكتريكى. 2) فرآيند پوشش دادن فوالد با ماده اى 
ديگر كه اصوالً براى مقاومت در مقابل خوردگى است. 3) الية محافظ پالستيك 
لحيم كارى يا بهبود عملكرد الكتريكى. 2) فرآيند پوشش دادن فوالد با ماده اى 
ديگر كه اصوالً براى مقاومت در مقابل خوردگى است. 3) الية محافظ پالستيك 
لحيم كارى يا بهبود عملكرد الكتريكى. 2) فرآيند پوشش دادن فوالد با ماده اى 

كه بر روى رشته اى در اثناى كشش قرار مى گيرد.

Coating Blister            تاول پوششى
تاولى كه در پوشش كارى يا در زير ساخت محصول هاى روكش شده به 
وجود مي آيد. اين تاول فقط در سطح ورق، شكل يا لوله حاوى زير ساخت 

تاول دار آشكار مى شود.

Coating Wirework    پوشش كارى تورى سيمىCoating Wirework    پوشش كارى تورى سيمىCoating Wirework
تكميل كارى برنزى قديمى را مى توان روى سيم فوالدى مس اندود از طريق 
فروشويى سرد در محلول فوالد مفرغ (استيل برنز) به دست آورد. اين عمل، 
سطحى به رنگ شكالتى ايجاد مى كند كه مى توان آن را با فرچه كارى از بين 
برد يا در نهايت با الكى روشن از آن محافظت كرد. تورى سيمى سادة برنجى 
يا مسى را ابتدا بايد با فروشويى در اسيد نيتريك تميز كرد. پس از تميز كارى 

تورى را بايد يا سرد يا گرم الك كارى كرد.
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Coax
عالمت اختصارى Coaxial Cable، كابل هم محور.

Coaxial Cable              كابل هم محور
كابلى كه شامل دو هادى استوانه اى با محورى مشترك است كه توسط يك 

ماده دى الكتريك از هم جدا شده اند.

Coaxial Connector     اتصال دهندة هم محور
كابل هم  با  استفاده  براى  دارد و  اى كه ساختمانى هم محور  اتصال دهنده 

محور مناسب است.

Cobalt          كبالت
با سختى  رنگ  مغناطيسى خاكسترى  فلز   .Co با عالمت شيميايى  عنصرى 
متوسط و با مقاومت خوب در برابر خوردگى. در بسيارى از كربوهاى سمانته 
به منزلة مادة پيوند دهنده بكار مى رود، اما در آلياژهاى آهنى براى ابزار با 

كيفيت مرغوب و فوالدهاى مغناطيسى نيز مصرف مى شود.

Cobble          
1)گير كردن در خط نوردكارى كه در اثناى نورد محصوالت مختلف مانند 
مفتول و سيم غير آهنى يا ورق فوالدى پيش مى آيد. 2) قطعه اى از فوالد 
كه به هر دليل آنچنان خم يا به هم پيچيده مى شود كه بايد آن را از عمليات 

نوردكارى خارج كرد و دور انداخت.
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Code            كد، رمز
.(National Electrical Code) اصطالح كوتاه كد ملى الكتريكى

  Coefficient              ضريب
به  فرآيندى معين تحت شرايط خاص كه  يا  ماده، جسم  براى  ثابت  عددى 

منزلة سنجش يكى از خواص آن بكار مى رود.

Coefficient of Expansion      ضريب انبساط
تغييرى جزئى دربُعد ماده به ازاى تغيير واحد در دما.

Coefficient of Friction        ضريب اصطكاك
نسبت نيروى ميان دو سطح كه براى حركت دادن يك سطح بر روى ديگرى 

الزم است به نيروي  كلى كه آن دو را به يكديگر مى فشارد.

Cogging              پيش نورد كارىCogging              پيش نورد كارىCogging
چه  هر  كاهش  آن  از  اصلى  هدف  كه  گرم  نوردكارى  فرآيند  اولية  مراحل 

سريع تر سطح مقطع است.

Coherent Source         (چسبيده) منبع منسجم
منبع نورى كه شعاعى بسيار باريك و هم جهت از نورى با طول موج يك 

(تك رنگ) منتشر مى كند.
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Coil            كالف، سيم پيچ، قرقره
نورد  تمام شدة دستگاه  بندى  يا شكل  آرايش  تعيين  براى  كه  1)اصطالحى 
باشد.  سيم  مفتول  يا  ورق  فلز  است  ممكن  بندى  اين شكل  رود.  مى  بكار 
2)سيم پيچيده شده روى قرقره يا ميله براى نيازهاى در حال فرآيند يا براى 

محصوالت تمام شده از عمليات مختلف.

Coil Effect           اثر پيچه اى
القايى كه توسط غالف محافظ پيچيده شده به صورت مارپيچ، به ويژه  اثر 

روى بسامدهاى صوتى، ظاهر مى شود.

Coil, Electric                پيچة الكتريكى
دورهاى متوالى سيم عايقكارى شده كه هنگام عبور جريان الكتريكى از آنها 
از  تعدادى  شامل  است  ممكن  پيچه  اين  كند.  مى  ايجاد  مغناطيسى  ميدانى 
مقاطع عايقكارى شدة جداگانه اى باشد كه دركنار هم در اطراف يك مدار 

مغناطيسى قرار گرفته اند.

Coil Taping Machine           ماشين نوار پيچ پيچه اى
ماشينى براى بستن نوار روى ميدان الكتريكى و پيچه هاى مشابه به منظور 

عايقكارى.

ماشين كالف پيچ نوع بوبينى 
Coil Winding Machine, Bobbin Type
كالف پيچ بوبينى سيم را به طور يكنواخت از بوبين روى كالف پيچ توزيع 
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مى كند. كالف هاى بوبينى در زنگ در، رله ها، سيم لوله ها (سولنوئيد ها)، 
ترانسفورماتور ها و مانند آنها مصرف مي شوند.

 ماشين كالف پيچ نوع لوله اى  
Coil Winding Machine, Stick Type
اين وسيله اساسًا شامل ميل محورى است كه بر روى آن لولة بلندى سوار 
مى شود. اين لوله كه در اين مرحله فاقد فلنج است به شكل قرقره بكار 
مى رود كه روى آن سيم مغناطيسى پيچيده مى شود. براى خوراندن سيم 
مى شود،  پيچيده  آن  كه سيم روى  لوله  بر روى  آن  توزيع  و  ها  قرقره  از 
تعدادى  نيازند.  مورد  تغذيه  كارهاى  و  ساز  و  كششى  مختلف  وسايل 
كالف روى لوله در يك زمان با قرقره اى تكى پيچيده مى شود و از نوار 
براى نگهداشتن استفاده مى شود و در صورت لزوم عايق بكار مى رود. 
پس از آن كه پيچيدن سيم بر روى لوله كامل شد، لوله را براى به دست 

آوردن كالف هاى تكى جداگانه مى برند و از هم جدا مى كنند.

ماشين كالف پيچ نوع چنبره اى 
Coil Winding Machine, Toroidal Type
اين وسيله اساسًا پيچه ها يا مبدل هايى دارد كه روى هسته هاى به شكل 
بيشينة  اى  هسته  چنين  شوند.  مى  پيچيده  كماج  شيرينى  به شكل  يا  حلقه 
ميدان مغناطيسى در داخل خود و كمينة شار مغناطيسى نشتى به خارج را 

فراهم مى كند.
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             Coil Wrapping Machine     ماشين لفاف پيچى كالف
اين ماشين براى لفاف پيچى كردن كالف و بنديل هاى مستقيم سيم يا كابل 
به صورت كامًال مكانيكى، با استفاده از كاغذ، گونى، الية سلولز و امثال آن 
طراحى شده است. توپ مادة لفاف پيچى را روى ماشين قرار مى دهند كه به 
طور خودكار از ميان سوراخ استوانه اى داخل كالف گرفته و به دور كالف 
ثانيه به طور يكنواخت و  پيچيده مى شود. به طورى كه كالف ظرف چند 
به  را  ها  كاغذ  تواند  مى  ماشين همچنين  اين  مى شود.  پيچى  لفاف  محكم 

گونه اى بچسباند كه لفاف از هم باز نشود. 

Coiler           كالف كن
نوعى ماشين كه براى بسته بندى سيم بكار مى رود. كالف كن معموالً اشاره 
به ماشين (بلوك ساكن) دارد كه سيم را بر روى حامل هاى لوله اى بسته 
بندى مى كند. بر خالف قرقر ه پيچ ها كه سيم را روى قرقره ( بلوك متحرك) 
مى پيچدكه بلوكى گردنده است وسيم را بر روى شاسى سوار شده بر روى 

چرخ كشنده جمع مى كند.

Coiling units              دستگاه كالف كن
ماشين كالف كن ايستايى كه مى توان آن را با ماشين كشش سيم جفت كرد 
يا به منزلة جمع كن براي فرايند هايى مانند روى اندود كارى، پا تنت كارى، 
به منظور  را  با سرعت زياد  توليد  بكاربرد كه  آنها  نظاير  اكسترودر كارى و 
و   Rotolay به  برداشتن كالف، ممكن مى سازد.  زمان  اثناى  در  كار  ادامة 

Gravity Block مراجعه شود. 
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Cold Bend Test           آزمون خم سرد
آزمونى كه بر اساس آن نمونه اى از  سيم و كابل را به دور ميله اى با اندازة 
مشخص، در دماى مشخص براى تعداد دور معين و با آهنگ سرعت معلوم 
مى پيچند. سپس نمونه را بر مى دارند و آن را از نظرخرابى مواد و ساختمان 

بررسى مى كنند.

Cold Blade Stripper            جدا كنندة تيغه اى سرد
وسيله اى براى برداشتن عايق با استفاده از تيغة چاقويى سرد.

Cold Cracking             ترك خوردگى سردCold Cracking             ترك خوردگى سردCold Cracking
ايجاد ترك هاى ريز به علت قرار گرفتن در معرض دماى كم.

Cold Drawing                                                  كشش سردCold Drawing                                                  كشش سردCold Drawing
ميان حديدة  از  آن  نورد شده توسط كشيدن  مفتول گرم  فرايند كاهش قطر 
اندازه كننده. اين فرآيند، استحكام كشش ماده در دست فرايند و در همان حال 

ابعاد آن را تغيير مى دهد.

Cold Flow             جريان سردCold Flow             جريان سردCold Flow
تغيير شكل دائمى ماده يا عايق در نتيجة نيروى فشار مكانيكى ( نه به علت 

نرمكارى حرارتى).

Cold Forging        آهنگرى سردCold Forging        آهنگرى سردCold Forging
بريده  هاى  از طول  فوالدى حاصل  به محصوالت  دهى  براى شكل  روشى 
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شدة ميله يا قطعاتى از پيش پرسكارى شده با بكار بردن عمليات متوالى مانند 
سر پخ كارى، پهن سازى، پيش شكل دهى، اكستروژن رو به پيش يا رو به 
پس، پرسكارى براى شكل دادن، كشش كارى، سوراخكارى و عمليات ديگر 
با تابكارى ميانى و در صورت لزوم عمليات حرارتى سطحى است. به واژة               

Cold Heading مراجعه شود.

Cold Galvanizing       روى اندود كارى سردCold Galvanizing       روى اندود كارى سردCold Galvanizing
اصطالحي  براى بكار بردن زير چسب هاى غنى از روى، براى فراهم كردن 
محافظت گالوانيكى. روش ديگر روى اندودكارى مكانيكى با استفاده از پودر 
روى است كه به منزلة جايگزين براى روى اندودكارى گرم و آب فلز دادن با 
روى در مورد بست ها و ديگر قطعات كوچك پذيرش بسياري كسب كرده 
است. مخاطرة شكنندگي هيدروژنى در مقايسه با آب فلز دادن بست هاى با 

استحكام زياد، تا اندازة زيادى كاهش يافته است.

Cold Heading                                          سر پخ كارى سردCold Heading                                          سر پخ كارى سردCold Heading
نوعى عمليات ساخت كه فلز را براى جريان يافتن، در اثر ضربه، به داخل 
قالب مى فشرد تا شكل ها و مقطع هاى مختلفى تشكيل شود. اين اصطالح به 
طور گسترده هم شامل تخت كارى(پهن شدن بدنة قطعه) و هم شامل سر پخ 
كارى (شكل دادن به انتهاى مقطع) مى شود. اگر چه اين فرآيند بيشتر در مورد 
توليد پيچ ها و پرچ ها بكار مى رود، براى انواع گوناگون قطعات خاص نيز 
قابل بكار گيري است. مادة اوليه سيم يا ميله به طور كلى در عمليات سرپخ 
كارى بكار مى روند. در حالى كه اين فرآيند اشاره به كار " سرد" دارد، اما 

ممكن است مقدار قابل توجهى حرارت ايجاد شود.
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Cold Heading Quality        كيفيت سر پخ كارى سردCold Heading Quality        كيفيت سر پخ كارى سردCold Heading Quality
محصولى كه به دقت مطابق روال كارخانه كنترل مى شود كه شامل ذوب كردن، 
نوردكارى، بهين سازى و بازرسى خاص و آزمون است. تمام اين عمليات بايد به 

منظور كسب اطمينان از كيفيت كاربردهاي سرپخ كاري سرد بكار گرفته شوند.

Cold Joint
به واژة Cold Solder Joint مراجعه شود.

Cold Shortness                                           سرد شكنندگى 
نبود نرمى در دماهايى كمتر از دماى تبلور مجدد.

Cold Shut           سرد جوشى، بسته شدن سرد
1) ناپيوستگى يى كه در سطح فلز ريخته شده در نتيجة دو جريان پوسته اى 
و چرخشى سيال در مقابل قالب، به ويژه در موقع شروع ريختن هر ميله و 
بازماندن از هم پيوستن است. 2) عيب سطحى بر روى قطعة آهنگرى شده يا 
شمشه كه بدون پيوند كامل در اثناى تغيير شكل بسته مى شود. 3) ناهموارى كه 

در باالى شمش قبل از كامل شدن انجماد در داخل قالب تشكيل مى شود.

Cold Solder Joint        اتصال لحيم سرد
از  به خاكسترى  متمايل  رنگى  و  كنندگى ضعيف  كه خيس  لحيم  با  اتصال 
خود نشان مى دهد. اين نوع اتصال به علت حرارت نا كافى ظاهرى متخلخل 
دارد، پيش از لحيم كارى تميز كارى آن كامل نبوده است، يا در محلول لحيم 
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ناخالصى هاى بيش از اندازه وجود داشته است.

Cold Test                 آزمون سرد
هر گونه آزمونى كه براى تعيين عملكرد كابل ها در اثناى قرار گرفتن در دماى 

كم و معين يا پس از آن و براى مدت زمانى مشخص انجام مى شود.

Cold Welding
Weldingمراجعه شود. ، Cold  به

Cold Work           سرد كارى Cold Work           سرد كارى Cold Work
تغيير شكل يا كاهش مقطع كه در سيم يا در مفتول در دماى محيط پيش مى آيد. 

Drawing  Cold مراجعه شود . و  و  و Cold Heating بهCold Heating بهCold Heating

Cold – Worked State                             حالت سرد كار شده
وضعيت فلزى كه بر روى آن كار سرد انجام شده است. 

Collated Nails              ميخ هاى مرتب شده
ميخ هايى با سرهايى به شكل خاص كه براى استفاده در تفنگ هاى ميخ كوبى 

برقى به باريكه هايى  متصل مى شود. 

    Colliery Mesh and Netting             شبكه و تورى معدن ذغالColliery Mesh and Netting             شبكه و تورى معدن ذغالColliery Mesh and Netting
محصولي سيمى كه براى انباشت يكپارچة سر رگه ها بكار مى رود، به اين 
منظور كه حفاري رگة نمايان شده كوچك نگهداشته شود و در نتيجه بتوان 
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سقف را بدون تأخير تقويت كرد.
                                                                                    

  Colloid         كلوييد 
ماده اى كه در حالت جدايش تقسيم قرار داد و از گذراز ميان غشاء نيمه نفوذ 

پذير جلوگيرى مى كند. به Colloidal Graphite مراجعه شود.

Colloidal Graphite                                     گرافيت كلوييدى Colloidal Graphite                                     گرافيت كلوييدى Colloidal Graphite
گرافيتى به صورت ريز خرد شده كه مى تواند تعليقى كلوييدى در آب يا روغن 
تشكيل دهد. از آن به منزلة روان كننده استفاده مى شود و به ويژه براى كشش 
گرم مناسب است. گرافيت كلوييدى معموالً به صورت تعليق كلوييدى تقريبًا 
18 درصد در آب يا به صورت تعليق ظريف در روغن تهيه مى شود كه سپس 

آن را با آب مقطر يا با آب بدون مواد معدنى رقيق مى كنند.

Color Code          كد رنگ
استفاده از سيم هاى عايقكارى شده با رنگ هاى گوناگون در كابل هاى با 

چند هادى به منظور شناسايى است.

Columbium          كلومبيم
عنصرى با عالمت شيميايى Cb كه آن را نيوبيم (Nb) نيز مى نامند. اين فلز 
نيكل براى بهبود خواص جوشكارى، – نيكل براى بهبود خواص جوشكارى، – نيكل براى بهبود خواص جوشكارى،  را ممكن است به فوالد ضد زنگ كرم 
از طريق جلوگيرى از رسوب كاربايد، اضافه كنند. فلزى ديرگداز است كه به 
منزلة عامل آلياژى در فوالدسازى بكار مى رود، براى استحكام زياد و درجات 
كم آلياژى ضرورى است و به اصالح و ظرافت دانه ها و سختى پذيرى كمك 
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مى كند. برخى مصارف به عنوان " فلز اثر گذار" دارد و اغلب با زيركونيم يا 
تيتانيم براى كاربردهاى هوا – فضا آلياژ مى شود.

Columnar Compression                                   فشار ستونىColumnar Compression                                   فشار ستونىColumnar Compression
يا  سيم  اثناى جوشكارى  در  ايجاد شده  شرايط  توضيح  براى  كه  اصطالحى 
مفتول بكار مى رود. هنگامى كه سرهاى سيم يا مفتول به علت جريان زياد بيش 
از اندازه گرم شود، سرها به هم فشرده مى شوند و فلز نرم شده كه در حالت 

پالستيكى است به اطراف، در خارج از قطر سيم يا مفتول پراكنده مى شود.

Colza             منداب، كلزا
نام ديگرى براى كلم روغنى (روغن كانوال). اين روغن براى روانكارى در 
قالب هاى ريخته گرى پيوسته فلزات غير آهنى و در كشش سيم يا لوله هاى 
در  مس  مفتول  كشش  براى  آن  از  است  ممكن  رود.  مى  بكار  آلومينيومى 
ماشين هاى انباشتگر غير لغزشى نيز استفاده شود، اما جلوگيرى از لك شدن 
مشكل است. استفاده از آن براى منظورهاى لعابكارى و قلع كارى يا براى 

سيم مسى پيشنهاد نمى شود.

Combination Unilay               تك قرار گيرى مركبCombination Unilay               تك قرار گيرى مركبCombination Unilay
شكل بندى تاباندن سيم كه از دو اندازة رشته براى دستيابى به 3 درصد كاهش 

قطر هادى بدون فشردگى استفاده مى شود.

Commercial Tolerance
به Tolerance  مراجعه شود.
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Common Axis Cabling                كابل كردن با محور مشتركCommon Axis Cabling                كابل كردن با محور مشتركCommon Axis Cabling
در ساختمانى كه داراى چند كابل است، تاباندن همة هادى ها حول محورى 

مشترك با دو گروه هادى است كه سپس به منزلة جفت انتخاب مى شوند.

Common Carrier         حامل عمومى
سازمانى كه سيستم هاى ارتباطى منظم تلفن، تلگراف، تلكس و داده ها را 

فراهم مى كند. اصطالحى براى حمل عمومى مواد نيز هست.

Common Draw Size
به Base Size مراجعه شود.

Common Mode                                                        مد مشترك Common Mode                                                        مد مشترك Common Mode
نوفه ( نويز) اى كه به علت وجود اختالف در پتانسيل نسبت به زمين ايجاد مى شود. 
از طريق اتصال به زمين يك طرف سيم به جاى هر دو طرف آن ( معموالً منبع زمين 

شده) مى توان اين تداخل را كاهش داد.

Common Solder           لحيم عمومى
لحيم نرم تقريبًا شامل 60 درصد سرب و 40 درصد قلع.

 (CTVC)كابل عمومى تلويزيون
Community TV Cable (CTVC)
كابل هم محور كه براى انتقال سيگنال هاى تلويزيون از آنتن اصلى به گروهى 
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از گيرنده ها در يك  منطقه بكار مى رود.

Commutator                (كموتاتور) جا بجاگر
مجموعه اى از ميله ها يا قطعات كه به گونه اى به پيچه هاى آرميچر دينام 
وصل شده اند كه به گردش آرميچر همراه با جاروبك هاى ثابت به خروجى 
جريان يكسويه در حالت مولد و با تغيير جريان به داخل پيچه ها به حالت 

موتور خواهد انجاميد.

Commutator Segment Bar          ميله حلقة جابجاگر
 شكلي از مقطع چهار ظلعى نامنظم كه براي ساخت حلقه هاي جابجاگر بكار 

مي رود.

Commutator Segments                          ه هاى جابجاحلقه هاى جابجاحلقه هاى جابجاگر
اجزايى كه معموالً از ميلة حلقه جابجاگر مى برند.

Compact
به  Compact ، Stranding مراجعه شود.

Compact Conductor                                       هادى فشرده
هادى تابانده شده اى كه براى تغيير شكل سيم هاى گرد به منظور پر كردن 

درزهاى معمولى ميان سيم ها در يك رشته، آن را مى كشند.

  Compact Stranding                                 سيم افشان فشردهCompact Stranding                                 سيم افشان فشردهCompact Stranding
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تركيب سيم تابانده شده با رشته هاى هم مركز كه در آن هر اليه از ميان قالبى فشار 
دهنده به منظور كاهش قطر هادي تا تقريباً 10 در صد عبور مي كند.

Compatibility               سازگارىCompatibility               سازگارىCompatibility
توانايى مواد متفاوت براى در كنار هم ماندن يا تماس با يكديگر بدون اينكه 

خواص فيزيكى يا الكتريكى آنها تغيير كند.

  Compax                                                              كامپكسCompax                                                              كامپكسCompax
يكي از نام هاي تجارتى جنرال الكتريك براى ساخت قطعات خام حديده 
الماس كه تلفيقى از الماس چند بلورى مصنوعى و تنگستن كاربايد سمانته 
با  به وسيلة فرآيند  ماده را به صورت واحدى يكپارچه  اين دو  شده است. 
دماى زياد و فشار زياد توليد مى كنند كه كامًال نزديك به شرايطى است كه 

موجب تشكيل الماس طبيعى مى شود.

Complex Number                                            عدد مختلط
i2= هستند،1  حقيقى   "b" و   "a" آن  در  كه  است   (a+bi) رياضى  عبارت 
است، اين عبارت در تحليل بردارهاى معينى، به ويژه بردارهاى ميدان هاى 
i جايگزين i جايگزين i در فرمول مى  j الكتريكى سودمند است؛ براى مدارهاى الكتريكى

.(a+ jb) شود، يعنى

Composite (Clad) Wire                 (غالف) سيم چند سازه اى
سيمى كه هسته اى از يك فلز دارد كه روى آن غالفى خارجى از يك يا چند 

فلز مختلف پوشانده شده است. به واژة Cladding نيز مراجعه شود.
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   Composite Cable      كابل چند سازه اى، كابل مركب
كابلى كه در خود بيش از يك نوع هادى يا نمرة اندازه مربوط به هادى دارد 

(يعنى، هادى هاى قدرت و كنترل در يك مجموعه).

Composite Conductor       هادى چند سازه اى، هادي مركب
هادى چند سازه اى شامل دو رشته يا بيشتر، از فلزات مختلف، مانند آلومينيوم 
ACSRو فوالد يا مس و فوالد است (يعنى، ACSRو فوالد يا مس و فوالد است (يعنى، AWAC ، ACAR، ACSR). هادى در 
سراسر طول خود از دو هادى فلزي يا بيشتر تشكيل شده است كه مسيرهاى 
موازى را فراهم مى آورند و بار را تقسيم مى كنند. كابل چند سازه اى كابلى 
است كه در آن اندازة هادى ها و يا نوع ساختمان آنها در سراسر سطح مقطع 

آن يكسان نيست.

Compound                                 آميزه 
مخلوط رزين و اجزاء سازندة الزم براى تغيير دادن رزين به صورت ماده اى 
مناسب براى عمل آوردن اقالم تكميل شده است (عايق سيم، روكش، نوار 

يا لوله).

Compounding             آميزه كارىCompounding             آميزه كارىCompounding
مرحله يا فرآيند مخلوط كردن رزين پايه با افزودنيهايى مانند نرم كننده ها، 
عمل  براى  مناسب  به صورتى  ها  دانه  رنگ  و  ها  پركننده  ها،  كننده  پايدار 

آوردن اقالم تكميل شده است.
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Compressed Strand            رشتة فشرده شده
نوعى شكل بندى سيم تابانده شده با رشته هاى هم مركز است كه در آن يا 
همة اليه ها يا فقط الية بيرونى از ميان قالبى براى كاهش قطر هادى به اندازة 

3 درصد، گذرانده مى شود.

Compressibility                           تراكم پذيرىCompressibility                           تراكم پذيرىCompressibility
چگالى نسبى كه تحت شرايط معين آزمون تعيين مى شود.

Compression      تراكم، به هم فشردگى
در مورد كابل ها، عمل كاهش دادن قطر كلى هادى است.

  Compression Cable               كابل فشارى
كابل فشارى اشباع شده جرمى كه در آن واسطة فشار از عايق به وسيلة غشاء 
يا غالف جدا مى شود. در اين كابل هاى با فشار بيرونى، هسته هاى عايقكارى 
شده به همان ترتيب كابل هاى يكپارچه ساخته مى شوند. هر هسته معموالً با 
پلىتن يا غالف نازك سربى پوشيده مى شود كه به منزلة ديافراگم بكار مى رود. 

سپس يك يا چند هسته را در پوشش محافظ بيرونى محصور  مىكنند.
Self Contained Cable و Pipeline Compression Cable به 

مراجعه شود.

  Compression Lug or Splice            اتصال يا گوشوارة فشارى
از طريق فشردن اتصال دهنده به رشتة سيم ، با استفاده از جوش سرد ، نصب 

مى شود. 
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Compression Set                          مانايى فشارى
مقدار فشارى كه يك كشبار (االستومر)  درخود نگه مى دارد و بر حسب 

درصد ابعاد اوليه بيان مى شود.

Compression Spring            فنر فشارىCompression Spring            فنر فشارىCompression Spring
فنرى كه بُعدى از آن كه در جهت وارد آوردن بار است ، تحت عمل بار، 

كاهش مى يابد.

Compression Yield Strength                  تاب تسليم فشارى 
Yield  Strengthتاب تسليم ماده اى تحت فشار. به واژة Yield  Strengthتاب تسليم ماده اى تحت فشار. به واژة Yield  Strength  نيز مراجعه شود.

Computer Cable          كابل رايانه
براى اتصال بين رايانه ها، تجهيزات الكترونيكى و انتقال اطالعات مانند وسيله 

و كنترل اندازه گيرى از راه دور بكار مى رود. 

            Concentrated Oil of Vitriol (COV)      روغن ويتريول غليظ
نام ديگر اسيد سولفوريك.

Concentration of Coolant                 غلظت مادة خنك كننده
مقدار روغن و افزودنيها در محلول با پاية آب كه بر حسب درصد حجم كل 

بيان مى شود. 
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Concentric            هم مركز 
داشتن مركز يا محورى مشترك. 

Concentric Cable         كابل هم محور
كابلى كه دو هادى جداگانه يا بيشتر دارد كه به طور هم مركز مرتب شده اند 

و ميان آنها عايقكارى شده است.

Concentric Lay Cable        كابل اليه اى هم مركز 
كابل هم مركز با يك يا  چند هادى اليه اى. اين كابل از هسته اى مركزى 
تشكيل شده است كه دور آن را يك يا چند اليه از هادى هايى كه به طور 
مارپيچى قرار گرفته اند احاطه كرده است. هر يك از اين اليه ها جايگير شده 
در پى ديگرى با جهت پيچش مخالف بكار مى روند. تعداد سيم هايى كه سيم 
مركزى را مى پوشانند 6 سيم است و هر يك از اليه هاى بعدى 6 سيم بيشتر 

دارد، به طورى كه تعداد سيم ها 7،  19، 37، 61 و غيره خواهد بود.

Concentric Neutral              خنثى هم محور
تعداد سيم هايى كه به طور هم مركز  دور كابلى تابيده و از آن به منزلة سيم 

خنثى استفاده مى شود.

Concentric Strand       رشتة هم مركز
رشته اى شامل سيمى مركزى يا هسته كه با يك يا چند اليه از سيم هايى كه به 
Concentric Lay Cable صورت مارپيچى قرار گرفته اند احاطه شده است. بهConcentric Lay Cable صورت مارپيچى قرار گرفته اند احاطه شده است. بهConcentric Lay Cable

نيز مراجعه شود.
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Concentric Stranded Conductor هاديهاى تابيده شدة هم محورConcentric Stranded Conductor هاديهاى تابيده شدة هم محورConcentric Stranded Conductor
CSA و CSA و CSA مى سازند. متداول ترين  ICEA  ، ASTM آنها را مطابق استاندارهاىASTM آنها را مطابق استاندارهاىASTM
هاديهاى از نوع نصب ثابت عبارتند از: 1) گرد، بدون كاهش قطر، 2) فشرده 

شده با تقريباً 3 درصد كاهش قطر. 3) متراكم با تقربباً 10 درصد كاهش قطر.

Concentric Stranding                  تابيدن سيم به طور هم محورConcentric Stranding                  تابيدن سيم به طور هم محورConcentric Stranding
گروهى از سيم هاى بدون عايق كه به گونه اى پيچيده مى شوند كه هسته اى 
مركزى را با يك يا چند الية متمايز از هم كه به صورت مارپيچى قرار گرفته اند، 
تشكيل مى دهند. سيم هاى بدون عايق كه در كل طول قرار گرفته اند تشكيل 

هادى تكى مى دهند.

Concentricity               هم مركزىConcentricity               هم مركزىConcentricity
در مورد سيم يا كابل، اندازه گيرى محل مركز هادى با توجه به مركز هندسى 

عايق مدور است.

Concertina Wire         سيم كانسرتينا
سيم يا باريكه اى تخت كه تعداد زيادى خار بزرگ تيز در خود دارد كه اصوالً 

سيم كانسرتينا         
سيم يا باريكه اى تخت كه تعداد زيادى خار بزرگ تيز در خود دارد كه اصوالً 

سيم كانسرتينا         

Danaert Wireبراى محافظت و ممانعت بكار مى رود. آن را Danaert Wireبراى محافظت و ممانعت بكار مى رود. آن را Danaert Wire هم مى نامند.

Concrete Pipe Reinforcement                   تقويت لوله بتنى
ساختارى جوشكارى شده در شكل هاى گوناگون كه براى تقويت لوله بتنى 

بكار مى رود.
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Concrete Pipe Reinforcement               سيم تقويت لولة بتن
سيم كشيده شده اى كه براى تقويت بتن بكار مى رود. سيم ها ممكن است 
به صورت طول هاى مستقيم باشند يا به صورت تورى بافته به هم جوش 
شوند. سيم هاى مستقيم، ساده (با سطح صاف) يا تغيير شكل يافته (سطح پيچ 
Rebar مراجعه شود. اين سيم را Rebar مراجعه شود. اين سيم را Rebar ASTM A82 و A469 خورده) اند. به

هم مى نامند.

               Concrete Reinforcement Wire / Meshسيم با تورى تقويت بتن
بافته اى از سيم جوشكارى شده كه از فوالد نيم سخت كشيده مى شود كه با 
طول پيوسته براى استفاده در تقويت بتن توليد مى شود. تورى را ممكن است 

به شكل حصيرى تخت بريده يا   به صورت توپ پيچيد.

Conditioning               بهين سازىConditioning               بهين سازىConditioning
از بين بردن عيوب سطحى (درزها، چين ها، فرورفتگى ها و امثال آن). بهين 
شرايط  در  فوالد  كه  شود  مى  انجام  هنگامى  معموالً  فوالد  مورد  در  سازى 
نيم تمام (شمشه، شمشال، تختال) قرار دارد. اين عمل ممكن است پس از 
بازرسى و از طريق پليسه بردارى، برش با شعله، سنگ زنى يا ماشين كارى 
كه  شود  شويى  اسيد  ابتدا  است  ممكن  فوالد  خاص  موارد  در  شود.  انجام 

بسيارى از عيوب آشكار مى شود.

Conductance       رسانايى
اختالف  به  جريان  شارش  نسبت  الكتريكى.  بار  عبور  براى  هادى  قابليت 
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پتانسيل كه موجب شارش مى شود. مقاومت متقابل.

Conducted Susceptibility           تأثير پذيرى هدايت شدهConducted Susceptibility           تأثير پذيرى هدايت شدهConducted Susceptibility
گرايش قطعه اى از تجهيزات به حفظ عملكرد خود است كه در پاسخ به نوفه 

در سيم هاى اتصال دهندة آن، از آن كاسته مى شود.

Conductivity Bronzes                  مفرغ هاى با قابليت رسانايى
آلياژهايى از مس با مقادير كم قلع، كادميم، سيليس يا ديگر عناصر كه استحكام آن 
بهبود يافته و قابليت رسانايى آن از 55 تا 75 درصدIACS است. با محتواى 1 

درصد قلع براى سرپخ كارى سرد و پيچ سازى غلتكى نيز بكار مى رود.

Conductivity of Copper                       رسانندگي مس
رسانايي مس برحسب IACS (استاندارد بين المللى مس تابكارى شده) بيان 
مى شود. مقادير كم نقره و كادميم اثر نسبتًا كمى بر رسانندگى دارد، اما 0/05 
تقريبًا 70 درصد كاهش مى دهد؛ 0/4  را   IACS درصد فسفر، رسانندگى 
درصد ارسنيك آن را 40 تا 50 درصد كاهش مى دهد و سيليس نيز به ويژه 
زيان آور است. سرد كارى از رسانندگى زياد مس مى كاهد و هنگامى كه مس 
در شرايط كامًال سخت كشيده شده قرار داشته باشد، رسانندگى آن تقريبًا 3 

درصد كمتر از هنگامى است كه تابكارى شده باشد.

Conductivity, Electric                           رسانندگى الكتريكى
اصطالحى كه براى توضيح قابليت هادى براى انتقال جريان الكتريكى بكار 
IACSرود. اين قابليت معموالً برحسب درصدى از IACSرود. اين قابليت معموالً برحسب درصدى از IACS (استاندارد بين المللى  مى
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مس تابكارى شده) بيان مى شود كه رسانندگى آن 100 درصد تعيين شده 
است. آزمون در شرايط كنترل شده اى انجام مى شود، به اين ترتيب كه طول 
معينى در دماى معينى وجود دارد و معادله براى وزن و مقاومت نمونه تنظيم 

مى شود.

Conductivity, Thermal       رسانندگى گرمايى
قابليت ماده اى براى هدايت گرما. مقدار گرماى هدايت شده برحسب بى تى يو 
در ساعت، در فوت مربع صفحة در معرض گرما قرار گرفته به ازاى تفاوت دما 
برحسب درجة فارنهايت اجسام گرم و سرد مجاور هم، به ازاى ضخامت برحسب 

اينچ بيان مى شود. نبايد آن را با انتقال حرارت (Heat Transfer) اشتباه كرد.

    Conductor            هادى
سيم (يا تلفيقى از سيم هايى كه نسبت به يكديگر عايقكارى نشده اند) مناسب 
براى انتقال جريان برق. هادى ممكن است به صورت لخت يا عايقكارى شده 
بكار رود. بخش هدايت كنندة كابل يا هسته است. هادى از تعدادى سيم مسى 
يا آلومينيومى لخت ساخته مى شود كه تابانده يا دسته و تابيده مى شود. استفاده 

از هادى نوع اخير به كابل هاى انعطاف پذير كوچك تر محدود مى شود.

Conductor , Composite                                   هادى تركيبىComposite                                   هادى تركيبىComposite
هادى تركيبى از سيم هايى با مواد مختلف تشكيل مى شود.

Conductor Load           بار هادى
بارهاى مكانيكى بر روى هادى هوايى مانند باد، وزن، يخ و امثال آن. براى 
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از  درصدى  صورت  به  معموالً  كه  رود  مى  بكار  نيز  الكتريكى  بار  توضيح 
ظرفيت انتقال جريان برحسب آمپر بيان مى شود.

Conductor, Plain                  هادى ساده
هاديى تشكيل شده از يك فلز.

Conductor Resistance
به Resistance مراجعه شود.

Conductor Rope          طناب هادى
اتاقك هاى  نام جايگزين براى هادى راهنمايى كه به طور مثال در هدايت 

آسانسور معدن در يك شافت (چاه آسانسور) بكار مى رود.

Conductor, Segmental                                 هادى قطعه اى
اين هادى مقاطعى جدا از يكديگر دارد كه به طور موازى به هم متصل مى شوند. 
ACبراى كاهش مقاومت ACبراى كاهش مقاومت AC بكار مى رود. همچنين به منظور كاهش قطر كلى هادى  

كاربرد دارد.

Conductor Shield        غالف كابل
اليه اى از ماده يا نوار نيمه هادي كه به طور مستقيم بر روى هادى تابانده شده 
يا كابل هاى 2000 ولت و باالتر بكار مى رود. اين عمل امكان ايجاد نقطه هاى 

تنش الكتريكى باال را كه ميان هادى و عايق اتفاق مى افتد، كاهش مى دهد. 



212واژه نامه سيم و كابل

Conductor, Solid         هادى يكپارجه
سيمى تكى است.

Conductor, Stranded          هادى تابيده شده
مجموعة چند سيم هادى كه معموالً به هم تابانده يا گردباف شده اند.

Conductor Stress Control
به Conductor Shield مراجعه شود. 

Conduit              لولة محافظ سيم
لوله اى كه از سيم كشى الكتريكى محافظت مى كند. كانالى براى نگهداشتن 
و محافظت از هادى ها و كابل هاى ساخته شده از فلز يا ماده اى عايق كننده 
EMTاست كه مقطع آن معموالً مانند لوله گرد است. انواع متداول آنها EMTاست كه مقطع آن معموالً مانند لوله گرد است. انواع متداول آنها EMT (لولة 

فلزى الكتريكى) و لوله هاى محافظ يكپارچه هستند.

Conduit (Electrical Raceway)    (كانال الكتريكى) لولة محافظ سيم
كانالى يكپارچه از فلز يا غير فلز انعطاف پذير با مقطع گرد كه مى توان سيم 

و كابل را از  ميان آن كشيد يا در آن جا داد.

Conduit Fill      پرشدگى لولة محافظ سيم
مقدار سطح مقطع موجود اشغال شده توسط سيم هاى داخل لولة محافظ.

Cone – Type Machine                           ماشين نوع مخروطى
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ماشين كشش خيس از نوع لغزشى كه در آن از چرخ هاى كشنده استفاده 
مى شود، همچنين اشاره به مخروط هايى دارد كه بر روى محورى مشترك 
سوار شده اند كه هر چرخ كشندة بعدى بزرگ تر از قبلى است به اين علت 
كه ازدياد طول سيم را جبران كند. در اين شكل همان گونه كه از نام آن بر 
مي آيد، مخروط ها عمل مسيريابى سيم در داخل ماشين و كشيدن سيم از 
داخل حديده هاى كشش را انجام مى دهند. تعداد مخروط ها و جهت آنها به 

تعدادى از عوامل شامل كاهش سطح، لغزش و اندازة سيم وابسته است.

Configuration, Cradled     شكل گيرى گهواره اى
الگوى هندسى كه كابل در داخل لولة محافظ كابل، هنگامى كه كابل ها به 
طور موازى كشيده مى شوند، به خود مى گيرند و در اين حالت نسبت قطر 

داخلى لولة (ID) به C/1 قطر خارجى كابل (OD) كمتر از 2/5 است.

Configuration, Triangular                  شكل گيرى سه گوش
الگوى هندسى كه كابل در داخل لولة محافظ به خود مى گيرد، هنگامى كه كابل ها 
سه تايى مى باشند يا هنگامى كه به طور موازى با نسبت قطر داخلى لولة محافظ 

2/5 قطر خارجى كابل كم تر از 2/5 قطر خارجى كابل كم تر از 2/5 از داخل لوله كشيده مى شود. 1/C به (C به (C ID)

Confirming Order      تاييد سفارش 
تأييد كتبى سفارشى كه به صورت شفاهى داده شده است.

Conform TM                                                     همريخت
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فرآيندى مربوط به فلز كارى كه در آن از اصطكاك ايجاد شده ميان مادة خام 
آهنى  مواد غير  انواع  پيوستة  اكستروژن  براى  تغذيه و شيار چرخى گردنده 
استفاده مى شود. مادة خام تغذيه كه معموالً به شكل مفتول يا ميلة ريختگى 
آهنى  مواد غير  انواع  پيوستة  اكستروژن  براى  تغذيه و شيار چرخى گردنده 
استفاده مى شود. مادة خام تغذيه كه معموالً به شكل مفتول يا ميلة ريختگى 
آهنى  مواد غير  انواع  پيوستة  اكستروژن  براى  تغذيه و شيار چرخى گردنده 

در  شده  ماشينكارى  شيار  ميان  شده  تشكيل  محفظة  داخل  به  است  پيوسته 
چرخ گردان و كفشك به دقت برازيده شده با آن كشيده مى شود. اين گذرگاه 
توسط تكيه گاهى كه كفشك آن را نگه مى دارد مسدود مى شود و از ادامة 
پيشروى مادة خام تغذيه در اطراف محيط چرخ جلوگيرى مى كند. نيروهاى 
اصطكاكى كه ميان مواد در شيار، كفشك و   تكيه گاه ايجاد مى شود، دماى 
براى  كافى  پذيرى  شكل  ماده  در  اينكه  تا  دهد  مى  افزايش  را  تغذيه  مادة 

اكسترود شدن از ميان قالب نگه داشته شده در كفشك، ايجاد شود.

Conical        مخروطىConical        مخروطىConical
داشتن شكل گرد مخروطى شده.

Conical Spring            فنر مخروطىConical Spring            فنر مخروطىConical Spring
فنرى به شكل مخروطى كه حلقه هاى كوچك تر آن هنگام فشرده شدن فنر 
در داخل حلقه هاى بزرگ تر پايين مى آيد كه در نتيجه فنرى قوى تر براى 

كاربردهايى كه فاصلة عمقى محدودى دارند،  فراهم مى آورد.

Connecting Hardware                 وسيلة مكانيكى اتصال دادن 
افزاره اى كه پايانه هاى مكانيكى كابل را فراهم مى كند.

  Connection            اتصال
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بخشى از مدار كه امپدانسى ناچيز دارد و قطعه هاى الكترونيكى و يا وسايل 
را به هم وصل  مى كند.

Connection, Delta    اتصال مثلث، اتصال دلتا
اتصال بين سه سيم پيچ تجهيزات الكتريكى به روش مثلث.

Connection, Star                                           اتصال ستاره 
اتصال بين سه سيم پيچ الكتريكى به روش ستاره.

Connector                                                     اتصال دهنده 
وسيله اى كه براى اتصال فيزيكى يا الكتريكى دو يا چند هادى بكار مى رود. براى 

اتصال فيزيكى كابل به تجهيزات نيز از آن استفاده مى شود.

Connector Cable                                     كابل اتصال دهنده
براى ايجاد اتصال ميان كابل و تجهيزات الكتريكى، ماشين ها، تابلوها، جدارها، 
مدارهاى چاپى، تجهيزات الكترونيكى و هر كابل ديگرى بكار مى رود. شكل ها 
و طرح هاى مختلفى وجود دارد، اما نيمى از اتصال دهنده بايد كابل گرد يا 
تخت را بپذيرد. اتصال دهندة ثابت براى اتصال به سطح يكپارچه بكار مى رود، 

در حالى كه اتصال دهندة آزاد با سيم يا كابل جفت مى شود.

Connector, Pressure                            اتصال دهندة فشارى 
اتصال دهنده اى كه با استفاده از فشار براى تشكيل جوش سرد بين هادى و 

اتصال دهنده بكار مى رود.
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Connector, Reducing                           اتصال دهنده كاهشىReducing                           اتصال دهنده كاهشىReducing
اين اتصال دهنده براى اتصال دو هادى با اندازة مختلف بكار مى رود.

Connector Return Loss              اتالف بازگشتى اتصال دهنده 
مقدار نيروى منعكس شده از اتصال دهنده به واسط هادى است كه معموالً بر 

حسب دسى بل بيان مى شود.

Constant Current                                           جريان ثابت
نوعى سيستم برق رسانى كه در آن مقدار يكسانى از جريان در هر قطعه از تجهيزات 

جريان مى يابد. براى سهولت در مدارهاى روشنايى خيابان بكار مى رود.

Constant Friction        اصطكاك ثابت 
اصطالحى مربوط به مقاومت ايجاد شده در مواردى كه حركت نسبى بين دو سطح 

وجود دارد. فرض مى شود كه تنش برشى متناسب با طول قطعة كار است.

Constant Horsepower                               اسب بخار ثابت 
عبارت بكار رفته براي نشان دادن قابليت ماشين به منظور فراهم كردن نيروي 

اسب بخار ثابت همراه با سرعت خطى ثابت است.

                 Constant Slip                                                 لغزش ثابت 
يكى از دو نوع لغزش سيم (تفاوت ميان سرعت محيطى بلوك هاى كشش و 
سرعت سطحى سيم) است كه در ماشين هاى كشش سيم طراحى مى شود. 
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لغزش ثابت به اين معنى است كه مقدار لغزش براى هر مرحلة كشش يكسان 
خواهد بود. معموالً لغزش را براى چرخ كشش بعدى نسبت به چرخ كشش 
قبلى تعيين مى كنند و اين مقدار براى همة چرخ هاى كشش ديگر يكنواخت 

نگهداشته مى شود.

Constant Tension                                           كشش ثابت
اصطالح بكار رفته در فرآيندهايي كه در آن با اسب بخار و سرعت ثابت، سيم 
با كششى ثابت نگهداشته خواهد شد. يك رقاصك كشش ثابت را با تنظيم 
خودكار تفاوت هايى كه در طول سيم ايجاد مي شود، همچنانكه از ماشين 

كشيده مى شود، فراهم مى آورد.

Constant Voltage                                              ولتاژ ثابت
نوع عمومى سيستم قدرت كه در آن همة بارها به صورت موازى وصل مى شوند 

و مقادير مختلف جريان از طريق هر بار الكتريكى جريان مى يابد.

Constantan                                                        كنستانتان
آلياژى با 55 درصد مس و 45 درصد نيكل كه در دما جفت ها (ترموكوپل) 
بكار مى رود. در اين دما جفت ها محدودة دماى مس از 169- تا 386 درجة 
سانتيگراد (336- تا 727 درجة فارنهايت) است. معموالً مس سيم مثبت و 
Copper Constantan كنستانتان سيم منفى است. به شناسه هاى مربوط بهCopper Constantan كنستانتان سيم منفى است. به شناسه هاى مربوط بهCopper Constantan

و Thermocouple مراجعه شود.

Constant – Clean Coolant      مادة خنك كنندة با تميزى ثابت 
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اصطالح بكار رفته كه در عمل تصفيه براى حفظ سطح ميزان زالل بودن، در 
مواردى كه مايع در سطح ثابتى از آلوده كننده ها كه در انجام عمل روانكارى 

و خنك كارى آن قابل قبول است نگهداشته مى شود.

Constituent                                            جزء تشكيل دهنده 
يكى از اجزاء سازنده كه سيستمى شيميايى را كامل مى كند. 2) فاز يا تلفيقى 

از فازها كه در شكل گيرى مشخصه اى در ريز ساختار آلياژ پيش مى آيد.

Contact               تماس، كنتاكت
بخشى از اتصال دهنده كه به طور عملى جريان الكتريكى را منتقل مى كند. 
تماس ها براى كنترل جريان الكتريسيته به هم مى چسبند يا از يكديگر جدا 

مىشوند.

Contact Area      سطح تماس، سطح كنتاكت
يافتن  يا هادى و اتصال دهنده كه جريان  سطحى در تماس ميان دو هادى 

الكتريسيته را ممكن مى سازد.

Contact Resistance                 مقاومت تماس، مقاومت كنتاكت
(پريز) و  اتصال  پاية  (كنتاكت) هاى  تماس  الكتريكى مجاز  مقاومت  بيشينة 
پين اتصال دهنده در هنگامى كه اتصال دهنده اى، در شرايط استفادة معمولى، 
سوار مى شوند. مقاومت الكتريكى هر زوج از كنتاكت هاى پين و پاية اتصال 
دهندة به هم جفت شده در مجموعة اتصال دهنده را با اندازه گيرى مقاومت 
محل  دو  هر  (شامل  اتصال  پاية  پايانة  طرف  نقطة  دورترين  به  نسبت  پين 
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اتصال)، در هنگام انتقال جريان ويژه آزمون اندازه مى گيرند.

Contact Size       اندازة تماس، اندازة كنتاكت
بزرگترين اندازة سيمى كه مى توان با كنتاكت مخصوص بكاربرد. همچنين 

قطر طرفى از پين كه سيم را در خود مى گيرد.

Contact Wire             سيم تماس، سيم كنتاكت
هادى قرار گرفته در باال كه از آن جريان برق به خودروهاى الكتريكى رسانده 

مى شود. آن را سيم تراموا يا قطار برقى نيز مى نامند.

Contact – Jaw
به Clamping Die مراجعه شود.

Contactor                      تماس دهنده،كنتاكتور
نوعى رله است.

  Contacts                                              تماس ها، كنتاكت ها
بخش هاى اتصال دهنده كه عمًال جريان برق را منتقل مى كند و براى كنترل 

جريان به هم مى چسبند يا از هم جدا مى شوند.

   Containment                                                   انبار مطمئن
محلي مطمئن براي انبارش. براى كشش سيم اين اصطالح به طور معمول به 

مايعاتى مربوط مى شود كه در فرآيند فلز كارى بكار مى رود.
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Contaminants              آلوده كننده ها
اين اصطالح در موادى بكار مى رود كه آلوده كننده ها در هر مايع، جامد يا گاز 
يافت مى شود و براى كاربرد آن ماده نامطلوب است.اين اصطالح را مى توان در 

اندازه گيرى هاى مربوط به كيفيت هوا نيز بكار گرفت.

Continuity            پيوستگىContinuity            پيوستگىContinuity
حالتى براى سالم بودن و بدون پارگى بودن. آزمون كابل به منظور اطمينان 

يافتن از بى عيب بودن در سراسر طول آن.

Continuity Check        وارسى پيوستگىContinuity Check        وارسى پيوستگىContinuity Check
آزمون انجام شده برروى طولى از سيم يا كابل تكميل شده براى تعيين عبور 
هادى  هر  با  است  ممكن  را  هادى  هر  آن.  طول  سراسر  در  جريان  پيوسته 
ديگرى نيز به منظور پى بردن به اين كه اتصال كوتاهى بين آنها وجود ندارد، 

وارسى كرد.

Continuity Test
Continuity Checkبه Continuity Checkبه Continuity Check  مراجعه شود.

Continuity Testing      آزمون پيوستگىContinuity Testing      آزمون پيوستگىContinuity Testing
آزمون الكتريكى به منظور تأييد درستى سيمكشى ، مسيرهاى لحيم و نظاير 

آن است.
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ريختن و شكل قالب در ريخته گرى پيوسته
Continuous Casting ، Cast and Die Shape
شيوه اى در ريخته گرى كه در آن فلز مذاب در حالى كه از داخل قالب شكل 
دهنده خنك شده (به طول معمول با آب) عبور مى كند ، به طور پيوسته منجمد مى 
شود. طول مواد ريخته شدة پيوسته توسط ابعاد قالب محدود يا تعيين نمى شود. فلز 
منجمد شده از ميان قالب ريخته گرى يا مجموعه خنك كننده توسط سيستم 
بيرون كشنده كه ترتيب كشيدن و سرعت ريخته گرى را كنترل مى كند  كشيده 
مى شود. ريختن فلز مذاب براى خوراندن فلز در طرف گرم مجموعه قالب 
استاتيك ادامه مى يابد. محصوالت – استاتيك ادامه مى يابد. محصوالت – استاتيك ادامه مى يابد. محصوالت  ريخته گرى تحت فشار كنترل شده فلزى 
«نيمه تمام» حاصل از اين فرايند ، ويژگى اندازة دانة (ريختة) بزرگ را نمايان 
مى كند. سيستم هاى ريخته گرى پيوسته براى توليد عمودى رو به باال ، افقى و 

عمودى رو به پايين موجود است.

ريختن و نورد كردن در ريخته گرى پيوسته
Continuous Casting ، Cast and Roll
شيوه اى در ريخته گرى كه در آن شمشال ، شمشه ، ميله يا شكل هاى ديگر 
به طور پيوسته و در حال ريخته شدن منجمد مى شود. براى توليد مفتول سيم، 
تسمه و ورق ، فلز مذاب را از پاتيل (بارريز) يا ناودان ريخته گرى در داخل قالب 
خنك شده يا ماشين ريخته گرى پيچيده به شكل قالب پيوسته مى ريزند كه از 
آن رشته اى منجمد شده ايجاد و مسير غلتكى را كه ممكن است به وسيله پاشش 
آب خنك شده دنبال مى كند، سپس وارد دستگاه نورد چند رشته اى مى شود كه 
كاهش سطح مقطع ريخته شده در آن توسط نورد كارى گرم صورت مى گيرد تا 

اين كه باريكه مفتول يا ورق به دست آيد.
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Continuous Coiling            كالف كن پيوستهContinuous Coiling            كالف كن پيوستهContinuous Coiling
استفاده از وسايلى مانند بلوك هاى ساكن براى توليد كالف هاى پيوسته اى 

كه به توقف ماشين تغذيه كننده در هنگام تغيير بسته ها نياز ندارد.

Continuous Duty                                       بار مجاز پيوستهContinuous Duty                                       بار مجاز پيوستهContinuous Duty
در برخى سيم هاى قابل حمل، دو رقم استاندارد رشته ها كه مربوط به اندازه 
معين سيم است وجود دارد. يكى از آنها با عدد بزرگ تر (اغلب انعطاف پذير) 

را بار مجاز پيوسته و ديگرى را بار مجاز ساكن مى نامند.

Continuous Extrusion                              اكستروژن پيوسته
فرايند شكلدهى فلزات در مواردى كه ماده تغذيه به طور پيوسته به ميان قالب 
براى تشكيل محصول بلند و نامحدود فشرده مى شود . مقطع محصول معموالً 
به طور قابل توجهى كوچك تر از محصولى است كه توسط گذرى تكى از 

ميان قالب كشش قابل دستيابى است.

Continuous Furnace            كوره پيوسته
هاى  رشته  كردن  عبور  از طريق  يا  نقاله  توسط  فرايند،  آن  در  كه  اى  كوره 

جداگانه سيم از ميان كوره اى ثابت، پيوسته است.

Continuous Gauging           اندازه گيرى پيوستهContinuous Gauging           اندازه گيرى پيوستهContinuous Gauging
فرايندى كه توسط آن محصولى بر روى خط توليد در حال حركت را مى توان 
به طور پيوسته اندازه گيرى كرد . به طور مثال، افزاره اى مى تواند به طور پيوسته 
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عرض و ضخامت را به همراه پيچ تنظيم برقى، در عمل نورد كارى، كنترل كند.

Continuous Load        بار پيوسته
بار الكتريكى كه انتظار مى رود در آن بيشينه جريان براى مدت سه ساعت يا 

بيشتر ادامه يابد.

  Continuous Mill          نورد پيوسته
اند و  نوردى متشكل از چند تكيه گاه غلتك كه پشت سر هم مرتب شده 
معموالً چنان به هم نزديك اند كه ماده در حال نورد به طور همزمان از ميان 
اند و  نوردى متشكل از چند تكيه گاه غلتك كه پشت سر هم مرتب شده 
معموالً چنان به هم نزديك اند كه ماده در حال نورد به طور همزمان از ميان 
اند و  نوردى متشكل از چند تكيه گاه غلتك كه پشت سر هم مرتب شده 

چند تكيه گاه عبور مى كند.

Continuous Resistance Annealing   تابكارى مقاومتى پيوستهContinuous Resistance Annealing   تابكارى مقاومتى پيوستهContinuous Resistance Annealing
تابكارى در خط توليد كه گرمايش اصلى با بكاربردن جريان برق در سيم در 
حال گذر از ميان دو قرقره شياردار تماسى حاصل مى شود. جريان با ولتاژ كم از 
طريق تلفات مقاومتى در سراسر هادى، گرما ايجاد مى كند. مقدار گرما و آهنگ 

خنك كارى براى دست يافتن به ساختار متالورژيكى مناسب كنترل مى شود.

Continuous Vulcanization                        ولكانش پيوسته
فرايند پيوسته و در خط توليد كه از طريق آن سيمى كه بر روى آن پوشش 
اكسترود شده به كار رفته است از ميان لوله اى عبور مى كند كه دما و فشار 
الزم براى كامل كردن و ولكانش را دارد. فرايند اكسترود كردن بر روى سيم 
انطباق بسته  يا  پيوند  با  لوله اى   ، تحت فشار زياد، بدون درز و يكنواخت 
از آميزه الستيك يا الستيك مانند (گرما سخت) است . سپس سيم پوشيده 
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شده در ادامه وارد محفظة وولكانش مى شود كه عايق، تحت كنترل فشار و 
دماى زياد، به طور پيوسته وولكانيزه مى شود. اغلب آن را CV مى نامند. به  

Vulcanization نيز مراجعه شود.

Contour Cable             كابل حاشيه اى
كه  مواردى  در  استفاده  براى  كه  نوار  شكل  به  پذير  انعطاف  و  تخت  كابل 
محدوديت جا وجود دارد بكار مي رود. باريكه هاى فلزى بسيار تخت در كنار 
هم در نوار دى الكتريك پالستيكى قرار مى گيرند كه حامل هادي هاي جدا از 
هم  تا 40 عدد  است. كابلى معمولى از اين نوع ضخامتى به اندازة تقريبى يك 

كارت پستال دارد. صرفه جويى قابل توجهى در وزن نيز ايجاد مي شود.

Control                كنترل
روش و وسيلة كنترل عملكرد هر دستگاه، ماشين يا سيستم است.

Control Cable              كابل كنترل
                                                                           

كابلى با چند هادى كه براى عمل كردن در مدارهاى كنترل يا سيگنال ساخته 
مى شود، معموالً انعطاف پذير با اندازة نسبتًا كوچك و با ميزان جريان نسبتًا 

كم است.

Control Wire and Cable      سيم و كابل كنترل
هر  موجب  يا  است،  رله  يا  شير  كنترل  براى  جريانى  حامل  كه  سيمى  هر 
رويداد  آن  در  كه  باشد  انرژى  حامل  عمًال  اينكه  بدون  شود،  مى  رويدادى 
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كنترل مي شود.

Controlled Atmosphere       جو كنترل شدهControlled Atmosphere       جو كنترل شدهControlled Atmosphere
گاز يا مخلوطى از گازهاكه خواصى ويژه يا عمومى دارد كه يا موجب واكنش هاى 
معين گاز  نسبت به فلز مى شود كه در اثناى عمليات حرارتى پيش مى آيد، يا از آن 
ها جلوگيرى مى كند. بسيارى از جوهاى كنترل شده يا تهيه شده از منبعى پايدار از 
گاز هيدروكربن در اثناى عمليات حرارتى ايجاد مي شوند، يعنى از گاز طبيعى 
(متان) ، پروپان يا بوتان تبخير شده از طريق فرآيند كلى يا جزيى احتراق در 
هوا در مورد جوهاى نوع گرمازا يا با عبور مخلوطى از سوخت واكنشى و هوا 
از باالى كاتاليزور گرم شده در مورد جوهاى نوع گرماگير است. جو تابكارى 
را نيز مى توان براى تابكارى كنندة معمولى ناقوسى شكل با مخلوط كردن دو 
يا چند گاز انتقال يافته، مانند استفاده از ازت براى بخش اصلى و مقدار كمى 
گاز "خنثى" مانند پروپيلن آماده كرد. در عمليات شكلدهى فلزى مانند ريخته 
گرى پيوسته، جوهاى گاز خنثى را براى جلوگيرى از تشكيل اكسيدهاى فلزى 

حفظ  مى كنند. 

Controlled Cooling           خنك كارى كنترل شدهControlled Cooling           خنك كارى كنترل شدهControlled Cooling
فرآيند خنك كارى دماى زياد به روشى از پيش تعيين شده براى جلوگيرى 
از سخت شدن، ترك خوردن يا آسيب داخلى يا ايجاد ريز ساختار مطلوب 

است. اين عمل معموالً در پى عمل نهايى شكل دهى انجام مى شود.

Controlled Impedance Cable     كابل امپدانس كنترل شده
بسته اى از دو هادى عايقكارى شده يا بيشتر كه مقادير امپدانس ميان هادى هاى 
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مربوطه در سراسر طول كابل، در اصل ثابت نگهداشته مى شود.

Convection        همرفت، جابجايى حرارت
انتقال حرارت از طريق گردش يا جابجايى بخش هاى گرم شدة مايع يا گاز. 

جابجايى يا انتقال حرارت از طريق حركت ذرات يا هوا.

Conventional Concentric           هم مركز معمولى
پيكر بندى دسته سيم افشان كه در آن سيم هاى جداگانه به طور هم مركز و 
بدون كاهش قطر كلى تابانده مى شوند. به طور معمول براى هادى هاى لخت 

بكار مى رود.

Converter            كنورتور، مبدل
ظرفى كه در گذشته در فرآيند تبديل آهن خام به فوالد بكار مى رفت ، در 

اصل براى فرايند بسمر كاربرد داشت ، اما اكنون منسوخ شده است.

Conveyer Mark                    اثر نقاله اىConveyer Mark                    اثر نقاله اىConveyer Mark
خراش ها و فرو ريختگى هايى كه در يك طرف ورق به علت تماس با كابل ها 

يا وسايل ديگر انتقال از ميان كوره در اثناى تابكارى نقاله اى ايجاد مي شود.

Coolant              مادة خنك كننده
مادة خنك كننده نامى عمومى براى گروهى از روان كننده هاست كه به عنوان مايعات 
فلز كارى شناخته مى شوند. مقصود از مادة خنك كننده، خنك كردن و روان كارى 
است. انواع مختلف مواد خنك كننده عبا رتند از: مايعاتى كه در عمليات شكل دهى 
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به فلز، شامل كشش سيم، مفتول يا ميله بكار مى روند؛ مايعاتى كه در عمليات فلز 
بردارى ( يعنى ماشينكارى، تراش و سنگ زنى به كار مى روند؛ مايعاتى كه براى 
محافظت از فلز (يعنى، محافظ زنگ ) بكار مى روند؛ و مايعاتى كه در عمل آوردن 
فلز ( يعنى، روغن هاى سرما دهى) استفاده مي شوند.توجه: اصطالح خنك كننده 
Lubricant و روان كننده در صنعت سيم و كابل بجاى يكديگر بكار مى روند. بهLubricant و روان كننده در صنعت سيم و كابل بجاى يكديگر بكار مى روند. بهLubricant

مراجعه شود.

                                Cooling Stresses                                تنش هاى سرد شدگى
تنش هاى به وجود آمده به علت انقباض نا منظم يا محدوديت خارجى فلز 
در اثناى خنك كارى. اين تنش ها از تغيير شكل پالستيكى (مومسان) موضعى 

در اثناى خنك كارى نيز حاصل مى شوند.
  

Cooling Trough          ناودان خنك كارى 
محفظة سرمادهى كه سيم پوشش يا روكش شده  پس از عمليات اكستروژن 
در آن سرد مى شود. ناودان معموالً آب را نگه مى دارد. سيم از ميان ناودان 
محفظة سرمادهى كه سيم پوشش يا روكش شده  پس از عمليات اكستروژن 
در آن سرد مى شود. ناودان معموالً آب را نگه مى دارد. سيم از ميان ناودان 
محفظة سرمادهى كه سيم پوشش يا روكش شده  پس از عمليات اكستروژن 

عبور مى كند. سيم سرعت طولى و خطى طراحى شده اى براى تامين مدت 
زمان الزم به منظور خنك شدن عايق دارد.

Coordination               هماهنگى
انتخاب اجزاء تشكيل دهندَة سيستم به منظور جلوگيرى از بازمانى كل سيستم 
به علت شريدن و سرازير شدن آب؛ محدود كردن خرابى سيستم از طريق 
فعال كردن چند وسيله در مقابل افزايش جريان كه بهتر است فقط يك وسيله 

در مقابل افزايش جريان فعال شود.
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Copolene                      كوپلن
كوپلن ماده اى دى الكتريك است كه در ساخت كابل هم محور بكار مى رود. به 
منزلة جايگزين پلى استايرن به وجود آمده است. اين ماده تركيبى از پلى استايرن 
و پلى ايزوبوتيلن است. چون اين ماده مشخصه هاى نامطلوبى دارد، پلى اتيلن 

جايگزين آن شده است.

Copolymer                                              كوپليمر، هم بسپار
آميزه اى حاصل از پليمريزاسيون (بسپارش) دومونومر (تكپار) مختلف. زنجيره هاى 

ملكول هاى متفاوت كه به طور شيميايى به هم پيوند يافته اند.

Copper                                                                     مس
عنصرى با عالمت شيميايى Cu. اين فلز بسيار چكش خوار و شكل پذير، 
رنگى مايل به قرمز، مشخصه هاى رسانندگى باالى الكتريكى و گرمايى باال 
دارد و فلز پاية آلياژهاى برنج و مفرغ است. مس در مواردى كه رسانندگى 
الكتريكى زياد مورد نياز باشد، به طور فراوان به صورت خالص بكار مى رود. 
به Conductivity of Copper مراجعه شود. اين فلز اغلب به صورت 
آلياژ ساخته مى شود، زيرا مس خالص ممكن است استحكام مكانيكى الزم 

براى برخى منظورها را نداشته باشد.

Copper Alloy Wires            سيم هاى آلياژ مس
توانند خواص مكانيكى بسيار خوب  سيم هاى ساخته شده از آلياژ مس مى
را فراهم آورند و به سهولت قابل سردكارى هستند. اين سيم ها، بسته به 
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مس   – بريليم  آلياژ  براى  (به ويژه  زياد  استحكام كششى  ميزان سردكارى، 
نيز مقاومت زياد در  انجام شده است) و  بر روى آن عمليات حرارتى  كه 
قابليت  زياد،  الكتريكى  و  گرمايى  رسانندگى  خورنده،  هاى  محيط  مقابل 
ماشينكارى خوب و خواص غير مغناطيسى و سهولت پرداختكارى و آب 
فلز كارى را ارائه مى كند. آلياژهاى مس ضريب كشسانى پايين ترى نسبت 
با  زياد  خميدگى  كه  فنر  كاربردهاى  در  ويژه  به  كه  دارند  آهنى  مواد  به 
اعمال نيروى كم مطلوب است سودمند واقع مى شود. كاهش هاى سطح ، 
عمليات حرارتى و سرعت هاى كشش كارى به علت متفاوت بودن خواص 
آلياژهاى فراوان بكار رفته به طور وسيعى متغير است. آلياژهاى با مس زياد 
محصوالت كارپذير يا نوردى با محتوى مس كمتر از 99/3 درصد مشخص  
مى شوند، اما آلياژهاى با بيش از 96 درصد مس در هيچ يك از گروه هاى 

آلياژ مس جاى نمى گيرند.

Copper, Cement                                                 مس خام
مس ناخالص، مخلوط مس و اكسيد مس به دقت تقسيم شده كه از رسوب 
مس، معموالً همراه با آهن ، (سمانته كارى) حاصل از محلول آبى آميزه هاى 
مس ناخالص، مخلوط مس و اكسيد مس به دقت تقسيم شده كه از رسوب 
مس، معموالً همراه با آهن ، (سمانته كارى) حاصل از محلول آبى آميزه هاى 
مس ناخالص، مخلوط مس و اكسيد مس به دقت تقسيم شده كه از رسوب 

مس به دست مى آيد. مقدار مس، بر پايه خشك، به طور وسيعى تغيير مى كند 
كه معموالً در گستره اى از تقريباً 50 تا 85 درصد است.

Copper, Chromium             آلياژ كرم مس
آلياژى كه به طور عمده براى الكترودهاى جوشكارى مقاومتى بكار مى رود.

Copper Clad      روكش شده با مس
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هر فلزى مانند فوالد يا آلومينيوم با روكشى از مس كه پيش از عمليات كشش 
بر روى آن بكار رفته است و برعكس آب مس دادن است.

Copper – Clad Aluminum Wire   سيم آلومينيومى روكش شده با مسCopper – Clad Aluminum Wire   سيم آلومينيومى روكش شده با مسCopper – Clad Aluminum Wire
از طريق فرآيند پيوند دهى پاتنت كارى شده در مفتول كشش  مجدد به قطر 
تقريبًا 8 ميليمتر (0/3 اينچ) تهيه مى شود، سپس آن را مى توان به هر اندازة 
مطلوبى،  از جمله سيم ظريف، با استفاده از عمليات استاندارد كشش سيم، 
كشيد. تابكارى مقاومتى نهايى در خط توليد براى پس از كشش كارى پيشنهاد 
مى شود. مس يا آلومينيوم را مى توان با همان تجهيزاتى كه براى كشش و 

تابكارى مقاومتى مس استفاده مي شود تابكارى مقاومتى كرد. 

Copper – Clad Steel Wire       سيم فوالدى روكش شده با مس
فوالد پوشيده شده با مس براى هاديهاى الكتريكى. در شرايطى كه استحكام 

كششى زياد مورد نياز باشد، استفاده مي شود.

Copper Coated Steel Wire     سيم فوالدى روپوش شده با مس
سيم فوالدى كه از طريق فرآيندهاى مكانيكى، شيميايى يا الكتروشيميايى براى 
كردن  فراهم  الكتريكى،  رسانايي  بهبود  برابر خوردگى،  در  مقاومت  افزايش 
پايه اى براى ديگر فلزاتى كه چسبندگى كمترى براى روكش كارى الكتريكى 
دارند، يا فراهم آوردن روان كننده اى براى كشش بعدى، با مس پوشش داده 
مى شود. مس را معموالً به صورت شيميايى با فرآيند سادة جابجا سازى مبتنى 
دارند، يا فراهم آوردن روان كننده اى براى كشش بعدى، با مس پوشش داده 
مى شود. مس را معموالً به صورت شيميايى با فرآيند سادة جابجا سازى مبتنى 
دارند، يا فراهم آوردن روان كننده اى براى كشش بعدى، با مس پوشش داده 

بر سولفات مس با افزودنيهاى مختلف مانند كلرايد، مواد بازدارنده و عامل هاى 
خيس كننده رسوب مى دهند. كشش هاى بعدى براى متصل كردن مس به طور 
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محكم و استوار به فلز پايه با استفاده از اثر فشردگى عمل كشش، ضرورى 
است.

  Copper Constantan                          دما جفت مس كنستانتان
مس و كنستانتان دو آلياژى هستند كه براى ساختن سيم دما جفت (ترموكوپل) 
بكار مى روند. مس سيم مثبت و كنستانتان سيم منفى است. به شناسه هاى 

Thermocouple مراجعه شود. مربوط به Constant و

Copper, Deoxidized                          مس اكسيژن زدايى شده
مس بدون اكسيد مس و حاوى مقادير كنترل شدة اكسيژن زدا هاى فلزى و 
شبه فلزى از قبيل فسفر، ليتيم، بور يا كلسيم. مس اكسيژن زدايى شدة فسفرى 

متداول ترين نوع مورد استفاده است.

Copper, Electrolytic           مس الكتروليزى
مس با خلوص زياد كه از طريق الكتروليز تصفيه شده است و براى هاديهاى 

الكتريكى بكار مى رود.

    Copper Market                                        بازار مس
بازار كاال كه در آن مس بر اساس پيشنهاد قيمت خريدارى مى شود.

Copper, Oxygen Free          مس بدون اكسيژن
مسى كه نه اكسيد مس و نه هر گونه باقيمانده اى از اكسيدزداها را در خود دارد. 
مس تصفيه شده به طريقة الكتروليز كه دوباره ذوب شده و بدون وارد كردن 
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اكسيژن ساخته مي شود.

Copper Plating                                             آب مس دادنCopper Plating                                             آب مس دادنCopper Plating
رسوب شيميايى يا الكتروشيميايى مس بر روى فلز پايه.

Copper, Refined        مس مصفا، مس تصفيه شده
ميله ها براى ذوب مجدد (به طور مثال – ميله ها براى ذوب مجدد (به طور مثال – ميله ها براى ذوب مجدد (به طور مثال  – مس ريخته شده به صورت شمش يا شمش – مس ريخته شده به صورت شمش يا شمش 
براى منظورهاى آلياژ كارى) يا ميله سيم ها و تختال ها براى نوردكارى، شمشال ( از 
جمله شمشال هاى با مقطع گرد) و شكل هاى مشابه براى نورد كارى، اكسترودكارى، 
كشش يا آهنگرى براى ساخت ورق، صفحه، تسمه، سيم، لوله و ديگر محصوالتى 

است كه نيمى از كار مكانيكى بر روى آنها انجام شده است.

Copper Soaps             صابون هاى مس
مادة ايجاد شده در گرماى كار به علت واكنش شيميايى ميان محصول مسى، سطح 
كامًال شامل هر واكنش شيميايى " كامًال شامل هر واكنش شيميايى " كامًال شامل هر واكنش شيميايى  "ماشين و مادة خنك كننده . اصطالح "ماشين و مادة خنك كننده . اصطالح "صابون ها
مى شود كه مادة خارجى ژل مانند يا شبه پالستيك به بار مى آورد. در بسيارى 
از مواقع صابون ها نامطلوبند و بايد حذف شوند. اما، برخى صابون ها روانكارى 

بهترى در فرآيند كشش سيم ارائه مى كنند.

Copper Steel       فوالد مس
هنگامى كه هر مقدار كمينة مس مشخص شود، فوالد در طبقة فوالد مسى 
قرار مى گيرد. مس را براى افزايش مقاومت در برابر خوردگى به فوالد اضافه 

مى كنند.
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       Copper Sulfate Dipping Test آزمون غوطه ور كردن در سولفات مس Copper Sulfate Dipping Test آزمون غوطه ور كردن در سولفات مس Copper Sulfate Dipping Test
آزمونى براى تعيين هموارى و يكنواختى پوشش سيم روى اندود شده از طريق 
اندازه گيرى زمانى كه پوشش مى تواند غوطه ورشدن در محلول سولفات مس 

را تحمل كند. اين آزمون را آزمون پريس (Preece) نيز مى نامند.

Copper, Tough Pitch           مس چقرمه
مسى كه مقدار كنترل شدة اكسيژن، اغلب به شكل اكسيد مس را در خود دارد.

Copper , Unalloyed                                     مس آلياژ نشده
فلز تجارتى خالصى كه هيچ عنصرى، جز اكسيژن يا عناصر الزم براى اكسيژن 
زدايى، يعنى فسفر، ليتيم، كلسيم، بور و مانند آنها عمداً به آن افزوده نشده است. 
كمينة مقدار مس 99/85 درصد خواهد بود. براى استفاده در ريخته گرى ها 

ممكن است كمينة مقدار مس 99/5 درصد مجاز باشد.

Copper Water Tube                                     لولة آب مسى
لولة مسى بدون درز با اندازه هاى معين استاندارد شده با طول هاى مستقيم يا 
به صورت كالف كه با اتصال هاى لب برگشته يا لحيم كارى شده براى انتقال 

گازها و مايعات استفاده مي شود.

Copper Wire       سيم مسى
سيم مسى يا نورد شده و اكسترود شده، يا به صورت محصوالتى با مقطع 
يكپارچه كه با هر شكل مقطع كشيده مى شود. اين سيم به طور گسترده اي 
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براى منظورهاى الكتريكى و نيز براى بسيارى از كاربردهاى عمومى مصرف 
مي شود، زيرا در شرايط تابكارى شده نرم است و در پى آن مى تواند مقدار 

زياد تغيير شكل را تحمل كند و به گونه اى كارا گرما را هدايت كند.

Copper Wire Bars      ميل سيم هاى مسى
ميل سيم ها از مس چقرمه ريخته شدة افقى است كه پيش از اين براى توليد 
مفتول سيم به طور متداول مورد استفاده قرار مى گرفتند. اكنون ريخته گرى 

پيوسته و فرآيندهاى نورد كارى جايگزين آن شده است.

Copper Wire Rods                               مفتول هاى سيم مسى
مفتول هاى سيم مسى را مى توان با نوردكارى گرم ميل سيم هاى تصفيه شده 
به طريق الكتروليز توليد كرد. همچنين آنها را مى توان از طريق اكستروژن 
يا تلفيقى از اكستروژن و نوردكارى سرد تهيه كرد، ريخته گرى پيوسته شيوة 

متداول ديگري است.

Copperas            زاج سبز حاج ترخانى
هيدرات سولفات آهن (Fe So4 7H2O)كه در حمام اسيد سولفوريك و در فرآيند 

Green Vitriolدور ريزى آب اسيد تشكيل مى شود. آن را Green Vitriolدور ريزى آب اسيد تشكيل مى شود. آن را Green Vitriol نيز مى نامند.

              Cord                                                                         سيم
1)كابلى با چند هادى، انعطاف پذير با مقطع كوچك. نمونه هايى از آن شامل 
SJEOW و نوع SJEOW و نوع SJEOW است. اصطالحى كه هم براى سيم بكسل هاى با اندازة  SEOW
كوچك و هم براى هادى هاى با سطح مقطع كوچك بكار مى رود. سيم قابل 
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انعطاف، كابل انعطاف پذيرى كه هاديهايى با سطح مقطع كوچك دارد. دو سيم 
انعطاف پذير پيچيده شده به يكديگر را سيم انعطاف پذير دوتايى مى نامند. توجه: 
هيچ خط تقسيم رسمى با توجه به اندازه، ميان سيم و كابل وجود ندارد. اما، به 
طور كلى سيم را با اندازة 10 و كوچك تر از آن مى شناسند. 2) سيم فوالدى 
با استحكام كششى زياد كه در ساخت الستيك هاى خودرو بكار مى رود، 
0/65 درصد تا 0/85 درصد كربن دارد كه به ويژه به فوالد تميز و دقت زياد 

در همة مراحل ساخت نياز دارد. به واژة Cord, Tire مراجعه شود.

Cord, Telecommunications                         سيم قابل حمل
سيمهاى قابل حمل كه با هر نوع افزارة سيم كشى در يك يا هر دو طرف 

منطبق مى شود. 

Cord, Telecommunications        سيم ارتباطات راه دور
كابلى با استفاده از هاديهاى افشان براى انعطاف پذيرى، همچون سيم هاى 
توزيع يا سيم هاى رابط. سيم هاى رابط را مى توان از هادى هاى پرزرق و 

برق نيز تهيه كرد.

Cord, Tier           سيم الستيك
سيم الستيك را از مفتول فوالد استلمور - خنك كارى شده، گرم نورد كارى 
سازندة  اجزاء  تقويت  براى  سيم  اين  از  سازند.  مى  كشته  سيليسيم  و  شده 
پايدارى  آن،  به  دادن  شكل  براى  خودرو  براى  الستيك  يعنى  االستومرى، 
اندازه اى، مقاومت در برابر ضرب ديدگى، دوام و ظرفيت حمل بار استفاده 
مى شود. سيم بكار رفته براى تقويت الستيك خودرو شرايط بسيار سختى را 
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با توجه به خواص ويژه اى مانند استحكام كششى، پيوستگى، دوام و مدول، 
بايد تأمين كند. سيم الستيك به طريق الكتروليتى پوشش برنج داده مى شود، 
مىشود  كشيده  باال  استحكام  سطح  تا  0/85درصد)  (0/65تا  كربن  پر  سيم 
و سپس به صورت كابل يا رشته تابيده شده و در ساختمانى مناسب براى 

تقويت تسمه ها و بدنة الستيك هاى بادى در مى آيد.

Core           هسته، مغزى، ماهيچه
در كابل، جزئى سازنده يا مجموعه اى از اجزاء سازنده است كه بر روى آنها 
مواد ديگري از جمله اجزاء افزوده شده، محافظ، غالف يا زره بكار مى رود؛ 
همچنين جسمى از ماسه يا ماده ديگرى كه در قالب به منظور ايجاد حفره اى 
به شكل مطلوب در ريخته گرى، قرار مى گيرد؛ عيبى لوله اى كه حاصل سطح 

شمشال است و در پشت مفتول اكسترود شده به نظر مى رسد.

Core Blister         تاول مغزى
تاولى كه در هستة محصوالت روكش شده پيش مى آيد.

Core Eccentricity       خارج از مركزيت هستهCore Eccentricity       خارج از مركزيت هستهCore Eccentricity
اندازة جا بجايى مركز هسته نسبت به مركز روكش كارى.

Core Elipticity            بيضوى بودن هستهCore Elipticity            بيضوى بودن هستهCore Elipticity
اندازة غير گرد بودن هسته.

Core Loss            تلفات هسته



واژه نامه سيم و كابل 237

بخشى از انرژى الكتريكى الزم براى مغناطيسى كردن هستة مادة مغناطيسى كه 
به صورت گرماى ايجاد شده در درون هسته تلف مى شود كه با انرژى تلف 

شده در پيچة احاطه كنندة هسته متفاوت است.

Core Tubes                                                  لوله هاى هسته
نام ديگرى براى نازل هاى اكسترودر است كه هنگام اكسترود كارى پوشش 
عايق پالستيكى يا الستيكى بر روى سيم با ماشين اكستروژن بكار مى رود. 

به گونه اى ديگر، لوله اى است كه در آن نازل هاى قالب پيچ مى شود.

  Core Wire           سيم هسته
رشتة مركز هادى افشان تابيده شده كه رشته هاى بيرونى در اطراف آن به 
به منزلة سيم هسته  اين سيم  پيچيده مى شوند.  صورت اليه هاى مارپيچى 
يا سيم زير بنا در انواع معينى از ساختمان طناب سيمى (سيم بكسل) بكار 
براى طناب هاى  اندازه هاى مختلف كشيده مى شود و معموالً  به  مى رود. 
يا سيم زير بنا در انواع معينى از ساختمان طناب سيمى (سيم بكسل) بكار 
براى طناب هاى  اندازه هاى مختلف كشيده مى شود و معموالً  به  مى رود. 
يا سيم زير بنا در انواع معينى از ساختمان طناب سيمى (سيم بكسل) بكار 

براى ساختمان هاى  اما  تابكارى مى شود،  كامل  به طور  معمولى  اى  رشته 
معينى، سيم سخت پر كربن كه با تنش كششى خاصى تكميل كارى مى شود، 
استفاده مى گردد. اين سيم در ساختمان ماهيچة ماسه اى، كه در قالب ها براى 
توليد قطعات ريختگى قرار مى گيرد نيز بكار مى رود. اين سيم از فوالد كم 
كربن است كه در اندازة تمام شده به طور كامل تابكارى مى شود و با تابكارى 

سياه تكميل شده يا تميز و روغنكارى شده است.

Core, Wire Rope         هستة طناب سيمى
عضو هستة طناب سيمى كه رشته ها به دور آن قرار مى گيرند. اين هسته 
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ممكن است ليف، رشته، سيم يا طناب سيمى مستقلى باشد.

Cored Dies       قطعات خام سوراخدار حديده 
 قطعات خام حديدة تنگستن كاربايد كه با سوراخى از پيش شكل داده شده 
قبل از كلوخه سازى تهيه مى شوند كه زمان مته كارى را به طور قابل توجهى 
كاهش مى دهد. كوچك ترين سوراخ هاى از پيش تشكيل شده تقريبًا 0/004 
اينچ (0/1 ميليمتر) و بزرگترين آن 5 اينچ (127 ميليمتر) است. سوراخ هاى 

كوچك تر از آن را بايد در قطعه خام يكپارچه مته كارى كرد.

Corner Cracks            ترك هاى گوشه
ترك هايى كه در گوشة مقطع مربعى يا چهار گوش فلز شروع مى شود و به 
سمت مركز پيش مى رود. اين ترك ها ممكن است در مقطع شمشال ريختگى، 
به صورت واكنشى به فعاليت سردكارى، تشكيل شود. ترك هاى گوشه ممكن 

است در اثناى عمليات نوردكارى گرم نيز تشكيل و يا باز شود.

Corona        تخلية هاله دار
تخلية الكتريكى قابل رويت از هادى به شكل «تابان آبى رنگ» كه ناشى از لبه هاى 
تيز محل هاى آسيب ديده در خط ولتاژ قوى است. اين تخليه هنگامى آشكار تر 
است كه هادى لخت و مقطع طولى نيمرخ آن نقطه يا لبة تيز داشته باشد. مختل 
كنندة سيگنال هاى در مسير مستقيم بين دو نقطه مانند امواج تلويزيون و راديو 

است.

Corona Extinction Voltage
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Voltage , Corona , Extinctionمراجعه شود. به

Corona Inception Voltage             ولتاژ شروع تخلية هاله دار
مقدار بحرانى در كاربرد پتانسيل الكتريكى كه تخلية هاله دار در ابتدا مشاهده 

مى شود.

Corona Resistance, Relative         مقاوت نسبى تخلية هاله دار
زمان كلى كه سيستمى عايق، قرار گرفته در ميدان الكتريكى ولتاژ قوى كه 
به تخلية هاله دار پيوسته مى رسد، مى تواند پيش از آنكه خرابى كلى تخلية 

الكتريكى پيش آيد، در تخلية الكتريكى هاله دار باقى بماند.

Corrosion           خوردگى
تركيبى  يا  اكسايش  توسط  فلز  سطح  خرابى  موجب  كه  شيميايى  واكنش 
فلز  روى  الكتروشيميايى  يا  شيميايى  تدريجى  شود. خوردگى  مى  شيميايى 

توسط جو، رطوبت يا عامل هاى ديگر.

Corrosion Embitterment   تردى خورندگي، شكنندگي ناشي از خوردگيCorrosion Embitterment   تردى خورندگي، شكنندگي ناشي از خوردگيCorrosion Embitterment
از دست رفتن شديد نرمى فلز به علت واكنش خوردگي كه معموالً بين دانه اى 

است و به چشم  نمي آيد.

Corrosion Fatigue     خستگى ناشي از خوردگى 
يا  شونده  تكرار  تنش  مركب  عمل  توسط  شده  ايجاد  هاى  خوردگى  ترك 

نوسانى در محيط خورنده.
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Corrosion Galvanic                               خوردگى گالوانيكى
خوردگى شديد كه هنگامى اتفاق مى افتد كه فلز پايه ( واكنش زا) در تماس 
پيل  به  مربوط  فرآيند  اين  گيرد.  مى  قرار  زا)  ناواكنش  تر(  نجيب  فلزى  با 

گالوانيك است كه با فلز پايه به منزلة آند برقرار مى شود.

Corrosion Prevention         پيشگيري از خوردگى
روش هايى كه محافظت از فلز را تا اندازه اي فراهم مى كنند. اين روش ها 
شامل ايجاد جوهاى محافظ، استفاده از فلزات ديگر، پوشش كارى ها (مانند 
رنگ) و فلزات متفاوتى است كه براى محافظت از فلز ديگر خورده مى شوند.

Corrosive Wear          ساييدگى خورنده
يابنده اى روى قطعات  مربوط به اكستروژن بسپار (پليمر) و سايش شتاب 
متحرك (مانند سطوح مارپيچ و استوانه) است كه ناشى از خوردگى شيميايى 
و عالوه بر سايش اصطكاكى است. خوردگى شيميايى ممكن است هنگامى 
كه پليمر هايى مانندFEP PVC در نتيجة گرم شدن بيش از اندازه تجزيه و 

متالشى مى شوند، ايجاد  شود.

Cotter Pin              اشپيلCotter Pin              اشپيلCotter Pin
خار مهار كننده اى كه از سيم نيم گرد ساخته شده و قطعه اى مخروطى (خار 
محور) دارد كه وقتى سوراخ يا شكاف شود و قطعة مخروطى خم شود از 
هرز گشتن مهره يا چرخيدن آن در جهت بازشدن جلوگيرى مى كند. اشپيل با 
اندازه هاى مختلف تهيه مى شود. انواع بسيار كوچك آن را مى كشند، بسيارى 
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از آنها را براى شكل گرفتن از فلزى گرد، نوردكارى سرد مى كنند.

Cotton                                              پنبه
الياف گياهى طبيعى كه در صنعت براى كاربردهاي مختلف و گردبافى استفاده 
مي شود. پنبه انعطاف پذيرى و استحكام خوبى دارد، اگر چه براى مقاومت در 
مقابل مواد شيميايى و قارچ ها به عمل آوريهايى نياز دارد. مقاومت گرمايى 

آن محدود است. 

Countepoise                                         پارسنگ، وزنه تعادل
مس لخت، معموال نرم كشيده شده كه اطراف محيط يك سازه، به منظور زمين 

كردن gronnding دفن مي شود.

  Coupling                                      اتصال، بوش، جفت شدگيCoupling                                      اتصال، بوش، جفت شدگيCoupling
يا زوج  بيشتري كابل و  تعداد  تا  بين 2  نزديكي  ايجاد  از طريق  نيرو  انتقال 

كابل.

Coupling Efficiency                                      كارآيي اتصالCoupling Efficiency                                      كارآيي اتصالCoupling Efficiency
كارآيي انتقال نيروي بصري بين دو جز

Cotton Corering                                             پوشش نخيCotton Corering                                             پوشش نخيCotton Corering
اين اليه براي پوشاندن سيم ها و نوارها در هنگام چرخاندن سيم پيچ هاي بزرگ 

كه نياز به هادي هايي با مقطع گرد يا مستطيل شكل دارند بكار مي رود.
عايق نخي عمدتا به منزله يك فاصله انداز مكانيكي بين عايق ها عمل مي كند 
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آغشتگي رنگ  ميزان  به  بستگي  (كريل ها)  پيچ ها  الكتريكي سيم  مقاومت  و 
رويه دارد. خشك كردن كامل [رنگ] قبل از آغشته سازي ضروي است چون 

مقاومت الكتريكي در اثر حضور رطوبت به شدت كاهش مي يابد.

Coulomb                                                              كولمب
واحد كمي الكتريسيته به عنوان مثال مقدار منتقل شونده به وسيله يك آمپر 

در ثانيه

Coulomb Friction              سايش كولمب، اصطحكاك كولمب
بين  به عنوان عامل فشار  متناسب كننده در محاسبه تنش هاي برشي  عاملي 
و  كاري  قطعات  (حديده ها)  قالب ها  در  اين ضريب  «حديده».  كاري  قطعه 

روغن ها، ميزان ثابت دارد.

Countel EMF                                                EMF كنتور
ولتاژي كه با ولتاژ به كار گرفته مي شود و با جريان سيم پيچ مقابله مي كند 
در اثر حركت و جاري شدن يك جريان [برق] در سيم پيچ ايجاد مي شود. به 

عنوان EMF پشتيبان نيز از آن ياد مي شود.

Coupling Loss            تلفات جفت شدگى
اتالف هاى سيگنال به علت تفاوت هاى كوچك در گشودگى عددى، قطر 
هسته هم مركزى هسته و روادارى هاى وصل اتصال دهنده ها در هنگامى 
 (Splicing Loss)اتصال تلفات  شوند.  مى  امتداد  هم  رشته  دو  كه  است 

وتلفات انتقال (Transfer Loss) هم ناميده مى شوند.
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Coupling Ring           حلقة جفت شدگىCoupling Ring           حلقة جفت شدگىCoupling Ring
افزاره اى كه در مورد هادى هاى استوانه اى به منظور قفل كردن فيش دو 

شاخه و پريز به يكديگر بكار مى رود.

Coupon               قطعة آزمايشى
قطعه اى فلز براى آزمون در اندازه اى مشخص؛ قطعه اى فلز كه ممكن است 

از آن نمونه اى براى آزمون تهيه شود.

COV
به واژة Concentrated Oil of Vitriol مراجعه شود.

Cover Wires                                             سيم هاى روپوش
الية خارجى سيم ها در يك طناب.

Coverage              پوشش
درصد محاسبه شده اى كه كامل بودن پوشش فلز را كه گردباف سطح زيرين 

خود را مى پوشاند، تعيين مى كند.

Covering             پوشاندنCovering             پوشاندنCovering
گردباف بافته شده يا روكش از جنس الستيك، پالستيك يا مواد ديگر بكار رفته 

بر روى سيم و كابل به منظور فراهم كردن حفاظت مكانيكى و شناسايى.



244واژه نامه سيم و كابل

CP
عالمت اختصارى كلرو سولفات پلى اتيلن.

CPE
در  مقاوم  مادة  و  مادة شيميايى چقرمه  كلرينه.  اتيلن  پلى  اختصارى  عالمت 
مقابل روغن كه روكشى بسيار خوب براى كابل كنترل صنعتى مى سازد. اين 
ماده را مى توان يا به منزلة گرمانرم يا به منزلة گرما سخت استفاده كرد. اين 
ماده به عنوان گرما سخت مى تواند براى روكش سيم مقاوم در برابر روغن 

به كار رود.

CPS
Hertz به  ثانيه).  در  (سيكل   Cycle Per Second اختصارى  عالمت 

مراجعه شود.

CPU
عالمت اختصارى Control Process Unit واحد فرآيند كنترل (مربوط 

به رايانه) است. اين واحد جزء تشكيل دهندة اصلى سيستم رايانه است.
CPV

عالمت اختصارى PVC به زبان فرانسه.

C R Compounds                           CR                           CR                           آميزه هاى                           آميزه هاى                           
عايقكارى  آميزة  منزلة  به   .(Chloroprene Rubber) كلروپرن  الستيك 
استفاده مي شود. خواص هوا ناپذيرى خوبى دارد. در برابر روغن، شعله و 
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اوزون مقاوم است و چقرمگى مكانيكى خوبى دارد.
Cracked Ammonia

 به Cracked  و Ammonia مراجعه شود.

Cracked Back
پس  را  آن  است.  شده  كشيده  سيم  طول  در  عرضى  هاى  ترك  از  نوارى 

شكنندگى نيز مى نامند. اين ترك ها اغلب به شكل جناغى  ديده مي شود.

Cracked Scale Pattern       الگوى پوستة ترك خورده
اين اصطالح براى توضيح سطح سيمى است كه روى آن بيش از اندازه تيزاب 
كارى شده است و اين حالت هنگامى پيش مى آيد كه فرآيند اسيد شويى به 
فلز پايه، در محل ترك هاى پوسته و پيش از برداشتن پوسته، حمله مى كند. 
نبود عوامل  يا  تعرضى  اسيد شويى  فرآيند  به طور كلى حاصل  اين شرايط 
بازدارنده است. محل هاى بيش از اندازه اسيدكارى شده پس از فرآيند كشش 
قابل توجه است  و پس از آب فلز دادن قابل ديدن خواهد بود. اين اصطالح 

را " پنجه كالغى" نيز مى نامند.

Cracks          ترك ها
اصطالح بكار رفته براى عيب هايى كه در سطح محصوالت نورد شده يا كشيده 
شده ديده مى شود. به طور مثال، در مفتول آلومينيومى گرم نورد شده ترك ها را 
به عيب هاى شمش ريختگى نسبت مى دهند. ترك هاى ناشى از دماى نامناسب 
نوردكارى يا شرايط نامناسب نوردكارى متداول است. چند آلياژ آلومينيوم، به 
طور عمده آلياژهايى كه دامنة انجماد گسترده اى دارند، بيشترين آمادگى را براى 
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ترك خوردن در اثناى نوردكارى گرم دارند.

Cradled Configuration
به Configuration , Cradled مراجعه شود.

Cramp Test                آزمون قيد گذارى
آزمونى كه توسط فشردن فنر به طولى مشخص و براى مدتى معين انجام مى شود.

Crapo Process             فرآيند كراپو
فرآيند سختى سرب تابكارى پيوسته در سرب كه با عملياتى در مخلوط نمك 
مذاب دنبال مى شود و به عمل كربن دهى سطحى جزئى و ناهموارى سطح سيم، 

پيش از غوطه وركردن در روى مذاب، براى روى اندود كارى گرم مى انجامد.

Crazing              ترك برداشتن سطحىCrazing              ترك برداشتن سطحىCrazing
ترك هاى ريز در سطح يا نزديك به سطح موادى مانند پالستيك ها.

CRCS
نگهدارندة   ،  Continuous Rigid Cable Supportاختصارى عالمت 

كابل يكپارچة پيوسته كه مترادف سينى كابل است.

Creel Stand         پاية كريل
چارچوبى براى نگهداشتن بوبين ها يا نخ يا سيم هاى ظريف كه به گونه اى 
آرايش يافته كه هر نخ يا سيم مسير مشخصى نسبت به ماشين، به طور مثال 
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براى دسته كردن و تابيدن، داشته باشد.

Creep           خزش
تغيير ابعادى در رابطه با زمانى كه ماده اى تحت بار مكانيكى قرار مى گيرد. 
جريان يا تغيير شكل مومسان فلزات كه به مدت زياد در تنش هايى كمتر از 
تاب تسليم معمولى نگهداشته مى شوند. تغيير شكل مومسان كند و پيوسته 
كه در هنگام اعمال تنش در دماهاى زياد پيش مى رود. خزش در فوالد در 
دماى تقريبى كمتر از 300 درجة سانتيگراد (572 درجة فارنهايت) قابل چشم 
پوشى است. روش هاى ازمون خزش مستلزم تعيين منحنى هاى كرنش/ زمان  

تحت بار كششى ثابت و در دماى ثابت است.

Creep Limit                                                      حد خزش
بيشينة تنش كه به خزشى با آهنگى كمتر از آهنگ تعيين شده مى انجامد. تنشى 
كه تغيير شكل تعيين شده يا آهنگ تغيير شكل در دما و زمانى مشخص يا باالتر 

از دورة زمانى مشخص، به وجود خواهد آورد.

Creep Strength           استحكام خزشى
تنش اسمى ثابت كه موجب مقدار مشخصى خزش يا خزش ثانويه در زمانى 
معين و در دمايى ثابت مى شود. آهنگ حاصل از تغيير شكل پيوسته را اغلب 
psiبه صورت psiبه صورت psi براى ايجاد 0/1 درصد ازدياد طول در 10000 ساعت در دماى 

تعيين شده بيان مى كنند.

Creepage            خزش الكتريكى
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هدايت الكتريسيته در سطح مادة دى الكتريك.

Creepage Path            مسير خزش الكتريكى
خزش  مسير  شدن  طوالنى  هادى.  دو  ميان  الكتريك  دى  سطح  در  مسيرى 
الكتريكى امكان آسيب هاى قوس الكتريكى يا ردگذارى را كاهش مى دهد.

Creepage Surface        سطح خزش الكتريكى
سطح عايقكارى شده اى كه جداسازى فيزيكى را به صورت عايق ميان دو 

هادى الكتريكى با پتانسيل متفاوت فراهم مى كند.

Crimp           چين انداختن
عمل فشردن استوانة اتصال دهنده يا بال هاى پايانه در اطراف كابل براى ايجاد 

اتصال الكتريكى.

Crimp Depth      عمق چين خوردگى
ضخامت بخش چين خورده اتصال دهنده كه در ميان دو نقطه مقابل در سطح 

چين خورده اندازه گيرى مى شود.

Crimp Termination           انتهاى اتصال چين خورده
اتصالى كه در آن غالف فلزى به هادى توسط چين انداختن مكانيكى غالف 

با انبردست، پرس يا ماشين خودكار چين زن محكم مى شود.

Crimped Copper         مس موجدار
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مس به صورت ورق يا تسمه كه موج هاى عرضى نسبتًا كوچك دارد كه پس 
از عمليات پرداختكارى معمولى بكار مى رود و منظور از آن فراهم آوردن 

انبساط براى افزايش صالبت(صلب بودن) يا براى منظورهاى تزيينى است.

Crimping Machine             ماشين چين زنى
ماشين براى خم كردن طول هاى سيم به صورت چين يا موج كه با عبور سيم 
ميان دندانه هاى دو چرخ چين زنى ايجاد مى شود، به طورى كه در هنگام 

تشكيل تورى، سيم ها در محل خود قرار مى گيرند.

Critical Angle                                               زاوية بحرانى 
كوچك ترين زاويه اى كه پرتويى نيمروزى در آن زاويه ممكن است به طور 

كامل درون فيبرى در رابط هستة غالفدار منعكس شود.

                       Critical Cooling Rate                     آهنگ خنك كاري بحرانى
آهسته ترين آهنگ خنك كارى الزم براى فرونشانى تغييرات فاز. اين اصطالح معموالً 
بيشتر در مورد آهنگ خنك كردن سريع محصوالت مختلفى بكار مى رود كه گرم شده 
است. به طور مثال، آهنگ الزم براى ايجاد ساختار مارتنزيتى " است. به طور مثال، آهنگ الزم براى ايجاد ساختار مارتنزيتى " است. به طور مثال، آهنگ الزم براى ايجاد ساختار مارتنزيتى  كار شده"كار شده"كار شده "يا بر روى آنها "يا بر روى آنها 
در سخت كارى فوالد است. آهنگ سردكارى بحرانى در پاتنت كارى به منظور فراهم 

آوردن كمينة فاصله هاى تكرار پرليتى، انتخاب مى شود.

Critical Range             دامنة بحرانى
دامنة دما كه درآن تغييرى اساسى در هنگام گرم كردن يا خنك كارى فلز در 

حالت جامد اتفاق مى افتد. آن را دامنة تغيير نيز مى نامند.
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       Crop            سرشمش
سر يا سرهاى منقطع شده (شمشه، شمشال يا مفتول) كه عيب هايى در خود 
سر شمش و   "crop end" را  آن  منظور شود؛  وازده  بريده و  بايد  و  دارد 

"discard" وارده نيز مى نامند.

Crop Shear         قيچى سر شمش
قيچىيى كه براى بريدن قسمت هايى كه بايد وازده شوند و دوباره در چرخة 

توليد قرار گيرند بكار مى رود.

Cross – Connect          اتصال متقابل
افزاره اى كه اصوالً پايان يافتن اجزاء كابل و اتصال بين آنها و يا اتصال متقابل 

را به وسيلة قطعه سيم يا سيم اتصال ممكن مى سازد.

Cross County Mill                                           نورد مقاطع
نوردى كه در گذشته براى نوردكارى ميله هاى سيم مسى بكار مى رفت، اين 
نورد كه به صورت دستى يا خودكار عمل مى كرد از چند سكو تشكيل شده 
بود كه در يك يا دو رديف يا بيشتر به دنبال هم قرار گرفته بودند، به طورى 
كه قطعة مورد نوردكارى جهت حركت خود را دو يا چند بار پيش از اتمام 
كار معكوس مى كرد. اين غلتك هاى دنبال هم به اندازة كافى دور از يكديگر 

چيده شده بودند كه ميله در هر زمان فقط با يك سكو در گير بود.

Cross Hatch
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شكست جزئى سطح. به Broken Surface نيز مراجعه شود.

Cross Head
به Crosshead مراجعه شود. 

Crosshead           كله گى عرضى
وسيله اى متصل شده به قسمت تخلية اكسترودر يعني محلى كه مادة عايق بكار 
مى رود. كله گى عرضى كه قالب، راهنما و لولة مغزى را نگه مى دارد. معموالً 

فقط “head” كله گى ناميده مى شود.

Cross – Link                                     اتصال عرضى، شبكه اىCross – Link                                     اتصال عرضى، شبكه اىCross – Link
عمل آورى با پيوند دادن ملكول ها به يكديگر در بسپار( پليمر) يا با استفاده 

از عامل هاى پيوند دهندة عرضى شيميايى يا تابش.

Cross – Linked                                              شبكه اى شده
پيوندهاى بين ملكولى ميان بسپار (پليمر) هاى گرما نرم بازنجيرة بلند از طريق 
مواد شيميايى يا به وسيلة بمباران الكترونى. خواص مادة گرما سخت حاصل 

از آن معموالً بهبود يافته است.

پلى اتيلن شبكه اى شده
Cross – Linked Polyethylene (XLP) 
عايق گرماسخت عمومى براى سيم و كابل . پلى اتيلن از نفت خام  و گاز طبيعى 
ساخته مى شود كه در معرض واكنش شيميايى شبكه اى شدن قرار مى گيرد و 
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موجب مى شود ملكول هاى آميزه پيوند يابند و ملكول هاى سنگين تر با خواص 
مطلوب فيزيكى و شيميايى تشكيل شوند. مادة دى الكتريكى كه براى عايقكارى و 

روكش كارى مصرف مي شود.

Cross – Linking           شبكه اى كردنCross – Linking           شبكه اى كردنCross – Linking
اين عمل  رود.  بكارمى  بسپار(پليمر)  ملكول هاى  مورد  در  اى كردن  شبكه 
ايجاد مي كند. شبكه اى كردن در  پيوندهاى شيميايى ميان زنجيرة ملكولى 

بسيارى از  رزين هاى گرما سخت يافت مى شود.

Cross – Sectional Area                                     سطح مقطع
اندازة سطح بريده شدة شيئى كه با زاوية عمود بر طول شيئى بريده شده است.

Cross – Sectional Area of Conductor       سطح مقطع هادى
سطح نمايان شدة هادى با برش هادى عمود بر صفحة طولى آن كه بر حسب 

ميل مدور، اينچ مربع يا ميليمتر مربع بيان مى شود.

Crosstalk                                                           همشنوايىCrosstalk                                                           همشنوايىCrosstalk
جريان الكتريكى نامطلوب در هاديها كه ناشى از جفت شدگى الكترومغناطيسى 
يا الكترواستاتيكى حاصل از هادى هاى ديگر يا منابع خارجى است. همچنين 

نشت توان نورى از يك هادى نورى به ديگرى.

Cross – Wire Welding                 جوشكارى سيم هاى متقاطعCross – Wire Welding                 جوشكارى سيم هاى متقاطعCross – Wire Welding
جوشكارى در نقطة تماس كه دو سيم يكديگر را قطع مى كنند، كه در آنجا 
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سطحى موضعى مقاومت زيادى را براى شارش جريان پيش مى آورد. اين نوع 
جوشكارى نمونه اى از برآمدگى است و جوشكارى نقطه اى نيست. تعدادى از 
سيم هاى متقاطع معموالً در يك زمان جوشكارى مى شود و به علت فشارهاى 
زيادى كه بايد اعمال شود از ماشين هاى بادى استفاده مى شود كه خستگى 

عملگر را كاهش دهد.

Crow's Feet              پنجه كالغى، عاليم هفتى شكل
1)گسيختگى يا ترك هاى" V" شكل بر سطح سيم مسى كه ناشى از تمركز 
موضعى زياد اكسيدهاى مس، ورود غير هم محور سيم به داخل حديده يا بد 
كار كردن فيزيكى است. 2)  در مورد سيم فوالدى، الگوى حك كارى اسيدى 
بر روى سطح به علت ترك هاى موجود در پوسته پيش از اسيد شويى است. 

به Cracked Scale Pattern مراجعه شود.

Crown Wires        سيم هاى تاج
سيم هاى بيرونى در طنابى سيمى (سيم بكسل) كه با قرقره ها، قرقره هاى 

شيار دار و امثال آن در تماس قرار مى گيرد.

CRT
.Cathode Ray Tube لولة پرتو كاتدى، عالمت اختصاري 

Crucible               بوته
ظرفى سراميكى ساخته شده از گرافيت و خاك رس و ديگر مواد دير گداز 

كه در ذوب فلز بكار مى رود.
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Crystal         بلور
مادة جامدى متشكل ار اتم ها، يون ها يا ملكول هايى كه مطابق الگويى دوره اى 

در سه بعد مرتب شده اند.

Crystalline Fracture شكست بلورى       
كه  بلورى  فلز  شكست  سطح  در  براق  انعكاسى  بلورى  هاى  رخه  الگوى 
شكست  اين  است.  جداگانه  بلورهاى  از  بسيارى  شكاف  شكست  حاصل 
درست برعكس شكست ابريشمى ليفى است. همة شكست ها بلورى اند، اما 
اين اصطالح به طور كلى فقط براى آن دسته از شكست ها استفاده مي شود 

كه با نبود تغيير شكل مومسان قابل مشاهده، مشخص مى شوند.

Crystalline Structure                       ساختار بلورى
صنعت  اين  در  اما  است،  متالورژى  به  مربوط  اصطالحى  معمول  طور  به   
رفته در ساخت حديده هاى  بكار  الماس  بلور  براى توضيح  را  آن  مى توان 

الماس بكار برد. در اصطالحات متالورژيكى معمول نيز قابل استفاده است.

Crystallization              تبلور
تشكيل بلورها توسط اتم ها كه فرض مى شود محل هاى مشخصى در شبكه بلورى 

دارند. تبلور همان چيزى است كه در هنگام انجماد فلز سيال پيش مى آيد.

CS
عالمت اختصارى Cast Steel، فوالد ريختگى.
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C- SJ
العاده  فوق  هادى  كه  تفاوت  اين  با   SJ به  مربوط  اختصارى  عالمت  همان 

انعطاف پذير است.

CSP/CSPE
به Chlorosulfonated Polyethylene  مراجعه شود.

CT
Cable Trayعالمت اختصارى، Cable Trayعالمت اختصارى، Cable Tray، سينى كابل. ارجاعى است به ميزان شعله ورى 

سينى كابل.

CTFE
عالمت اختصارى كلروترى فلوئورو اتيلن. مجموعه اى از بسپار (پليمر) ها با 
مقاومت شيميايى خوب كه براى مواد عايقكارى بكار مى رود. گرمانرم واقعى 

است و مى توان آن را با قالبگيرى تزريقى استفاده كرد.

CTS
عالمت اختصارى كابل نوع غالف دار. كابلى كه از طريق غالفكارى باالستيك 

چقرمه غالف شده است.

Cup and Cone Fracture      گسيختگى قيف و مخروط
نوعى گسيختگى كه در آن بخش بيرونى گسترش مى يابد و بخش درونى 
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به طور نسبى تحت فشار قرار مى گيرد كه حاصل شبيه قيف است. اين نوع 
ديده  نرم  فلزى  به  مربوط  كششى  آزمون  هاى  نمونه  در  اغلب  گسيختگى 
مى شود كه بخش مركزى در معرض گسيختگى كرنش صفحه اى و بخش 
بيرونى نيز در معرض گسيختگى تنش صفحه اى قرار مى گيرد. اين گسيختگى 
هنگامى كه شكست به علت جدايى در تركيدگى مركزى رخ دهد نيز ديده 
مى شود. توجه : اثبات علت شكستگى مهم است، زيرا اصالح كردن شكست 

كششى ممكن است گرايش به تركيدگى مركزى را افزايش دهد.

Cuppy (Cuppy Wire)          (سيم شكافدار) شكاف
آمادگى سيم معيوب به پارگى بى موقع يا گسيختگى يي به شكل نوك مداد. 
اين گسيختگى ممكن است ناشى از جدايشى باشد كه حاصل مركزى سخت 
و شكننده و قسمت بيرونى نرمتر است، يا به علت استفاده از حديده اى با 
زاويه هاى كاهش دهندة بسيار بزرگ و كاهش سطح بسيار كم باشد. بنابراين 
سيم به طور يكنواخت در سراسر سطح مقطع سرد كارى نمى شود، پوستة 
بيرونى بيش از هسته كشيده مى شود. اين عيب اغلب فقط در آخرين مرحله 
توليد سيم مشاهده مى شود و به حديدة خاص كه خراب است مربوط نيست. 

به واژة Central Burst مراجعه شود.

Cuprobond         كاپروبوند
نامى تجارتى براى فرآيندى غير الكتروليتى به منظور رسوب دادن مس يونى   نامى تجارتى براى فرآيندى غير الكتروليتى به منظور رسوب دادن مس يونى   نامى تجارتى براى فرآيندى غير الكتروليتى به منظور رسوب دادن مس يونى 
بر روى آهن يا فوالد پيش از سرد كارى. اين عمل دماى عملياتى وسيعى از 
دماى محيط تا (82 درجة سانتيگراد) 180 درجة فارنهايت دارد. فوالد تازه 
اسيد شويى شده را با آب مى شويند و در محلول Cuprobond غوطه ور 
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مى كنند (مادة شيميايى Cuprobond  در مخلوط آب و اسيد سولفوريك 
حل مى شود) تا وزن مطلوب مس رسوب كند.

Cuprodine كاپرودين 
فرآيندى ويژه كه براى رسوب دادن پوششى از مس روى سيم فوالدى پيش 
از كشش بكار مى رود. سيم اسيد شويى شده در حمام Cuprodine عمل 
آورى مى شود، سپس سيم روپوش شده با آب شسته، خشك و مطابق معمول 

كشيده مى شود.

Cupro – Nickels                   آلياژهاى مس و نيكل
آلياژى اصوالً شامل مس و نيكل. در ميان مهم ترين آلياژهاى مس و نيكل به شكل 

سيم آنهايى هستند كه 55 تا 60 درصد مس دارند و بقية آنها نيكل است.

Cuprous Oxide Eutectic                       اوتكتيك اكسيد مس
شكلى از اكسيژن كه در مس يافت مى شود و مى تواند موجب تردى در 

هنگام گرم شدن در شرايط كاهش دادن سطح شود. 

Curb Chain        زنجير دهنه ، زنجير لگام
اين زنجير شامل حلقه هايى است كه تحت زاويه براى ساختن زنجيرى تخت 
به هم پيچيده شده اند. اندازه هاى اين زنجير از 2 تا 20 حلقه در اينچ (0/08 
فلز طالكارى شده  برنج و  نيكل،  از فوالد،  ميليمتر) است.  تا 8/0 حلقه در 

ساخته مى شود. ممكن است لحيم كارى شده يا بدون لحيم باشد.
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Cure            عمل آورى
تغيير دادن خواص فيزيكى ماده اى از طريق واكنش شيميايى توسط حرارت 

و كاتاليزور ها، تنها به صورت تلفيق، با فشار يا بدون فشار.

Cure Date           تاريخ عمل آورى
تاريخى كه چرخة عمل آورى بر روى نئوپرن و الستيك كامل شده است، 

تاريخ ساخت.

Curie Point
به Magnetic Transformation Point مراجعه شود.

Curing Cycle              چرخة عمل آورى
مدت زمان، دما و فشار الزم براى عمل آورى.

Curl
ميزانى كه سيم گرايش به گرد بودن پس از برداشته شدن از روى قرقره دارد. 

به آن "cast" هم مى گويند.

Current(I)                      جريان
ميزان انتقال الكتريسيته كه معموالً بر حسب آمپر بيان مى شود و معرف انتقال 
نيروى  يا  پيل  ثانيه است. در مدارى ساده، جريان (I) توسط  يك كلون در 

محركة الكتريكى (E) هنگامى كه مقاومت (R) وجود دارد، توليد مى شود.
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Current, Alternative(AC)             جريان متناوب
جريانى الكتريكى كه به طور متناوب جهت جريان الكترون معكوس مى شود. تعداد 
سيكل هاي كاملى كه در واحد معين زمان (يك ثانيه) رخ مى دهد، بسامد جريان 

ناميده مى شود.

ظرفيت انتقال جريان
Current Carrying Capacity (Ampacity)
بيشينة جريانى كه هادى عايقكارى شده اى مى تواند به طور مطمئن انتقال دهد، 

بدون اين كه از محدوده هاى دماى مجاز عايق و روكش آن فراتر رود.

Current, Charging                        جريان شارژ،جريان باردهىCharging                        جريان شارژ،جريان باردهىCharging
جريان الزم براى رساندن كابل تا ولتاژ است كه توسط ظرفيت كابل تعيين 
مى شود؛ پس از قطع ولتاژ، جريان شارژ به مدار باز مى گردد؛ جريان شارژ 

با ولتاژ 90 درجه ناهمفاز است.

Current Density           چگالى جريانCurrent Density           چگالى جريانCurrent Density
جريان به ازاى سطح مقطع واحد.

Current, Direct(DC)            جريان مستقيم
جريان الكتريكى كه الكترون هاى آن فقط در يك جهت جريان مى يابند. اين 
جريان ممكن است ثابت يا مادام كه حركت آنها در يك جهت است تپنده باشد.

Current, Induced        جريان القا شده
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جريانى در هادى كه به علت بكار رفتن ميدان الكترومغناطيسى متغير با زمان 
به وجود مى آيد.

Current, Leakage          جريان نشتى
مقدار كم جريان كه از طريق عايق، در هر كجا كه ولتاژى وجود دارد و عايق 
را به علت مقاومت آن گرم مى كند، جريان مى يابد؛ جريان نشتى همفاز ولتاژ 

است و تلفات قدرت به حساب مى آيد.

Current Penetration            نفوذ جريان
عمق جريان مربوط به بسامدى معين كه به درون سطح يا هادى انتقال دهنده 

جريان نفوذ مى كند.

Current Penetration Depth        عمق نفوذ جريان 
عمق نفوذ جريان، اندازة كّمى اثر پوستى. مقدار عمق نفوذ با جذر مقاومت 
ويژه و به طور معكوس با جذر بسامد وتراوايى مغناطيسى نسبى تغيير مى كند. 
القا شده در جسم گرم شده (يعنى،  به زبان رياضى، تقريبًا 86 درصد توان 

سيم) درون عمق نفوذ جريان متمركز خواهد شد.

Current Rating           ميزان مجاز جريانCurrent Rating           ميزان مجاز جريانCurrent Rating
در  معين  سيمى  براى  شده  پيشنهاد  پيوستة جريان  الكتريكى  شارش  بيشينة 

وضعيتى معين كه بر حسب آمپر بيان مى شود.

Current Transformer
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به Transformer, Current مراجعه شود.

Curtain Rod Wire                سيم مفتول حفاظ
سيم فوالدى نيمه سختى كه براى مفتول هاى حفاظ كه سخت كشيده شده 
و داراى پوشش قلع يا روى اندود است بكار مى رود. اين سيم را به شكل 
مارپيچ كالف مى كنند. همچنين آن را از فوالد ضد زنگ كه غالف پالستيكى 

اكسترود شده بر روى مارپيچ سيمى براق دارد، توليد مى كنند.

Cut Length          طول برش
ابعاد خطى سيم مستقيم و بريده شده.

Cut Resistance           مقاومت در برابر برش
قابليت ماده اى براى مقاومت در برابر فشار مكانيكى بدون گسيختگى.

Cutout          كليد قطعCutout          كليد قطعCutout
نگهدارندة فيوز كه ممكن است براى جدا كردن بخشى از مدار بكار مى رود.

Cutover               تعويض قرقره
عوض كردن قرقره اى به قرقرة ديگر بدون توقف فرآيند ساخت.

Cut – through Resistance          مقاومت در برابر جدايش
به  معموالً  فشار  شدن،  جدا  بدون  مكانيكى  فشار  تحمل  براى  ماده  قابليت 

صورت لبه تيز با شعاع مقرر اعمال مى شود.
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CV
به Continuous Vulcanization مراجعه شود.

CVD
.Chemical Vapor Disposition عالمت اختصارى

CX
هادى  دو  با  هم  به  شده  پيچيده  كريسمس  درخت  سيم  اختصارى  عالمت 

شماره AWG18 ، عايقكارى شده با الستيك، 300 ولت.

CXT
هادى  دو  با  هم  به  شده  پيچيده  كريسمس  درخت  سيم  اختصارى  عالمت 

شماره AWG18 ، عايقكارى شده با الستيك، 300 ولت.

Cyaniding            سيانور كارىCyaniding            سيانور كارىCyaniding
فرآيند سختكارى سطحى آلياژهاى آهنى با گرم كردن سيانيد مذاب كه موجب 
مى شود آلياژ، كربن و ازت را به طور همزمان جذب كند. سيانوركارى معموالً به دنبال 
فرآيند سختكارى سطحى آلياژهاى آهنى با گرم كردن سيانيد مذاب كه موجب 
مى شود آلياژ، كربن و ازت را به طور همزمان جذب كند. سيانوركارى معموالً به دنبال 
فرآيند سختكارى سطحى آلياژهاى آهنى با گرم كردن سيانيد مذاب كه موجب 

سردكارى سريع (آبكارى) براى ايجاد سختى سطحى انجام مى شود.

Cycle            چرخه، سيكل
(به  الكتريكى.  متناوب  جريان  شارش  معكوس شدن  يا  تناوب  كامل  توالى 

Hertz مراجعه شود.)
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Cycle Aging                 پير سازى چرخه اىCycle Aging                 پير سازى چرخه اىCycle Aging
آزمونى بر روى حلقة بستة كابلى كه ولتاژ و جريان القايى بكار رفته در چرخه 
سيكل دارد كه موجب انبساط و انقباض مى شود. اين آزمون عملكرد كابل را 

در محيطى خشك شبيه سازى مى كند.

Cyclons                 سيكلون ها
اصطالح كوتاه شده اى كه معموالً به هيدروسيكلون ها اشاره دارد كه وسايل 
جدا كننده براى جدا كردن جامدات از سيال در كاربردهاى متداول آب – پايه 
است. همچنين اصطالحى است كه در مورد وسايلى بكار مى رود كه هوا يا 
جامدات را با جداسازى هوايى تميز مى كند. هر دو وسيله از نيروى گريز از 
مركز براى انجام عمل جداسازى استفاده مى كنند. همچنين اصطالحى است كه 

سيلندرهاى ذخيره سازى عمودى بزرگ را توضيح مى دهد.

Cyclotron             سيكلوتُرن
وسيله اى براى شتاب دادن مثبت يون ها، به اين طريق كه در ميدان مغناطيسى 

موجب حركت آن ها مى شود.
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D

D
پسوندى براى نشان دادن سيمى دو تايى با دو هادى عايقكارى شده كه به 

موازات هم، زير پوشش خارجى غير فلزى قرار گرفته اند.

Daisy Chain        كابل هسته
مجموعة كابلى با سه اتصال دهنده يا بيشتر. اين اصطالح به صورت فعل نيز 

بكار مى رود.

Dam Block Chains             زنجيرهاى بلوك مسدود كننده
جزئى از تجهيزات ريخته گرى پيوسته كه مانع هايى براى نگهداشتن مادة مذاب 

در حال جارى شدن، براى ريختن قطعه اى پيوسته، ايجاد مى كند.

Damping               ميرايىDamping               ميرايىDamping
اتالف انرژى به علت زمان يا فاصله.

Danaert Wire
به Concertina Wire مراجعه شود.

       Dancer                                                                       رقاصكDancer                                                                       رقاصكDancer
وسيله اى كه براى كنترل سرعت و يا كشش بكار مى رود كه از يك عنصر متحرك 
استفاده كرده و سيم از اطراف آن عبور مى كند. قطعة متحرك به تغييرات سرعت 
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تحويل يا جابجايى از طريق موقعيت خود به منظور انباشت سيم بيشتر يا كمتر، 
واكنش نشان مى دهد. كشش به وسيلة تنظيم مقاومت در برابر حركت رقاصك 
كنترل مى شود. موقعيت يا حركت را مى توان براى تنظيم سرعت در گرفتن سيم 
از ماشين، يا دادن آن به ماشين مورد استفاده قرار داد. هنگامى كه مجموعة رقاصك 
براى كنترل كشش در دستگاه نورد بكار مى رود، معموالً در محفظه اى مستقل جا 

داده  مى شود، به گونه اى كه جو را نيز مى توان كنترل كرد.

Dancer Loop                حلقة رقاصك
رهيافتى ساده تر براى كنترل كشش كه بر اساس آن حلقه اى در جريان گردش 
سيم يا محصول هاى نورد شده است. اين حلقه ميان دو قرقرة هرزگرد آويزان 
است. وزن رقاصك عمل كشش خودكار را از طريق تنظيم تغييرات طولى 

ماده اى كه در حال گذر است انجام مى دهد.

Dancer Rolls       قرقره هاى رقاصك
سازوكارى براى عمل كشيدن با قرقره اى آزاد كه براى كنترل كشش محصول 
در دست ساخت، به باال و پايين نوسان مى كند. اين قرقره ها اصوالً براى مقاطع 
كوچك تر سيم در ميزان هاى باالى سرعت به منظور جلوگيرى از كش آمدن 
نامطلوب سيم ضعيف بكار مى روند. قرقره هاى رقاصك كشش ثابتى را بر 
سيم اعمال مى كنند و در عين حال نوعى وسايل كنترل خودكار سرعت نسبى 
اجزاء در هريك از دو سيم را نيز در اختيار دارند. گاهى اوقات آن را انبارش يا 

انباشتگر مى نامند.

Data Transmission Cables           كابل انتقال داده ها
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كابل هاى طراحى شده براى فراهم آوردن اطالعات داده هايى قابل انتقال به 
رايانه ها يا ميان رايانه ها و تجهيزات جنبى مربوطه. انجام اين منظور با پايين 

آوردن ثابت دى الكتريك مربوط به مواد عايقكارى حاصل مى شود.

Davy – Lamp Cloth            پارچة المپ ديوى
يا گاز را ممكن مى سازد،  آزاد هوا  امكان پخش  اين تورى ضد آتش كه 
و همچنين   دارد  انفجارى وجود  گازهاى  كه  مواردى  در  ها  براى هواكش 
آن  براى  تورى  اين  از  كار مى رود.  به  معدنكاران  ايمنى  براى المپ هاى 
استفاده مى شود كه سر همفرى ديوى1 در  ايمنى اى  از المپ هاى  دسته 
اى  استوانه  با  ديوى  بخشيد. المپ  بهبود  را  آن  و  كرد  اختراع   1815 سال 
منفذ دارد  اينچ مربع آن784  به تورى سيمى كه در هر  چفت و چسباندن 

پوشيده مى شود.

dB
عالمت اختصارى دسى بل(ها). به شناسة مربوطه مراجعه شود.

dB Loss
به Decible, Loss مراجعه شود.

  dBm                       
9-دسى بل مربوط به 9-دسى بل مربوط به 9- 10×1/34 اسب بخار يا 8- 10×5/69 بى تى يو بر دقيقه ( يك 

ميلى وات) كه هميشه در يك جهت جريان مى يابد. طبقه بندى هاى ديگرى از 

1- Sir Humphrey Davy
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جريان مستقيم عبارتند از: 1) جريان هاى پيوسته كه جريان هاى مستقيم پايا و غير 
تپنده اند. 2) جريان هاى ثابت كه براى مدتى قابل توجه در يك جهت و بدون تغيير 
شدت به جريان ادامه مى دهند. 3) جريان هاى تپنده اى كه جريان هاى پيوستة به 

طور منظم در حال تغييرند.

DBWP
عالمت اختصارى Double Braided Weatherproof Cable ، كابل 

مقاوم در برابر هوازدگى  با دو گردباف.

               D Cable                            D كابل
كابلى با دو هادى كه هر هادى شكلى شبيه به حرف بزرگ D دارد كه ميان 

خود هادى ها و ميان هادى ها و غالف عايقكارى شده است.

D.C . or DC
عالمت اختصارى Direct Current ، جريان مستقيم. ( به شناسه مربوطه 

مراجعه شود).

D C C Wire
Double Cotton Coveredعالمت اختصارى سيم مغناطيسى Double Cotton Coveredعالمت اختصارى سيم مغناطيسى Double Cotton Covered، با پوشش 

پنبه اى مضاعف.

DCR
جريان  مقاومت   ،  Direct Current Resistance اختصارى  عالمت 
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مستقيم. (به شناسة مربوطه مراجعه شود).

Dead           بدون بار الكتريكىDead           بدون بار الكتريكىDead
بدون داشتن بار الكتريكى. همچنين براى مواردى نيز كه ولتاژى بكار نرفته 

است، استفاده مى شود.

Dead Block          بلوك ساكنDead Block          بلوك ساكنDead Block
خورانده  بازويى  يا  (ديسك)  گرده  وسيلة  به  سيم  آن  روى  كه  ثابتى  بلوك 
مى شود. گره يا بازو به دور بلوك مى چرخد و سيم را به دور آن مى پيچد. 
اين وسيله اغلب در انتهاى ماشين كشش سيم در محل چرخ كشنده يا بلوك 
معمولى قرار مى گيرد. سپس سيم را مى توان از اين بلوك غير گردنده، بدون 
آن كه نياز به توقف قسمتهاى ماشين باشد گرفت، در حالى كه در هنگامى 
كه سيم انباشت شده را به طور متناوب از چرخ كشندة گردان يا بلوك قرار 
گرفته در انتهاى ماشين جدا مى كنند، توقف ماشين ضرورى است. گرده يا 
بازوى گردان، قرقره يا قالب هايى دارند كه ريزش سيم و مارپيچى بودن آن 

را امكان پذير مى كند.

Dead Block Coiler       كالف كن بلوك ساكن
كالف كنى كه در مجموعة ريخته گرى پيوستة مفتول بكار مى رود. اين وسيله 
اساسًا در موادى با وزن زياد 2268 تا 6804 كيلوگرم ( 5000 تا 15000 پوند) 

Dead Blockبكار مى رود. به Dead Blockبكار مى رود. به Dead Block نيز مراجعه شود.

                     Dead Cast                                                      كالف ساكن
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كالفى از سيم كه پس از بريده شدن در دايره هاى يكنواخت قرار مى گيرد.

Dead Soft             بسيار نرم
بازپخت آلياژهاى غير آهنى و برخى آلياژهاى آهن كه با شرايط كمينة منحنى 

و استحكام كششى ايجاد شده از طريق تابكارى كامل مطابقت مى كند.

Dead Soft Steel            فوالد بسيار نرم
                                                                  
فوالد كربن دارى كه تا حدود 0/15 درصد كربن دارد.

Dead Zone Formation         تشكيل منطقة مرده
اين مشكل  شرايطى كه براى فلزات در داخل حديدة كشش پيش مى آيد. 
با زاوية مخروط بسيار زياد كشيده مى شود،  ماده  ممكن است هنگامى كه 
ايجاد شود. اين شرايط موجب مى شوند كه فلز در سطح سيم تغيير شكل 
زيادى دهد و در اليه هاى زيرين تغيير شكل كافى نداشته باشد كه منطقة 
فلزى مرده ايجاد مى شود. فلز مرده ديگر نقشى در جريان كشش ندارد، جز 
آنكه براى تشكيل حفره هشت واره اى كه ممكن است به گسيختگى نوع      

" قيف و فنجان" منجر شود، قيچى شود.

Deadman's Switch                          
يا  بتوان سيستم  تا  دارد  نياز  كاربر  پيوستة يك  و  مثبت  به كنش  كه  كليدى 

دستگاه را بكار انداخته و يا انرژى الزم را به آن برساند.
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Debug          رفع عيبDebug          رفع عيبDebug
به   از تجهيرات،  اى  يا قطعه  كار  آزمون يك شيوه، جريان عادى  يا  بررسى 

منظور كشف و اصالح خطا ها به ويژه در اثناى راه اندازى.

Decalescence      نهان گرما گيرى، گرما دزدى
جذب گرما در نتيجة تغيير هاى فاز كه هنگامى كه فوالد در سراسر دامنة دماى 

بحرانى گرم مى شود، اتفاق مى افتد.

Decarburization         كربن زدايى، كربن گيرى
گرفتن كربن از الية سطحى آلياژى كربن دار در نتيجة واكنش با يك يا چند 
مادة شيميايى در واسطه اى كه با سطح، در تماس قرار مى گيرد. معمول ترين 
مورد كربن زدايى در ارتباط با از دست رفتن كربن است كه در اثناى عمليات 

حرارتى بدون كنترل مناسب جو پيش مى آيد.

Decibel(dB)                      دسى بل
واحدى براى بيان اختالف تراز توان. دسى بل براى نشان دادن توان به دست 
آمده در تقويت كننده ها يا توان از دست رفته در مدارها يا كابل هاى بدون 

كنش (غير فعال) بكار مى رود.

Decibel , Loss              اتالف  دسى بل
بيان  بل  دسى  بر حسب  كه  هادى  يا  مسير  يك  در  سيگنال  رفتن  از دست 

مى شود.
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Dedicated Circuit       مدار اختصاصى 
مدارى در محل مسكونى با 120، 120/240 يا 240 ولت كه براى برق رسانى 
به تجهيرات خاص داخل يا خارج خانه، مانند وسايل بزرگ يا گرمايش و 

تجهيزات تهوية مطبوع استقرار مى يابد.

Deep Drawing             كشش عميقDeep Drawing             كشش عميقDeep Drawing
شكل دادن به اشياء يا پوسته هاى شكل دار از طريق راندن تحت فشار ورق 

فلز به درون قالب است.

Deep Etch Test            آزمون درشت حك
آزمونى كه در آن سطح مفتول، سيم يا ميله، به منظور آشكار شدن عيب ها، 

با اسيد عمل آورى مى شود.

Deep Etching                حكاكى عميقDeep Etching                حكاكى عميقDeep Etching
ظهور كريستالى براى بررسى در بزرگ نمايى پايين با واكنشگرى كه بيش از 
اندازة معمول براى بررسى ميكروسكوپى با فلز واكنش مىكند. ويژگيهاى 
ممكن و آشكار در اين مورد عبارتند از: جدايش اندازة دانه اى غير معمول، 

ترك ها يا جريان دانه اى.

Defeater
وسيله اى براى غير فعال كردن سيستم ايمنى هم بسته.

Defect             عيبDefect             عيبDefect
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انحراف  هر مشخصة كيفى ازكيفيت مورد نظر (معموالً مشخص شده). مطابق 
زيان  يا  شديد  آسيب  به  مستقيمًا  مهم  و  بسيار حساس  هاى  عيب   ANSI
طور  به  مهم  و  حساس  هاى  عيب  شوند؛  مى  منجر  اقتصادى  آميز  فاجعه 
مستقيم به آسيب قابل توجه يا زيان عمدة اقتصادى مى انجامند؛ عيب هاى 
عمده به مسائل عمده، با توجه با استفادة مورد نظر، منتهى مى شوند؛ عيب 
هاى جزئى و كم اهميت به مسائل كم اهميت، با توجه به استفادة مورد نظر، 

مربوط مى شوند.

Defective              معيوب
اصطالحى مربوط به مبحث كنترل كيفيت كه واحدى از محصول يا خدمت 
را توضيح مى دهد كه دست كم يك عيب در خود دارد يا داراى چند نقص 
كوچك تر است كه در تلفيق با يكديگر موجب مى شوند واحد محصول، 
كار مورد انتظار خود را انجام ندهد. توضيح : اين اصطالح الزامًا مترادف با 

نامنطبق (يا قابل وازدن) نيست.

عيب سنج (جريان گردابى – جريان فوكو)
Defectometer (Eddy Current)
افزاره اى كه براى سنجش ديناميكى مشخصه هاى سطح مفتول و تعيين مقدار 
يا به صورت كّمى درآوردن مشخصه هاى فيزيكى مفتول در حال توليد، بكار 
مى رود. اين وسيله حفره ها و آخال ها را در سطوح مختلف اهميت به منزلة 

ابزار ارزيابى كيفيت ثبت مى كند.

Defectotherm  آزمون عيب گرمايى                        
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Test
شيوة آزمودن با استفاده از جريان فوكوى درون برنامه اى. پارامترهاى عملياتى 
تعيين  براى  پارامترها  اين  تراز عيب(dB) و حساسيت (kHz) است.  شامل 

ميزان نشانه ها و ثبت تعداد عيب ها به ازاى واحد طول بكار مى روند.

Deflection            خيز، خميدگىDeflection            خيز، خميدگىDeflection
شكم دادن طناب در دهانه اى معين كه به طور معمول در ميان دهانه به صورت 
عمق خميدگى طناب متصل به باالى دو نگهدارنده اندازه گيرى مى شود. همچنين 

تغيير شكل فنر با اعمال بار است.

Deflection Test (Wires)               (سيم ها) آزمون خميدگى
آزمونى كه در آن سيم به اندازة 90 درجه، به دور انتهاى ميله اى خم مى شود، 
سپس باربرداشته مى شود و سيم امكان برگشتن به جاى خود را مى يابد در 
حالى كه زاوية خمش بايد با دقت مالحظه شود. روش ديگر پيچيدن چند بارة 
سيمى به دور ميله اى با قطر معين تحت كشش معين است؛ سپس سيم بريده 

و شرايطى فراهم مى شود كه سيم به آهستگى به جاى خود باز گردد.

Deformation          تغيير شكل
عبارتى كه براى توضيح جابجايى واقعى محصول در هنگامى كه شكل خود 
را در ورود به حديده تغيير مى دهد، بكار مى رود. تغيير شكل، تغيير مكان 

واقعى محصول در اثناى فرآيند تغيير يافتن نيمرخ (پروفيل) است.

Deformation Resistance              مقاومت در برابر تغيير شكل
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اين اصطالح در مورد قابليت مادة عايقكارى براى تحمل گرماى عادى متوسط 
بدون تغيير شكل بكار مى رود.

            Deformation Welding                     جوشكارى با تغيير شكلDeformation Welding                     جوشكارى با تغيير شكلDeformation Welding
نوعى جوشكارى سرد فشارى كه انتهاى دو سيمى كه بايد به هم جوش شوند 
تحت فشار زياد نوك به نوك قرار مى گيرند. فشار در نقطه اى اعمال مى شود 
كه براى جوش دادن آنها به يكديگر فلز جريان مى يابد يا تغيير شكل مى دهد.

Degassing            گاز زدايىDegassing            گاز زدايىDegassing
اصطالحى كه در اثناى عمل آورى فلزات مذاب براى توضيح روش هاى بكار 
رفته، به منظور كاستن از گازهاى محلول پيش از انجماد فلز استفاده مى شود. 
مثال: در فرآيند آلياژهاى آلومينيوم، گازى هاى خنثى را وارد مى كنند كه موجب 
بنابراين به  مى شود اكسيدهاى درون ماده به صورت خوشه اى جمع شوند، 
اندازه اى بزرگ مى شوندكه بتوانند از صافى فلز مذاب به تدريج خارج شوند. 
حباب هاى گاز، سطحى ايجاد مى كنند كه خوشه ها به آن مى چسبند و در حال 

حركت در واسطة تصفيه، به دام  مى افتند.

Degreasing           گريس زدايىDegreasing           گريس زدايىDegreasing
زدودن روغن يا گريس از روى سطح.

Degree Rise (Electrical)     (الكتريكى) افزايش درجة دما
مقدار افزايش دما به علت انتقال الكتريسيته به داخل افزاره اى.
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Delay Line           خط مولد تاخير
كابل ساخته شده براى فراهم آوردن سرعت بسيار كم انتشار با تأخير طوالنى 

الكتريكى براى سيگنال هاى انتقال يافته.

Demand Factor            ضريب تقاضا
نسبت بيشينة تقاضا از سيستم به كل بار مربوط به سيستم.

Demarcation Point             نقطة جداسازى
نقطه اى كه كنترل يا مالكيت عملياتى تغيير مى كند.

Demerit Grading                درجه بندى عيبDemerit Grading                درجه بندى عيبDemerit Grading
سيستم برقرار شده براى واجد شرايط كردن طبقه بندى هاى مفتول دوباره 
كشيد شدة مس و آلومينيوم. درجه بندى عيب، سيستمى كّمى است كه براى 
عيب هاى سطح و داده هاى آزمون فيزيكى مقدارى عددى يا معايبى را نشان 

مى دهد.

Denier           دنيه، دنير
ابريشم مصنوعى ريسيده) را توضيح  پنبه و  اصطالحى كه وزن نخ (به جز 

مى دهد كه به نوبة خود اندازة فيزيكى آن را تعيين مى كند.

Density                                                                 چگالىDensity                                                                 چگالىDensity
وزن حجم تعيين شده اى از فلز. معموالً بر حسب گرم بر سانتيمتر مكعب يا 

پوند بر اينچ مكعب بيان مى شود.
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Dent             دندانه
سيم تكى در تركيب شانه اى سيم كه در بافندگى بكار مى رود. همچنين براى 

اشاره به فاصلة ميان هر دو سيم در شانه اى سيمى كاربرد دارد.

Deoxidize            اكسيژن زدايى
زدودن اكسيژن از تك بار فلز. اكسيژن در فوالد به صورت اكسيد آهن وجود 
دارد كه در فوالد حل مى شود و مى توان آن را با اضافه كردن عامل اكسيژن زدا 
مانند منگنز، سيليسيم يا آلومينيوم از ميان برد. معموالً اكسيژن زدايى براى كمك 
به جلوگيرى از نفوذپذيرى گاز و اكسيژن با فلز پايه، كه موجب اثراتى زيان آور 

در خواص فوالد مى شود، انجام مى گيرد.

Deoxidized Copper            مس اكسيژن زدايى شده
 اين نوع مس با عمل آورى مس چقرمة مذاب با عامل اكسيژن زدا، مانند 

فسفر، به دست مى آيد.

Deoxidizer
به Deoxidize مراجعه شود.

Deoxidizing           اكسيژن گيرىDeoxidizing           اكسيژن گيرىDeoxidizing
1) زدودن اكسيژن از فلز مذاب با استفاده از اكسيژن زداى مناسب. 2) حذف 
عناصر نامطلوب به جز اكسيژن با وارد كردن عناصر يا آميزه هايى كه به سهولت 
با آنها واكنش مى كنند. 3) در تكميل كارى فلزى، برداشتن اليه هاى نازك 

اكسيدى از سطوح فلز توسط واكنش شيميايى يا الكتروشيميايى است.
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Depth of Crimp
به Crimp Depth مراجعه شود.

Derating              درجه بندى مجددDerating              درجه بندى مجددDerating
محاسباتى كه ظرفيت هاى انتقال جريان جدول بندى شدة استاندارد را براى 
شرايط مختلف استفاده بر اساس دماى محيطى، دسته شدن هادى ها و عوامل 

ديگر، كاهش مى دهند.

Derating Factor         ضريب درجه بندى مجدد
ضريبى كه براى كاهش ظرفيت انتقال جريان سيم در هنگامى بكار مى رود 
كه سيم در محيط هاى ديگرى متفاوت با محيطى كه مقادير براى آن برقرار 

شده است، مورد استفاده قرار مى گيرد.

Descaling             پوسته زدايىDescaling             پوسته زدايىDescaling
چند روش را مى توان براى زدودن پوسته از مفتول يا سيم آهنى بكار گرفت. 
روش پوسته زدايى بكار رفته ممكن است بر حسب كاربرد، از پيش تعيين 

شود. به شناسه هاى در پى آمده مراجعه شود.

Descaling, Chemical           پوسته زدايى شيميايى
زدودن پوسته از روى سيم يا مفتول از طريق فرو بردن مواد در حمام اسيد، 
براى  است  ممكن  اين روش  كلريدريك.  اسيد  يا  سولفوريك  اسيد  معموالً 
زدودن پوسته از روى سيم يا مفتول از طريق فرو بردن مواد در حمام اسيد، 
براى  است  ممكن  اين روش  كلريدريك.  اسيد  يا  سولفوريك  اسيد  معموالً 
زدودن پوسته از روى سيم يا مفتول از طريق فرو بردن مواد در حمام اسيد، 

دستيابى به كيفيت سطحى الزم براى برخى كاربردها، از قبيل سيم با كيفيت 
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الزم براى آب فلز كارى، مورد نياز باشد. به Pickling مراجعه شود.

                 Descaling, Mechanical                        پوسته زدايى مكانيكى
زدودن پوسته از روى سيم يا مفتول با استفاده از تجهيزاتى كه محصول را 
براى حذف پوسته خم مى كند، مى پيچاند يا كش مى آورد. پوسته را ممكن 
است با ساچمه زنى نيز برطرف كرد كه در اين روش سيم در معرض مواد 
كه معموالً ساچمه فوالدى، يا سنباده كارى با تسمه هاى 
است با ساچمه زنى نيز برطرف كرد كه در اين روش سيم در معرض مواد 
كه معموالً ساچمه فوالدى، يا سنباده كارى با تسمه هاى 
است با ساچمه زنى نيز برطرف كرد كه در اين روش سيم در معرض مواد 

كه معموالً ساچمه فوالدى، يا سنباده كارى با تسمه هاى " كه معموالً ساچمه فوالدى، يا سنباده كارى با تسمه هاى "  سايندة "ساچمه اى
ساينده است قرار مى گيرد.

پوسته زدايى الكتروليتى / فراصوتى 
Descaling , Electrolytic / Ultrasonic
اين سيستم بهترين سيستمى است كه در مورد كاربردهايى كه ممكن است 
برخى از اكسيدهاى باقى مانده از اكسايش محيطى در آنها وجود داشته باشد، 
مورد استفاده قرار مى گيرد. در اين سيستم از تلفيق تميز كارى الكتروليتى 
كارى  تميز  آن  پى  در  كند و  را سست مى  در روى سطح  بازمانده  آثار  كه 
فراصوتى كه آثار بازماندة سست شده را از سطح برمى دارد، استفاده مى شود. 

به شناسه هاى جداگانه مراجعه شود.

            Desiccant                       خشك كننده
مادة جاذب آب يا رطوبت مانند كلروركلسيم، كه براى جلوگيرى از آسيب 

رساندن رطوبت به تجهيزات بسته بندى شده يا ساير كاالها بكار مى رود.

Design Engineer           مهندس طراح
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مهندسى كه براى طراحى محصولى خاص با كاربردى معين فعاليت مى كند.

Design Voltage             ولتاژ طراحى
 ولتاژى كه كابلى براى آن طراحى مى شود.

De- Stacker Cathode
به  Cathode , De – Stacker مراجعه شود.

Detector               آشكار ساز
افزاره اى الكتريكى، مكانيكى، نورى، يا تلفيقى از آنها، براى حس كردن تغيير 

در شرايطى كه مستلزم انجام عمل است.

Detent          شيطانك، متوقف كننده
برآمدگى يا قسمت برجسته اى از سطح فنر يا قطعه اى ديگر.

Dew Point             نقطة شبنم
تقطير  به  شروع  ثابت،  فشار  در  بخار  گاز-  مخلوط  بخار  آن  در  كه  دمايى 

(تبديل شدن به مايع) مى كند.

D- Gun Coating     پوشش كارى با تفنگ انفجارىGun Coating     پوشش كارى با تفنگ انفجارىGun Coating
عمل  اين  است.  پيچى  هاى  نقاله  در  پيچ  ساييدگى  كاهش  براى  رهيافتى 
بكاربردن پوششى سخت بر روى سطح پيچ توسط افزاره اى به نام " تفنگ 
انفجارى" است. روش تفنگ انفجارى را مى توان براى استفاده پوششى نازك 
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به منظور دربرگيرى سطوح ساييده پيچ بكار برد.

Diamond                الماس
يكى از دو شكل بلورى كربن، شكل ديگر آن گرافيت است. الماس سخت ترين 
مادة شناخته شده، مقاومتى در برابر سايش دارد كه نزديك به 10 برابر مقاومت 
اكسيد آلومينيوم و 50 تا 100 برابر كربور كلوخه شده است. كربن به طور طبيعى 
به دو صورت بلورى، به صورت گرافيت و به شكل الماس يافت مى شود. 

تفاوت خواص ميان اين دو به علت آرايش اتم هاى كربن است.

Diamond Grinding Wheels        چرخ هاى سنگ زنى الماسى
براى سنگ زنى به منظور پرداختكارى سوراخ حديده هاى از جنس كربور 
كلوخه شده بكار مى رود. اندازه هاى دانه اى عبارتند از : 50 تا 70 براى 
سنگ زنى خشن، 120 تا 160 براى سنگ زنى متوسط، 200 تا 300 براى 

سنگ زنى نرم و 320 تا 400 براى سنگ زنى بسيار نرم.

Diamond Paste           خمير الماس
پودر الماس آماده براى ساختن خميرى كه شامل حامل، عامل خيس كننده 
و احتماالً ماده بازشناسى رنگ آميزى است. معموالً براى حديده هاى الماس 

استفاده نمى شود

Diamond Powder                   پودر الماس
سخت ترين مادة سايندة طبيعى. اين مادة ساينده به طور فراوان در مته كارى و 
پرداختكارى حديده هاى از جنس الماس و كربور كلوخه شده بكار مى رود. پودر 
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الماس در درجه هاى مختلف دانه بندى وجود دارد، تا 320 سوراخ در اندازه هاى 
غربال، دانه بندى هاى ريزتر به دست آمده توسط  آب شويى و فرآيندهاى ديگر 

و نيز در خمير ها يافت مى شود.

آزمون سختى هرم الماسى، آزمون سختى ويكرز
Diamond Pyramid Hardness Test
آزمون سختى فرورفتگى كه در آن از هرمى با نوك الماس 136 درجه استفاده 
مى شود. نوك الماس به منزلة ابزارى فرو برنده بر روى قطعة آزمون بكار مى رود. 
نسبت بين نيرو يا بار اعمال شده بر حسب كيلوگرم و سطح حاصل از آن بر 
حسب ميليمتر مربع به عنوان عدد سختى هرمى (DNP) بيان مى شود. آن را 

عدد سختى ويكرز نيز مى نامند.

Diamond Sawing Wire       سيم اره كارى الماسى
سيم نازكى كه با ذرات الماس پوشيده شده و با آلياژ نيكل از حمام الكتروليتى نيكل 
هم نشست شده است. اين سيم براى ساختن پين هاى كوچك سنگ زنى براى 

سنگ زنى و پرداختكارى و حديده هاى كربور كلوخه شده بكار مى رود.

Dichromate Dipped Finish
به Bichromate Dipped Finish  مراجعه شود.

Dichromate Process             فرآيند بى كرومات
عمليات شيميايى براى آلياژهاى منيزيم در محلول جوشان بى كرومات سديم كه 

به ايجاد الية سطحى نازكى مى انجامد كه در مقابل خوردگى مقاوم است.
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Die                حديده
وسيله اى كه براى كاهش اندازة سيم بكار مى رود. حديده از پنج قسمت تشكيل 
مي شود: 1) شعاع زنگ و زاوية ورودى كه جريان مادة روان كننده را هدايت مى كند؛ 2) 
زاوية كاهش يا دسترسى، محلى كه همة كاهش سطح و فشرده شدن مادة روان كننده 
بر روى سيم ورودى در آن اتفاق مى افتد؛ 3) بردگاه كه قطر نهايى سيم را براى تضمين 
گرد بودن، مستقيم بودن و پرداخت كنترل مى كند؛ 4)خالصى پشت، سطحى مخروطى 
كه خروج از حديده را تقويت مى كند و از شكستگى مغزى حديده جلوگيرى مى كند؛ 
و 5) منطقة خروج. تعداد حديده ها ممكن است از حديده هاى تكى تا زنجيره اى از 
35 حديده باشد. جنس حديده ممكن است از تنگستن كاربايد تا الماس طبيعى، تك 
بلورى و چند بلورى تغيير كند. بيشتر حديده ها براى كشيدن سيم گرد بكار مى روند، 

اما مى توان از آنها براى كشيدن سيم هاى شكلدار نيز استفاده كرد.

Die, Adjustable           حديدة قابل تنظيم
در  كاربايد  تنگستن  از جنس  هايى  آن قسمت  در  كه  حديده هاى شكلدار 
براى  توان  مى  را  شوند. سوراخ شكلدار  مى  يكديگر جفت  به  قابى  درون 
اندازه و شكل مورد نظر با داخل كردن مجموعه اى از فاصله گذارهايى با 
اندازة مناسب در ميان قسمت ها و قاب نگهدارنده يا به وسيلة پيچ هاى تنظيم 

كننده، تنظيم كرد.

Die , Blank         قطعة خام حديدهBlank         قطعة خام حديدهBlank
بوشى استوانه اى كه براى ايجاد مغزى حديده بكار مى رود.
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Die Box جعبة حديده         
جعبة ساختارى فلزى كه در هر بلوك چرخ كشنده بر روى ماشين كشش قرار 
داراى سوراخ  دارد و  نگه مى  را  مواد روانكارى  گرفته است. محفظة جلويى 
ورودى براى داخل شدن سيم است. محفظة دوم، حديده يا حديده ها را هم امتداد 
با سيم نگه مى دارد. اغلب خنك كارى با آب در جعبه فراهم آورده مى شود كه 
براى تنظيم هاى هم امتدادى با بلوك چرخ كشنده قابل جابجايى است. قرقره هاى 

راهنما و وسايل گسست سيم را مى توان براى جعبه فراهم كرد.

Die Box Lubricants            مواد روان كنندة جعبة حديده
اولية  روانكارى  و  پوشش  براى  در جعبه حديده  رفته  بكار  روانكارى  مواد 
محصول، پيش از آنكه وارد ماشين كشش سيم شود. اين مواد ممكن است 

سيال يا آميزه اى خميرى باشند.

Die Casting    ريخته گرى تحت فشار، فروايى سيم از حديدهDie Casting    ريخته گرى تحت فشار، فروايى سيم از حديدهDie Casting
  1) فرآيند اصلى براى ريخته گرى شكل هاى شبيه شبكه از فلزات غير آهنى مانند 
Castingآلومينيوم ( به Castingآلومينيوم ( به Casting مراجعه شود). 2) تنظيم  آلومينيوم ( به – آلومينيوم ( به –  روى، آلومينيوم و آلياژ روى 

هم امتدادى جعبه حديده براى دستيابى به ريزش يا فروايى درست سيم.

Die Contour             كناره نماى حديده- رخ نمون حديده
نماى  كناره  دهد.  مى  نشان  را  نمون  رخ  سيم  ورودى حديدة كشش  زاوية 
حديده زاوية دسترسى و كاهش به منزلة بخش كارى حديده را نشان مى دهد. 

كناره نماى حديده شكل كامل جلو تا عقب حديده است.
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Die, Cored Nib          حديده با مغزى هسته دار
مغزى، برشى استوانه اى با طرح كناره نماى درونى براى كشش سيم كه از ماده اى 
سخت مانند تنگستن كاربايد يا الماس ساخته مى شود. الماس بسيار گران و بسيار 
شكننده تر از آن است كه بتوان از آن براى همة حديده استفاده كرد. مغزى هاى 
كاربايدى را سرد پرس مى كنند و كناره نماى آن، پيش از مرحلة نهايى كلوخه سازى 
كه ماده سختى خود را به دست مى آورد، شكل مى گيرد. مغزى هاى با قطر بزرگ، 
پيش از انجام كلوخه سازى، به شكل كناره نماى حديده، ماشينكارى يا مته كارى 
مى شوند. قطر خارجى مغزى را پيش از پرس كارى سرد يا جا انداختن انقباضى 
گرمايى مغزى به داخل بدنة فلزى كه استحكام مغزى را براى سوار شدن بر روى 
ماشين كشش سيم افزايش مى دهد. سنگ زنى مى كنند . اين قسمت بخش كارى 
Die حديدة كشش سيم است. حديدة كشش از مغزى و بدنه تشكيل مى شود. بهDie حديدة كشش سيم است. حديدة كشش از مغزى و بدنه تشكيل مى شود. بهDie

مراجعه شود.

Die , Diamond             حديدة الماس
است.  شده  ساخته  الماس  هاى  شكل  از  يكى  از  كه  سيم  كشش  حديدة 
حديده هاى الماس گران تر از حديده هاى كاربايدى هستند، اما زمان سايش 
آنها طوالنى تر است و اغلب براى كشش اندازه هاى ظريف تر سيم بكار 
مى روند. الماس هاى صنعتى اغلب از 0/05 تا 1 ميليمتر ( 0/002 تا 0/04 
اينچ)   0/1  ) ميليمتر   2/5 تا  و  تر،  سخت  هاى  سيم  كشيدن  براى  اينچ) 
B.استاندارد با  را  الماس  هاى  حديده  روند.  مى  بكار  مس  كشيدن  براى 
S.2996   مشخص مى كنند كه به كيفيت الماس، سواركردن، بدنة حديده، 
Die, روادارى اندازه و عالمت گذارى مى پردازد. به شناسه هاى مربوط به
Die,  و Die, Diamond Natural ؛ Synthetic Single Crystal
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PCD Diamond مراجعه شود.

Die, Diamond Natural        حديدة الماس طبيعى
درجة صنعتى الماس طبيعى اصوالً براى قطر كم كشش سيم غير آهنى و به منظور 

دستيابى به پرداخت هاى بهتر سطحى در مورد سيم كشيده شده بكار مى رود.

Die, Equipment         تجهيزات ساخت حديده
هستة  با  نشده  كار  قطعة  از  براى ساخت حديده  طراحى شده  هاى  ماشين 
خشن كارى شده يا در شرايط مته كارى شده و يا براى كار مجدد بر روى 

حديده هاى ساييده شده.

Die Galling         خراشيدگى حديدهDie Galling         خراشيدگى حديدهDie Galling
انباشتگى فلز چسبيده بر روى سطح حديده كه به علت قطع الية مادة روانكارى 
بر روى سطح سيم ايجاد مى شود و به تماس فلز با فلز منجر مى شود. اين 
عمل به اصطكاك بيش از اندازه، دماى بيشتر حديده و سطح خشن در حديده 

مى انجامد كه حاصل آن خراش هايى بر روى سيم كشيده شده است.

Die Holders                  حديده نگهدارها، نگهدارنده هاى حديده
ساز و كار سوار كردن براى قرار دادن حديده در جاى مناسب خود و جهت گيرى 
مناسب در داخل ماشين كشش سيم. اين كار عموماً در مورد سيمى با قطر زياد 
به منظور جبران هر گونه تغيير و براى كاهش دادن سايش دايمى حديده، قابل 
تنظيم است. نگهدارندة حديده معموالً براى جبران آن عوامل تنظيم و سپس در 

Die Boxامتداد عمودى قفل مى شود. به Die Boxامتداد عمودى قفل مى شود. به Die Box مراجعه شود.
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Die Line              خط قالب
اكسترود شده  يا  فلزى كشيده شده  يا خراشى طولى كه روى قطعات  خط 
شكل مى گيرد كه حاصل استفاده از ابزارى خشن كارى شده يا كشيده شدن 

ذره اى خارجى ميان ابزار و محصول است.

Die Maintenance                             تعمير و نگهدارى حديده
شيوه اى براى كسب اطمينان از اين كه حديده ها كار مورد انتظارى را كه بر 
اساس آن طراحى شده اند انجام مى دهند.. اين كار شامل برنامة زمانى منظم 
جا بجا كردن حديده ها پيش از آن است كه ساييده و از اندازه خارج شوند، 
تميز كارى و بازرسى حديده ها و شيوه هايى در محل براى كار مجدد بر روى 
حديده ها براى رسيدن به قطرهاى بزرگ تر پس از ساييدگى بيش از اندازه 

و خارج شدن از اندازة اولية آنها.

Die Nib               مغزى حديده
بخش كارى حديده كه در داخل بدنه قرار دارد. مغزى هاى كار نشده حديده 
از طريق كلوخه سازى مخلوطى از تنگستن كاربايد و كبالت تهيه مى شود. 
براى اندازه اى بزرگ تر، سوراخ حديده در عمليات كلوخه سازى از پيش 
مادة  يا  الماس  با  پرداختكارى  به وسيلة مته كارى و  شكل داده مى شود و 
Die, به  شود.  مى  تكميل  اى  جرقه  فرسايش  توسط  يا  بر  كاربيد  سايندة 

Cord Nib مراجعه شود.

Die Number       شمارة حديده
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عدد اختصاص داده شده به حديده براى شناسايى و به منظور فهرست كردن 
و معموالً همان عددى است كه براى همان منظور به محصول ساخته شده با 

آن حديده اختصاص مى يابد.

Die, Polycrystalline Diamond (PCD) حديدة الماس چند بلورى
فلزات  كشش  براى  اغلب  كه  مصنوعى  (PCD)PCD)PCD بلورى چند  الماس  حديدة 
غير آهنى بكار مى رود. از اين نوع حديده مى توان براى فوالد ضد زنگ و 
محصوالت آلياژى خاص در قطرهاى كوچك تر كه هزينة بيشتر نسبت به 
كاربايد را بتوان به علت عمر طوالنى تر حديده يا روا دارى هاى بهبود يافته 
PCDسيم توجيه كرد، نيز استفاده كرد. مادة PCDسيم توجيه كرد، نيز استفاده كرد. مادة PCD در بسيارى از كاربردها جايگزين 

الماس هاى طبيعى شده است.

Die, Preformed
به Dies, Cored Nib مراجعه شود.

Die , Profile                 حديدة پروفيل
حديده هايى كه مقطع گرد ندارند، به طور مثال مقطع آن ها مربع، شش گوش 

و امثال آن است.

Die Pressure                                                   فشار حديده
فشار هيدروليك مادة اوليه كه در حفرة حديده اندازه گيرى مى شود.

   Die, Pressure                        حديدة فشارى
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حديدة فشارى براى بهبود ميزان جذب مادة روان كننده، براى ممكن ساختن 
روانكارى هيدروديناميكى بكار مى رود. حديدة فشارى شامل دو حديده است. 
حديدة اول 7 تا 10 درصد بزرگ تر از قطر سيم ورودى است، به طورى كه 
فاصلة كمى ميان حديده و سطح سيم ورودى وجود دارد. حديدة دوم، حديدة 
كارى است كه در آن كاهش واقعى انجام مى شود. اندازة فاصله بسيار مهم 
است: اگر اين فاصله خيلى كم باشد جذب مادة روان كننده بر روى سيم، كاهش 
خواهد يافت كه مانع روانكارى هيدروديناميكى مى شود. اگر اين فاصله بسيار 
زياد باشد، هيچ گونه فشارى در حديدة كارى ايجاد نخواهد شد و روانكارى، 
Hydrodynamic به  بود.  خواهد  معمولى  حديدة  در  روانكارى  معادل 

Drawing مراجعه شود.

Die, Roller           حديدة غلتكى
حديده اى كه دو جفت غلتك دارد، يك جفت غلتك عمودى با شيار بيضى براى 
تشكيل شكل بيضى كه در پى آن غلتك كارى به شكل گرد با يك جفت غلتك 
افقى انجام مى شود. در شرايط بهينه ، مصرف توان آنها كمتر است، سرعت كشش 
بيشتر دارند، تابكارى و تميز كارى در مراحل ميانى كاهش مى يابد، خواص سيم 
اما ، راه اندازى بهبود مى يابد و مواد روانكارى پر هزينه از فرآيند حذف مى شوند، اما ، راه اندازى بهبود مى يابد و مواد روانكارى پر هزينه از فرآيند حذف مى شوند، اما ، راه اندازى 
آنها طوالنى تر است ، براى گذر هاى پرداخت كارى نمى توان از آن ها استفاده كرد و 
شكل شيار بيضى موضوعى حساس براى اطمينان يافتن از آن است كه سيم دور 

خود نخواهد چرخيد و همچنين پس از غلتك كارى بعدى، گرد خواهد شد.

Die, Ruby                                                     حديدة ياقوتRuby                                                     حديدة ياقوتRuby
اين حديده ها پيش از حديده هاى الماس استفاده مى شدند، هنوز ممكن است براى 
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فلزات نرم مانند طال و نقره بكار گرفته شوند. قيمت آن ها كمتر از حديده هاى الماس 
است ، اما عملكرد آن ها ممكن است مشابه عملكرد حديده هاى كربور كلوخه شده 

باشد . ياقوت كبود هم مي تواند استفاده شود. 

Die, Sapphire
Rubyبه Rubyبه Die , Ruby مراجعه شود.

  Die Set                                مجموعة حديده، يك دست حديده
تلفيقى از حديده هاى كشش سيم براى كاهش معين مورد نياز كه تعدادى 
حديده با قطر پله اى كه ترجيحًا در رديفى هندسى قرار دارند در خود دارد. 
مجموعه هاى حديده را بايد به منظور اطمينان به اندازه بندى مناسب به طور 

كامل عوض كرد.

Die, Shaved         حديدة تراش
برداشتن سطح خارجى مفتول سيم با استفاده از حديده اى لبه تيز به منظور 

پوست كندن فلز براى ايجاد سطحى بهتر است.

Die, Stranding            قالب تابيدن سيمStranding            قالب تابيدن سيمStranding
يك جفت بلوك فوالدى كه هنگامى كه با يكديگر در حديده نگهدار قرار 
داده مى شوند، سوراخى مدور يا به شكل قطاع دايره تشكيل مى دهند. قالبى 
يكپارچه از كاربايد، الماس طبيعى يا چند بلورى است كه براى جمع كردن 

تعدادى سيم و نگه داشتن آنها در يك دسته يا " رشته" بكار مى رود. 
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Die, Synthetic Single Crystal       حديدة مصنوعى تك بلورى
حديدة الماس مصنوعى تك بلورى را مى توان در كاربردهايى كه الماس طبيعى 
بكار مى رود استفاده كرد. اين بلور استحكامى پايدار دارد كه با بيشترين مقدار 
استحكام الماس طبيعى مطابقت مى كند. اين بلور اغلب در حديده هايى بكار 

مى رود كه بايد تنش زيادى را تحمل كنند.

    Die, Tungston Carbide                      حديدة تنگستن كاربايد
بيشترين  اين ماده در  از  ماده اى كه رايج ترين مصرف در حديده را دارد. 
موارد در كاربردهاى كشش فلزات آهنى استفاده مى شود. اندازه هاى معمولى 
حديدة سيم كه از كاربايد استفاده مى كنند از 0/2 تا 19/05 ميليمتر (0/008 
تا 0/75 اينچ) است. كاربايد نرمتر از الماس است، اما ماده اى سر سخت تر 
(چقرمه تر) و ارزان تر است كه مى توان از آن در اندازه هاى بزرگ تر، بيش 
از همتاى الماس آن، مجدداً استفاده كرد. در اكثر موارد الماس جايگزين اين 
ماده مى شود، اما اين جايگزينى هنگامى صورت مى گيرد كه يا عمر بيشتر 

حديده و يا روادارى دقيق تر قطر مورد نياز باشد.

Die  Wear                سايش حديده
اين عبارت براى توضيح فرسايش، پيچيدگى يا بدشكلى طرح كناره نماى (كانكتور) 
حديدة در حال مصرف براى توليد محصول، بكار مى رود. به طور كلى ويژگى هاى 
سايش بيش از اندازه، از طريق ترازهاى نامطلوب اصطكاك و خستگى ايجاد مى شود 

كه معموالً با كاربرد مناسب مايع  روانكارى و خنك كنندة تميز جبران مى شود.

   Dielectric                                                       دى الكتريك
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هر گونه مادة عايقكارى الكتريكى كه هادى الكتريسيته نباشد.

Dielectric Absorption                            جذب دى الكتريك
خاصيت دى الكتريك ناقص كه در اثر آن تجمع بارهاى الكتريكى در درون 

جسم  ماده، هنگامى كه در ميدان الكتريكى قرار گيرد، به وجود مى آيد.

Dielectric Breakdown         شكست دى الكتريكى
ولتاژ الزمى كه موجب شكست الكتريكى يا غلبه بر عايق مى شود. شكست 
دى الكتريكى قابل تقسيم بر ضخامت است و موجب استحكام دى الكتريكى 

مى شود.

Dielectric Coatings                        پوشش هاى دى الكتريكى
پوشش هايى كه مقاومت در دماى زياد را با جدارهاى نازك تر و دوام بيشتر 

عرضه مى كنند و توسط اكستروژن بر روى هادى الكتريكى بكار مى روند.

Dielectric Constant (K)      ثابت دى الكتريك
سنجش اتالف دى الكتريكى از طريق عايق و نيز جريان باردار كردن الزم براى 
هادى را نشان مى دهد. ثابت دى الكتريك، انرژى الكترواستاتيك انبار شده به 
ازاى واحد حجم براى اختالف پتانسيل در واحد طول را تعيين مى كند. اين 
مقدار عددى معموالً نسبت به خالء داده مى شود. آن را گذردهى يا ظرفيت 
ازاى واحد حجم براى اختالف پتانسيل در واحد طول را تعيين مى كند. اين 
مقدار عددى معموالً نسبت به خالء داده مى شود. آن را گذردهى يا ظرفيت 
ازاى واحد حجم براى اختالف پتانسيل در واحد طول را تعيين مى كند. اين 

القايى ويژه نيز مى نامند.

  Dielectric Constant Rating       درجه بندى ثابت دى الكتريكDielectric Constant Rating       درجه بندى ثابت دى الكتريكDielectric Constant Rating
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همة ثابت هاى دى الكتريك با هوا يا خالء مقايسه مى شوند كه مقدار آن 
1/0 است. هر قدر عدد ثابت بزرگ تر باشد، مشخصه هاى دى الكتريكى آن 
PVCضعيف تر است. عايق PVCضعيف تر است. عايق PVC با كيفيت پايين ممكن است ثابت دى الكتريكى 
برابر 5/0 تا 6/0 يا بيشتر داشته باشد. پلى اتيلن، ثابت دى الكتريك بسيار بهتر 
تقريبًا برابر 2/0 دارد. عايق هاى پلى پروپيلن يا پلى اتيلن اسفنجى ثابت هاى 

دى الكتريك كوچك تر تا 1/6 دارند.

Dielectric Dispersion         پراكندگى دى الكتريكى
تغيير در ظرفيت نسبى در نتيجة تغيير بسامد.

Dielectric Heating      گرمايش دى الكتريكىDielectric Heating      گرمايش دى الكتريكىDielectric Heating
ACگرمايش ماده اى عايق در نتيجة تلفات داخلى القايى ACگرمايش ماده اى عايق در نتيجة تلفات داخلى القايى AC ؛ معموالً بسامدهاى 

باالى 10مگا هرتز به كار مى رود.

Dielectric Loss              اتالف دى الكتريكى
آهنگ زمانى كه بر حسب آن انرژى الكتريكى در دى الكتريك، هنگامى كه در 

معرض تغيير ميدان الكتريكى قرار مى گيرد به گرما تبديل مى شود.

Dielectric Loss Angle                          زاوية اتالف الكتريكى
اختالف ميان 90 درجه و زاوية فاز دى الكتريك. آن را اختالف فاز دى الكتريكى 

نيز مى نامند.

Direct Loss Factor    ضريب اتالف دى الكتريكى
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حاصل ضرب ثابت دى الكتريك در تانژانت زاوية اتالف دى الكتريك آن. 
شاخص اتالف دى الكتريكى نيز ناميده مى شود.

Dielectric Phase Angle              زاوية فاز دى الكتريكى
اختالف زاويه اى در فاز ميان اختالف فاز متناوب سينوسى اعمال شده بر دى الكتريك 
و مولفة حاصل از جريان متناوبى كه همان دورة تناوب را به منزلة اختالف پتانسيل 
دارد. اصوالً به اين معناست كه هنگامى كه جريانى متناوب در مادة عايقكارى بكار رود، 
جريان متناوب حاصل كه از آن مى گذرد (صرفنظر از كوچكى آن) در فازى متفاوت 
نسبت به ولتاژ خواهد بود. زاوية فاز دى الكتريك به لحاظ زمان بندى قله ولتاژ درونداد 

متناوب در دى الكتريك و قله جريان متناوب حاصل از آن، متفاوت است.

Dielectric Power Factor     ضريب توان دى الكتريك
سينوس زاوية فاز دى الكتريك ( يا سينوس زاوية اتالف دى الكتريك).

Dielectric Strength                             استحكام دى الكتريكى
ولتاژى كه ماده اى عايق كننده مى تواند تحمل كند، پيش از آنكه شكست 
به صورت ميزان ولتاژ در واحد طول مقاومت [مانند  افتد كه معموالً  اتفاق 
ولت در ميل ( هر ميل برابر 0/001 اينچ است)] . آن را استحكام الكتريكى و 

شيب گسيختگى نيز مى نامند.

تجهيزات آزمون شكست استحكام دى الكتريكى 
Dielectric Strength, Breakdown Test Equipment
تجهيزات آزمون پتانسيل باال براى هر دو نوع جريان متناوب و مستقيم تهيه 
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مى شوند. تجهيزات الزم براى سنجش شكست دى الكتريكى مربوط به عايق 
اولية  ولتاژ  هرتز،   60 ولتاژ  فزايندة  ترانسفورماتور  شامل  معموالً  الكتريكى 
مى شوند. تجهيزات الزم براى سنجش شكست دى الكتريكى مربوط به عايق 
اولية  ولتاژ  هرتز،   60 ولتاژ  فزايندة  ترانسفورماتور  شامل  معموالً  الكتريكى 
مى شوند. تجهيزات الزم براى سنجش شكست دى الكتريكى مربوط به عايق 

متغير، كليد قطع مدار و وسيلة نشان دهندة ولتاژ به كار رفته است.

Dielectric Test                                       آزمون دى الكتريك
آزمونى كه در آن ولتاژى بيش از ولتاژ مقرر براى مدت زمانى مشخص، به 
بكار  معمولى،  شرايط  در  عايق  بودن وضعيت  بخش  رضايت  تعيين  منظور 

مى رود. گاهى اوقات آن را آزمون پتانسيل باال نيز مى نامند.

Difficult  - to – Shape Zone              منطقة شكل دهى دشوار
در فرآيند اكستروژن، منطقه اى حاشيه اى در جلوى مانعى مجازى است كه 

مواد جمع مى شود تا اين كه سرانجام بر روى هسته جريان مى يابد.

Diffraction                                                             پراش
پديده اى كه هنگامى حاصل مى شود كه نور از تيغه اى تار يا از ميان شكافى 
بگذرد كه جبهه موج ثانويه ضعيف ترى تشكيل دهد. اين جبهه هاى موج 
ثانويه هم با جبهه هاى موج اوليه و هم با يكديگر تداخل مى كنند و به اين 

ترتيب  الگوهاى مختلفى مى سازند.

Diffusion Streaks       رگه هاى نفوذى
كه  دارند  بر خود  روكش مس  كه  در محصوالتى  رنگ  اى  قهوه  هاى  رگه 
اثناى  در  پوشش  سطح  به  هسته  آلياژى  دهندة  تشكيل  اجزاء  نفوذ  حاصل 

عمليات حرارتى است.
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Digital         رقمى، ديجيتال
قالب (فرمت) داده ها كه در آن از سطوح فيزيكى گسسته يا جدا به منظور 

نگهدارى اطالعات استفاده مى شود.

Digital Signal                          سيگنال رقمى، سيگنال، ديجيتال
هاى  تپ  يا  مراحل  از  هايى  مجموعه  توسط  ها  داده  آن  در  كه  سيگنالى 

(پالس هاى) گسسته نمايانده مى شود.

Dimensional Stability
Dimensional Stabilityبه Dimensional Stabilityبه Test , Dimensional Stability مراجعه شود.

استانداردهاى DIN  (استاندارد آلمان)     
DIN Standards (German Standards)  
BSمشخصه هايى معادل مجموعه هاى BSمشخصه هايى معادل مجموعه هاى BS، كه توسط موسسة انگليسى استاندارد 

صادر شده است.

Diode           ديود
افزاره اى الكترونيكى دو جزيى كه به جريان اجازة عبور فقط در يك جهت 

را مى دهد و به منزلة يكسو كننده بكار مى رود.

Dip Coating      پوشش كارى غوطه ورىDip Coating      پوشش كارى غوطه ورىDip Coating
پوششى عايق كننده كه بر روى هادى از طريق عبور هادى از ميان اپليكاتورى 



واژه نامه سيم و كابل 297

كه دربردارندة واسطة عايقكارى سيال است بكار مى رود. اين واسطه را براى 
سيم مغناطيسى  مى توان استفاده كرد.

Dip Forming      شكل دهى غوطه اىDip Forming      شكل دهى غوطه اىDip Forming
نياز. مفتول مس  با هر طول مورد  پيوستة مفتول مسى  براى توليد  فرآيندى 
تراش خورده به طور عمودى و به سمت باال از ميان بوته مس مذاب عبور 
مى كند كه وقتى از برج خنك كننده بگذرد و پيش از آنكه به سمت دستگاه 
مفتول  اين  آيد. سپس  پديد مى  تر  بسيار ضخيم  مفتولى  نورد هدايت شود 
براى كاهش مقطع تا اندازة الزم و به صورت فرآيندى پيوسته وارد دستگاه 

نورد مى شود.

Dip Process        فرآيند غوطه ورى
فرآيند پوشش كارى سطحى به وسيلة غوطه ور كردن در حمام مذاب مادة 
پوشش دهنده يا گذراندن از ميان آن. اين كار را مى توان با غوطه ورى ها 
نتايج مطلوب  ايجاد  براى  يا موادى  با محلول هاى ديگر و  يا حمام هايى 

دنبال كرد.

DIR
عالمت اختصارى همپوشانى مضاعف الستيك خالص. با عالمت اختصارى 

«DIR»  نيز نشان داده مى شود.

Direct Burial Cable            كابل دفن مستقيم 
كابلى كه مستقيمًا در خاك قرار مى گيرد. به Buried Cable مراجعه شود.
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Direct Capacitance
به Capacitance , Direct مراجعه شود.

  Direct Current (DC)                      جريان مستقيم
جريان الكتريكى كه فقط در يك جهت جريان مى يابد.

Direct Current Resistance (DCR)           مقاومت جريان مستقيم
مقاومتى كه هر مدار با عبور جريان مستقيم از خود نشان مى دهد.

Direct Flame Impingement Heating گرم كردن با اثر مستقيم شعلهDirect Flame Impingement Heating گرم كردن با اثر مستقيم شعلهDirect Flame Impingement Heating
فرآيند گرم كردن يا دوباره گرم كردن كه شعله به طور مستقيم با محصول 
براى افزايش دماى آن در تماس قرار مى گيرد كه بر عكس گرمايش القايى 

يا با كوره است.

Direction, Lay               جهت قرار گيرىLay               جهت قرار گيرىLay
جهتى جانبى كه در آن رشته هاى هادى كه به سمت باالى هادى كابل مى روند، 
به همان طريق كه اگر ناظرى در طول محور هادى يا كابل مشاهده گر باشد، 
رشته هاى هادى از چشم آن ناظر دور مى شوند. در مورد كابل به هم تابيده 

شده نيز بكار مى رود.

Discard                      زائدة شمش
بخش بااليى يا مك دار شمش كه بريده، جدا و براى ذوب مجدد در نظر 
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گرفته مى شود. معموالً از كف شمش نيز برشى گرفته مى شود.

Discarding           وازده كردن، وازدنDiscarding           وازده كردن، وازدنDiscarding
عمل وازدن  بخش هاى نامطلوب شمش.

Disconnect          قطع
كليدى كه براى جدا كردن بخشى از مدار الكتريكى بكار مى رود.

Discontinuity                              گسستگىDiscontinuity                              گسستگىDiscontinuity
هر گونه قطع يا گسستگى در ساختار معمول فيزيكى يا پيكر بندى قطعه مانند 
ترك، روى هم افتادگى ها، درزها، آخال ها يا تخلخل. گسستگى ممكن است 

بر سودمند بودن قطعه اى اثر داشته يا نداشته باشد.

Discontinuous Yielding      تسليم ناهموارDiscontinuous Yielding      تسليم ناهموارDiscontinuous Yielding
نشان  را  تسليمى  نقطة  كه  فلز  (پالستيك)  مومسان  يكنواخت  غير  جريان 
مى دهد كه در آن تغيير شكل مومسان فلز به طور ناهمگون در امتداد طول 
مؤثر توزيع شده است. اين وضعيت ممكن است در برخى شرايط در فلزاتى 
رخ دهد كه نقطة تسليم مشخصى چه در آغاز و چه در اثناى جريان مومسان، 

نشان نمى دهند.

                          Discrete Wiring                                          سيم بندى مجزاDiscrete Wiring                                          سيم بندى مجزاDiscrete Wiring
سيم يا سيم هايى كه همانندى و ويژگى هاى مشخص خود را در ارتباط با 

هدف مورد نظر دارند.
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Displacement Current        جريان جانشين
جريانى كه عالوه بر جريان هدايت معمولى در مدارهاى AC وجود دارد و 

متناسب با ميزان تغيير ميدان الكتريكى است.

Disruptive Discharge                         تخلية الكتريكى مخرب
نتيجة  ميان واسطة عايق در  از  الكتريكى  ناگهانى و زياد در جريان  افزايش 

نقص كامل اين واسطه تحت تنش الكترواستاتيكى.

Disruptive Gradient
به Dielectric Strength مراجعه شود.

Dissipation Factor       ضريب اتالفDissipation Factor       ضريب اتالفDissipation Factor
اين اصطالح براى سنجش نسبت اتالف توان در عايق به حاصل ضرب ولتاژ 
اعمال شده و جريان حاصل از آن بكار مى رود. اين ضريب تانژانت زاوية 
تقريبى  دلتا و ضريب  تانژانت  اتالف،  تانژانت  مادة عايقكارى است.  اتالف 

توان نيز ناميده مى شود.

Distorsion                    واپيچش،  اعوجاج 
به علت  كه  اوليه  (كانكتور)  نمون  يا رخ  اندازه، شكل  از  انحراف  هر گونه 
كاربرد تنش يا آزاد شدن تنش باقى مانده اتفاق مى افتد. همچنين اصطالحى 
كه براى توضيح پديدة حركت سيم از داخل حديده در موردى بكار مى رود 
كه مركز سيم با سرعتى متفاوت با ديگر نقاط اطراف آن حركت مى كند كه 
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به واپيچى الگوى اوليه منجر مى شود.

Distribution Cable      كابل توزيع
CATVدر سيستم هاى ارتباط راه دور و CATVدر سيستم هاى ارتباط راه دور و CATV، كابل انتقال ميان تقويت كننده توزيع 
و Drop Wire است. اين اصطالح در مورد كابل هاى قدرت در خطوط 

انتقال ولتاژ قوى و خطوط انتقال فرعى با ولتاژ كمتر نيز بكار مى رود.

   Distribution Frame                                         قاب توزيع
كه  اى  گونه  به  دستگاه  دايمى  كشى  كابل  اتصال  هاى  پايانه  با  ساختارى 

اتصاالت رابط و اتصاالت متقابل به سهولت انجام مى شوند.

Distribution, Statistical Analysis         توزيع تحليل آمارى 
روشى آمارى كه براى تحليل از طريق مربوط كردن داده ها به منحنى نظرى 
شرايطى  در  عملكرد  بينى  پيش  يا ب)  ها؛  داده  آزمون  اعتبار  الف)   : براى 

متفاوت با شرايط بكار رفته براى داده ها.

Disturbed Conductor                                هادى مختل شده
يك هادى كه انرژى ايجاد شده توسط ميدان هادى يا منبعى ديگر يا منبعى 

خارجى مانند ترانسفورماتور  را دريافت مى كند.

        Disturbing Conductor                             هادى مختل كننده
هادى منتقل كنندة انرژى كه سيگنال هاى جعلى و ساختگى در هادى ديگر 

ايجاد مى كند.
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Diversity Factor         ضريب گوناگونى
نسبت مجموع بارهاى مورد تقاضا به تقاضاى سيستم.

Dividing Shear           قيچى تقسيم كننده
نورد قرار گرفته و  از آخرين سكوى  استوانه اى گردان كه پس  قيچى نوع 

ممكن است براى بريدن طرف جلويى قطعه هاى نمونه استفاده شود.

                    Divorced Eutectic                      اوتكتيك مجزا ، همگذار مجزا
اين وضعيت كه به علت عدم تجانس اتفاق مى افتد مى تواند از نظر فلزنگارى 
در هنگامى مشاهده شود كه يكى از دو جزء سازنده در ساختار اوتكتيك به 
صورت فازى عظيم به نظر برسد كه در فاز دوم جاى گرفته است و به جاى 
آنكه به صورت اليه ها يا الية پرليتى باشد، پيوسته است. جزء سازندة اوتكتيك 
پيوسته معموالً از جزء سازندة همراهى كننده پرواتكتوييد قابل تشخيص نيست. 
بايد تأكيد كرد كه اين وضعيت فقط با شكل ريز ساختارهاى آلياژى اوتكتيك 
و به ويژه محلول هاى جامد پايانى پيش مى آيد. آلياژ شناخته شده اى كه اين 
وضعيت را دارد نقرة استرلينگ (نقرة مسكوك) (7/5 درصد مس بقيه نقره) 
است. ريز ساختار اوتكتيك هاى مجزا اغلب با كشش سيم و تابكارى پس از 

آن، متجانس سازى يا عمليات حرارتى محصول رفع خواهد شد.

DMM
عالمت اختصارى چند سنجه اى ديجيتال. به VOM مراجعه شود.



واژه نامه سيم و كابل 303

DOA
عالمت اختصارى قطر به طور كلى.

Bobbin
به Reel مراجعه شود.

DOC
Diameter Over Conductorعالمت اختصارى Diameter Over Conductorعالمت اختصارى Diameter Over Conductor قطر روى هادى. توجه 
داشته باشيد كه در مورد كابل هايى كه كنترل تنش دارند، قطر روى الية كنترل 

تنش، DOC مى شود.

Dog Legs                                     پيچ و تاب تند
پيچ و تاب ها در خميدگى سيم كه نمى توان به سهولت آن را صاف و مستقيم كرد.

Dogras
گريسى كه به منزلة مادة روانكارى در كشش سيم استفاده مى شود. به چربى 
پشم يا النولين هم معروف است. مادة روانكارى مناسبى براى كشيدن قطرهاى 

بزرگ، سيم فوالدى روپوش شده با مس بر روى بلوك بزرگ است.

DOI
عالمت اختصارى Diameter Over Insulation ، قطر روى عايق.

DOJ
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Diameter Over  قطر روى روكش. Jacket عالمت اختصارى

Dolomit               دولوميت
ماده اى معدنى كه از كربنات هاى كلسيم و منيزيم تشكيل شده است. دولوميت 
در كربنات كلسيم استفاده مى شود كه در بسيارى از كاربردها، از جمله به 

منزلة پركننده براى كابل، بكار مى رود.

DOS
عالمت اختصارى Diameter Over Insulation Shield ، قطر روى 

محافظ عايق.

DOSC
Diameter Over Stress Controlعالمت اختصارى Diameter Over Stress Controlعالمت اختصارى Diameter Over Stress Control ، قطر روى كنترل 

تنش.

Double Block               بلوك دوگانهDouble Block               بلوك دوگانهDouble Block
بدون  و  لغزش  بدون  انباشتن  نوع  از  ماشين كشش سيم  به  دستيابى  وسيلة 
استفاده از قرقره هاى دهندة باالسرى، به منظور اجتناب از پيچ خوردن سيم. 
بلوك دوم در باالى بلوك كشش و بر روى همان محور سوار شده است، اما 
بلوك بااليى، گردشى در هيچ يك از دو جهت ندارد. سيم از طريق قرقره اى 
به  اى  دوكفه  بلوك  اصطالح  شود.  مى  منتقل  ديگر  بلوك  به  بلوك  يك  از 
گونه اى مناسب تر در مورد بلوك بزرگ(Bull Block) طراحى شده براى 

ايجاد كشش بكار مى رود.
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Double Capstan          چرخ كشندة دوگانه
چرخ كشندة دوگانه شامل دو قرقرة متحرك، قاب و دستگاه محرك. از اين 
افزاره به طور عمده براى كشيدن سيم از نورد تركى به همان طريق استوانة 
بيرون دهنده استفاده مى شود. برخالف استوانة بيرون دهنده، سيم بر روى 
جلوگيرى  سيم  جانبى  سايش  از  عمل  اين  شود.  نمى  پيچيده  كشنده  چرخ 
مى كند و اين امكان را به وجود مى آورد كه نيروى بيرون كشندة بسيار بيشتر 

بر روى سيمى كه از ميان نورد تركى مى گذرد، اعمال شود.

سيم با لعاب مضاعف ، سيم دوبار الك كارى شده  
Double Enameled Wire
پوشش ضخيم" پوشش ضخيم" پوشش ضخيم"  اصطالحى مربوط به درجة سيم لعاب كارى شده با توجه به 

يا " سنگين ساخت".

Double Galvanized Wire           سيم روى اندود شدة مضاعف
نام ديگرى براى سيم با روى اندود كارى سنگين.

Double – Layer Flat Coil   كالف تخت دو اليه اى
كالفى به شكل دو الية پيچيده شدة مارپيچى تخت (به ويژه براى لولة مسى 
Double Layer را  آن  رود).  مى  بكار  كننده  خنك  دستگاه  لولة  و  آب 

Double Spirally Wound Coil يا   Double Spirally Wound Coil يا   Double Spirally Wound Coil نيز مى نامند. Pancake Coil

Double Torsion Spring      فنر با پيچش مضاعفDouble Torsion Spring      فنر با پيچش مضاعفDouble Torsion Spring
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فنر طراحى شده براى عمل كردن با جابجايى زاوية دو طرف آن نسبت به 
بخش مركزى ميان تعدادى حلقه.

Double Volute Spring                 فنر دو مارپيچهDouble Volute Spring                 فنر دو مارپيچهDouble Volute Spring
فنرى كه در هر طرف قطر آن به صورت مخروطى است، از ماده اى با مقطع چهار 

گوش ساخته شده است و حلقه هاى پشت سر هم يكديگر را مى پوشانند.

           Double – Faced Tape                                      نوار دورويه
نوارى پارچه اى كه هر دو طرف آن با آميزة الستيكى يا سنتزى تكميل كارى 

شده است.

D - Packers
وسايل ارزان قيمت براى كاربران سيم كه از باز شدن سودمند سيم از مخازن 

Pakبازكنندة نوع Pakبازكنندة نوع Pak اطمينان حاصل كنند.

DPC
Double Paper Coveredعالمت اختصارى Double Paper Coveredعالمت اختصارى Double Paper Covered ، پوشش كاغذى مضاعف.

DPN
Diamond Pyramid به  ويكرز.  سختى  عدد  اختصارى  عالمت 

Hardness Test مراجعه شود.

DPR
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عالمت  با  خالص.  الستيك  مضاعف  پوشانى  هم  روى  اختصارى  عالمت 
اختصارى "DIR"  هم نشان داده مى شود.

DR
.(CSA)عالمت اختصارى سيم گسترة الستيكى و خشك كن

Draft           كاهش مقطع
مقدارى كه مطابق آن مقطع قطعة فلزى در حال نورد كارى يا كشش كاهش 
مى يابد را "كاهش مقطع" مى نامند. مقدار كاهش از طريق كشش به صورت 
از  بعد  و  قبل  مقطع  تفاوت سطح  دهندة  نشان  كه  شود  مى  بيان  درصدى 

كشش است.

Drafting             كاهش دادن مقطعDrafting             كاهش دادن مقطعDrafting
كاهش به ازاى هر گذر در ماشينى چند حديده اى. براى سودبردن از نرمى 
ميله يا سيم تابكارى شده يا نرم عرضه شده، چند حديدة اول كاهش بيشترى 
را در سيم يا مفتول نسبت به بقية حديده هاى پايين دستى به وجود مى آورند. 
اين ترتيب را كاهش مخروطى شده نيز مى نامند. كاهش هاى بعدى مقادير 

يكسان كاهش دارند. اين ترتيب را كاهش دادن مستقيم مى نامند.

Drag Coefficient          ضريب كشيدن
مقدار نيروى الزم براى كشيدن كابل قابل حمل بزرگ؛ معموالً 50 درصد وزن 

كل كابل است.
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  Drain Wires                                        سيم دررو، سيم تخليه
تعدادى از سيم هاى لخت كوچك اندازه اى كه به طور هم مركز در اطراف 
محافظ عايق كابل ولتاژ قوى به منظور مسير برگشت جريان خطا بكار مى روند. 

اين سيم وسيلة خاتمه دادن به محافظ هاى ورقه اى را نيز فراهم مى كند.

Draw Down Ratio نسبت سطح مقطع قالب به سطح مقطع محصول Draw Down Ratio نسبت سطح مقطع قالب به سطح مقطع محصول Draw Down Ratio
نسبت سطح مقطعى كه از طريق آن رزين اكسترود مى شود به سطح مقطع 

پوشش پايان يافته.

Draw Feed Stock        مادة خام تغذية كششDraw Feed Stock        مادة خام تغذية كششDraw Feed Stock
ميله يا سيمى كه پى در پى به اندازه اى كوچك تر كشيده مى شود. گاهى 

اوقات آن را "نيمه محصول" مى نامند.

Draw Marks        اثرهاى كشش
Die و Scoring اثرهاى طولى به جا مانده توسط حديدة كشش سيم. به

Line مراجعه شود.
Draw – Pak
در گذشته بسيار بكار مى رفت، اين تجهيزات امكان خوراندن مستقيم سيم به 
Pakداخل مخازن ارسال مربوط به بازكن نوع Pakداخل مخازن ارسال مربوط به بازكن نوع Pak را فراهم مى آورد (اين مخازن 
گردان اند). Draw Pak يا مى تواند بخش مكمل ماشين كشش سيم باشد 
كه در نتيجه، كشش سيم و ماشين بسته بندى پيوسته را فراهم مى آورد، يا اين 
كه مى تواند به صورت دستگاه الحاقى بسته بندى پيوستة سيم براى واگردانى 
هاى  قاب  يا  پردازش  تجهيزات  موجود،  سيم  هاى كشش  ماشين  تبديل  يا 
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پوشش كارى باشد. اين تجهيزات هنوز در حال استفاده است، اما تجهيزات 
سيم و قرقره پيچى در خط توليد تا اندازة زيادى جايگزين آن شده است.

Drawability           كشش پذيرىDrawability           كشش پذيرىDrawability
سنجش كارپذيرى فلزى در معرض فرآيند كشش، با توجه به ويژگى هاى 

متالورژيكى آن براى محصول تكميل شدة الزم.

  Drawbench          ميز كشش
دارد و وسايلى  براى حديده  با هر طول كه در يك طرف جايگاهى  ميزى 
براى كشيدن ماده از ميان حديده توسط زنجير به طور مستقيم در روى ميز، 

پيش بينى شده است.

Drawing
به Wiredrawing مراجعه شود.

Drawing, Block Diagram    ترسيم دياگرام بلوكى
ترسيم ساده شدة سيستمى كه اقالم عمده مانند بلوك ها را نشان مى دهد؛ معموالً 

ترسيم دياگرام بلوكى    
ترسيم ساده شدة سيستمى كه اقالم عمده مانند بلوك ها را نشان مى دهد؛ معموالً 

ترسيم دياگرام بلوكى    

براى نشان دادن چگونگى كار سيستم و رابطة ميان اقالم عمده بكار مى رود.

DrawingDrawingDra , Cold
به Cold Drawing مراجعه شود.

Drawing, Compound                   آميزة كشش كارى
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ماده اى (روان كننده) كه براى جلوگيرى از كش رفتگى و خط افتادن فلز در 
اثناى عمليات كشش يا پرسكارى بكار مى رود و مانع از اصطكاك فلز به فلز 

قطعه كار و قالب مى شود.

                            Drawing Force                                               نيروى كشش
مقدار نيروى الزم براى كشيدن محصول از ميان قيدى مانند حديده. نيروى 
كشش تابعى از كاهش مقطع، زاوية مخروط ، پس كشش و اصطكاك است. 
سه مولفة نيروى كشش عبارتند از : نيروى داخلى تغيير شكل، نيروى اضافى 

تغيير شكل و نيروى الزم براى چيره شدن بر تلفات اصطكاك.

Drawing, Hot             كشش كارى گرم
به  وارد شدن  از  قبل  را  آن  كه  موليبدن  و  تنگستن  سيم  مانند  مواد  كشيدن 

حديده گرم مى كنند.

          Drawing, Plot or Layout    ترسيم نمودار يا طرح جانمايى
نمايش فيزيكى كه "طرح هم كف" را ترسيم مى كند.

Drawing Quality        كيفيت كشش كارىDrawing Quality        كيفيت كشش كارىDrawing Quality
محصوالت تخت نورد شده كه يا از كشش عميق فوالد نا آرام، يا كشش فوق العاده 
عميق فوالدهاى آلومينيوم كشته تهيه مى شوند. عمليات نوردكارى و عمل آورى 
خاص به تهيه محصولى كه بتواند در برابر عمليات فوق العادة پرسكارى، كشش يا 

شكلدهى و امثال آن ايستادگى كند و عيبى به بار نياورد، كمك مى كند.
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Drawing, Wiring Diagram        ترسيم نمودار سيم كشى
نمايش فيزيكى كه چگونگى ارتباط الكتريكى وسايل را نشان مى دهد.

Drawn Edges      لبه هاى كشيده شده
لبه هاى تكميل شده اى كه خطوط كناره نماى نهايى آن از طريق كشيدن از 
ميان حديده به وجود مى آيد . خطوط كناره نماى لبه اى كه در بيشترين موارد 
كاربرد دارد، گوشه هاى مربعى، گوشه هاى گردشده، لبه هاى گرد شده  و 

لبة كامًال گرد شده است.

Drawn Finish            پرداختكارى به وسيلة كشش
پرداخت به دست آمده روى سيم، مفتول و لولة كشيده شده و نيز ميله و تسمه 

از طريق كشش كارى با حديده كه ظاهرى نسبتًا هموار و براق دارد.

Drawn Flat Product           محصول تخت كشيده شده
محصول تختى كه از طريق كشيده شدن از داخل حديده به ابعاد نهايى رسيده 
است . اين محصول را مى توان در طول هاى مستقيم تخت ، روى قرقره يا به 
صورت توپ (رول) تهيه كرد . لبه ها ممكن است چهار گوش يا به هر شكل 
رخ نمون ديگرى باشد. انواع آن عبارتند از : ميلة كشيده شده ، سيم تخت 

كشيده شده و تسمه  كشيده شده.

Drawn Flat Wire                                سيم تخت كشيده شده
محصول تختى كه از سيم به دست مى آيد و ابعاد نهايى آن از طريق كشش 
از داخل حديده يا نورد كارى حاصل مى شود و با طول هاى مستقيم تخت ، 
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به صورت كالف يا روى قرقره و استوانه تهيه مى شود. 

                          Drown Flat Wire                                  محصول كشيده شده
محصولى كه با كشيدن ماده از داخل حديده شكل مى گيرد. 

Drawn Shape                شكل كشيده شده
هر محصول كشيده شده اى بجز گرد. 

Drawn Wire Test                               آزمون سيم كشيده شده
در  را  شده  كشيده  سيم  شده.  كشيده  محصول  تردى  ارزيابى  براى  آزمونى 
اطراف قطر خود آن سيم به شكل مار پيچ مى پيچند ، آن را باز مى كنند و 
دوباره مى پيچند . سپس مارپيچ حاصل از آن را با نمودار عيب مربوط به 
كنند كه ممكن است ترك هاى ريز وساير  مقايسه مى  كيفيت  بندى  درجه 

اشكاالت سطحى آشكار شود.

Draw-Inclusion        كشيده شده همراه با نا خالصى
 ذرات خارجى سختى كه در سطح محصولى نرم كشيده مى شود . ناخالصى هاى 
خارجى در اثناى فرايند تغيير شكل در داخل محصول غلتك كارى يا به داخل 
يا  اكسيدهاى همان محصول  ناخالصى ها معموالً  اين  آن فشرده مى شوند. 

آخال هاى فوالدى هستند و ممكن است سبب پارگى هاى سيم شوند.

   Drawn – in – Scratches                  كشيده شده توأم با خراش
خراش هايى كه در اثناى مراحل چند گانه رخ مى دهند و پس از آن روى آن 
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كشش كارى انجام مى شود، در نتيجه خراش ها را در تماس با دست نسبتًا 
هموار مى كند.

DRC
ريون  با  شده  پوشيده   ،Double Rayon Covered اختصارى  عالمت 

(ابريشم مصنوعى) به طور مضاعف.

Dressing               آراستنDressing               آراستنDressing
مارپيچ  يا  و  ريزش  كه  سيم   (Recasting) مجدد   ريزش  براى  روشى 
مشخصى ندارد. اين اصطالح را مى توان يا با استفاده از غلتك هاى مستقيم 
كننده كه سيم را در ميان ميله هايى مى راند، يا با استفاده از ميلة محورهاى 
بزرگ گردان مشابه همان هايى كه در ماشين صاف كن و برش بكار مى رود، 

انجام داد.

Drill Pipe            لولة حفارى
لولة بدون درزى كه در حفارى چاه نفت يا گاز به كار مى رود. لولة ميان 

موتور سرچاه و سر مته.

Drilled Extrusion Ingot   شمش اكستروژن مته كارى شده
را  آن  آن،  تو خالى كردن  براى  كه  يكپارچة ريختگى  اكسترود شدة  شمش 

سوراخ مى كنند.
                                                                                      
Drive                                                                    محرك 
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سيستم كامل الكتريكى و مكانيكى كه براى رساندن انرژى مكانيكى به محور 
ورودى كاهندة سرعت چرخ دنده اى بكار مى رود. اين سيستم شامل موتور، 
سيستم تسمه با سرعت ثابت يا متغير، كوپلينگ هاى انعطاف پذير و تجهيزات 

راه اندازى است.

DRO
. (CSA)عالمت اختصارى سيم گسترة نئوپرن و خشك كن

Drop Forging              آهنگرى حديده اى، آهنگرى ضربه اىDrop Forging              آهنگرى حديده اى، آهنگرى ضربه اىDrop Forging
شكل دادن به فلز كه معموالً با ضربه و از طريق فشردن درون قالب هايى كه 
براى تهية شكل الزم طراحى شده اند، انجام مى شود. اين اصطالح به طور 

معمول مترادف با آهنگرى گرم - قالب است.

Drop Hammer               پتك خودكار، پتك ضربه اىDrop Hammer               پتك خودكار، پتك ضربه اىDrop Hammer
ماشين آهنگرى كه در آن ضربة حاصل از عمل ثقلى با يا بدون اضافه كردن 

فشار بخار يا هوا به پتك سقوطى، بكار گرفته مى شود.

Drop Wire
تلفن عايقكارى شده است و  شامل يك جفت سيم  تلفنى كه معموالً  كابل 
براى اتصال به ساختمان مشترك (تلفن) به منظور كشيدن سيم از خط انتقال 

روى تيرها به كار مى رود.

Dross           سر باره
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اكسيدهاى فلزى تشكيل شده در حالت مذاب.

Drossing                                                             سربارگىDrossing                                                             سربارگىDrossing
حذف سر باره از حمام روى اندود كارى.

DRT
.(CSA) عالمت اختصارى براى سيم گسترة پالستيك و خشك كن

Drum          طبلك، استوانه
استوانه اى فلنج دار با قطرى يكنواخت يا مخروطى كه روى آن طناب يا كابل 
براى عمليات بعدى يا انبار كردن پيچيده مى شود. اين استوانه ممكن است 

هموار يا شيار دار باشد.

Drum Twister            تابندة استوانه اى
ماشينى كه رشته هاى سيم را در كنار هم مى تاباند. در اين ماشين قرقره هاى 
سيم بر روى جايگاه هاى بازكنندة سيم سوار مى شوند. اين جايگاه ها ممكن 
است بچرخند يا بدون گردش باشند. سيم هاى تابيده شده را حامل استوانه 
جمع كن مى گيرد و روى استوانه (Drum) كه حول محور خود مى چرخد 
جمع مى كند. در صورت لزوم كاترپيالرى گردنده براى كشيدن كابل به جلو 

و ايجاد گام (Lay) يا عمل تابيدن كنترل شده مورد استفاده قرار مى گيرد.

Drummed Packing
به Barrel - Packed مراجعه شود.
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Dry – Cyanding           كربونيتره كردنDry – Cyanding           كربونيتره كردنDry – Cyanding
مترادف Carbonitriding ، كربونيزه كردن.

Dry Die               حديدة خشك
و  مورد كشش  مادة  ميان  روانكارى  مادة  نبود  دهندة  توضيح  كه  اصطالحى 
حديده است. مشكلى كه ممكن است ناشى از حديده اى با طراحى نامناسب 
پيچ خوردگى هاى مادة خام است  يا  باز كردن مادة خنك كننده  باشد، راه 
كه ممكن است موجب ترك ها يا خراش هاى عرضى شود يا به خستگى يا 

خرابى پيش از موقع حديده كمك كند.

پرداخت با نوردكارى خشك (پرداخت براق نوردكارى)
Dry Rolled Finish(Bright Rolled Finish)
پرداخت حاصل توسط نوردكارى سرد با غلتك هاى پرداختكارى شده بدون 
استفاده از هر گونه مادة خنك كننده يا روان كنندة فلزى بر روى ماده اى است 
كه پيش از آن اسيد شويى ساده شده است، كه ظاهرى براق به دست مى دهد.

DSC
به  ابريشم  با  ، پوشش شده   Double Silk Covered اختصارى  عالمت 

طور مضاعف.

DSTA
Double Steel Tape Armoredعالمت اختصارى Double Steel Tape Armoredعالمت اختصارى Double Steel Tape Armored، زره دار شده با نوار 
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مضاعف فوالد.

DTI
ضخامت   ،Double Thickness of Insulation اختصارى  عالمت 

مضاعف عايق: مجموع ضخامت پنبه يا عايقى ديگر در دو طرف هادى.

Dual Coaxial Cable             كابل هم محور دوگانه
دو هادى كه به طور جداگانه عايقكارى شده و به موازات يكديگر قرار گرفته 
يا تابيده شده اند و در داخل لوله اى در باالسر يا در زيرزمين قرار گرفته است 

كه اين لوله محافظت و غالف را با خود دارد.

   Dual Drum Capstans       چرخ هاى كشندة استوانه اى دوگانه
اين چرخ كشنده تنظيم كنندة سرعت در فرآيند عايقكارى سيم است. چرخ هاى 
كشندة استوانه اى دوگانه به طور كلى از خطوط عايقكارى تكى رديفى استفاده 
مى كنند و شامل چرخ هاى كشندة چندگانهاند كه سيم در اطراف آن براى بيرون 
كشيدن سيم از اكسترودر پيچيده مى شود. كشنده هاى كاترپيالرى و كشنده هاى 

تسمه اى پيچيده شده دو نوع ديگرند.

Dual Element Fuse
به Fuse, Dual Element مراجعه شود.

Dual Extrusion           اكستروژن دوگانه
اكسترود كردن دو ماده به طور همزمان با استفاده از دو تغذيه كنندة اكسترودر 
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و كله گى عرضى مشترك.

Duct Bank           مجراى گروهىDuct Bank           مجراى گروهىDuct Bank
چند كانال زيرزمينى كه با يكديگر به صورت گروه درآمده اند.

  Duct                  مجرا
1)كانال تكى بسته براى سيم ها و كابل ها، 2) كانال تكى بسته براى سيم يا  
كابل هايى كه معموالً در خاك يا بتن بكار مى روند، 3) محيط بسته اى كه در 
1)كانال تكى بسته براى سيم ها و كابل ها، 2) كانال تكى بسته براى سيم يا  
كابل هايى كه معموالً در خاك يا بتن بكار مى روند، 3) محيط بسته اى كه در 
1)كانال تكى بسته براى سيم ها و كابل ها، 2) كانال تكى بسته براى سيم يا  

آن هوا حركت مى كند. به طور كلى بخشى از سيستم HVAC ( ولتاژ قوى 
ساختمان است.جريان متناوب) ساختمان است.جريان متناوب) ساختمان است.

Ductile        شكل پذير، نرم
قابليت كشيده شدن يا چكش خوارى تا حد نازك شدن يا منعطف بودن يا 

خم شدن، بدون ايجاد عيب.

Ductile Crack Propagation          انتشار ترك نرم
قابل توجه مومسان (پالستيك) كه  تغيير شكل  با  انتشار آهستة ترك همراه 

نيازمند انرژى است كه بايد از خارج از جسم به آن داده شود.

Ductile Failure           عيب ناشى از نرمى
شكل  تغيير  با  همراه  و  شود  مى  مشخص  فلز  شدن  پاره  با  كه  گسيختگى 

مومسان بسيار خشن و نيازمند مصرف قابل توجه انرژى است.
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Ductility            شكل پذيرى،  نرمىDuctility            شكل پذيرى،  نرمىDuctility
خاصيتى كه تغيير شكل دايمى را، قبل از گسيختگى به علت تنش در كشش، 
را  بدون  اندازه  تغيير  يا  تغيير شكل  امكان  قابليتى كه  پذير مى كند.  امكان 
گسيختگى ميسر مى سازد. شكل پذيرى معموالً با ازدياد طول و كاهش سطح 
كه در آزمون كششى تعيين مى شود مشخص مى شود. تاب تسليم نيز معيار 

سودمند از شكل پذيرى يا نرمى است.

Dumbbell              دمبل
نمونة بريده شده توسط قالب با ضخامت يكنواخت كه براى آزمون كشش و 

ازدياد طول مواد بكار مى رود.

Dumbbell Wire              سيم دمبلى
دو هادى كه به موازات هم ادامه مى يابند و براى ايجاد مقطعى به شكل دمبل 

برروى آنها عايق بكار مى رود.

Dumet Wire                سيم دامت
سيمى با هستة فوالد آلياژ نيكل كه 45 درصد نيكل  و احتماالً اليه اى از نقره 

سيم دامت                
سيمى با هستة فوالد آلياژ نيكل كه 45 درصد نيكل  و احتماالً اليه اى از نقره 

سيم دامت                

دارد كه بر روى آن مس خالص به طور سرد آهنگرى شده است. براى سيم هاى 
ورودى مربوط به المپ هاى رشته اى بكار مى رود.

   Dummy                                                                 مدلDummy                                                                 مدلDummy
مادة خامى كه به آن، پيش از قرار گرفتن ميان قالب هاى آهنگرى ضربه اى 
براى ايجاد شكل هاى پيچيده، شكل گيرى تقريبى اوليه اى وارد شده است.
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بلوك مجازى و پرس اكستروژن     
Dummy Block and Extrusion Press
منتقل  فلزات  اكستروژن  در  گلوله  به  پتك  از  را  فشار  كه  خالى  سيلندرى 
مى كند. شيوة داخل كردن بلوك در شمشه در اثناى فرآيند اكستروژن براى 
تغيير دادن پيكر بندى يا نيروهاى الزم براى توليد قطعه است. بدنه اى توخالى 
كه منفذ ورود مواد به قالب را در خود دارد و نيمرخ (پروفيل) محصول را به 

وجود مى آورد.

Dump Test                                               آزمون پهن سازى
نام ديگرى براى آزمون سر و ته كردن.

Duplex                                                        دوتايى،  جفتىDuplex                                                        دوتايى،  جفتىDuplex
دوهادى تابيده به يكديگر، معموالً بدون پوشش بيرونى. اين واژه دو معنى 
دارد، زيرا ممكن است سيم هاى موازى و سيم هاى موازى روكش شده داشته 

باشد و باز هم به آنها دوتايى يا جفتى گفته مى شود.

Duplex Cable                                                 كابل دوتايى
كابلى شامل دو هادى تكى عايقكارى شده كه به يكديگر تابيده شده اند. 2) 
كابلى مركب از دو رشته، به طور معمول چند مدى كه به موازات هم در زير 

غالف گرمانرم (ترموپالستيك) قرار گرفته اند.

Duplex Parallel                                            موازى دوتايى
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هادى  دو  كردن  مشخص  براى  (ترموكوپل)  جفت  دما  صنعت  در  معموالً 
موازى با يكديگر با فلزات متفاوت كه به طور موازى عايقكارى شده اند و 
بدون تاب و روكش هستند. معموالً براى درجه هاى دماجفت و سيم هاى 

انبساطى كاربرد دارد.

Durometer                                                          دورومتر
افزارة اندازه گيرى براى تعيين سختى ماده.

Dusting                                                           پودرشدگىDusting                                                           پودرشدگىDusting
استفاده از ماده اى مانند پودر گوگرد به منظور جلوگيرى از سوختن آلياژهاى 

منيزيم مذاب در اثناى ريختن آن.

  Dutch Weave                     بافت هلندى
لبه  يا  اى مخروطى  دهانه   .(Hollander) بافت هوالندر  براى  ديگرى  نام 
اند،  بافته شده  هم  به  نزديك  و  ترند  پودر سبك  زيرا سيم هاى  دارد،  مانند 
اما تار يا چله سنگين تر است، فاصلة بيشترى از هم دارند و توسط سيستم 

بافندگى چين دار نشده اند.

Duty Cycle          چرخة كارى
درجه بندى كه قابليت افزاره اى الكتريكى را براى انتقال بار جريان با فراوانى 

معين استفاده، توضيح مى دهد.

DWA
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Double Wire Armoredعالمت اختصارى Double Wire Armoredعالمت اختصارى Double Wire Armored ، زره دار شده با سيم دوتايى.

Dwell
تأخير طرح ريزى شده در برنامة كنترل زمانى.

Dyform Strand              رشتة ديفرم
نام تجارتى شركت بريدون آمريكن (Bridon American Corp) براى 
رشتة خاص بكار رفته به منزلة سيم مركزى تقويت كننده در كابل تلفن زير 
دريايى سبك عايقكارى شده با پالستيك. از اين محصول در مهندسى عمران 
تنيده استفاده مى شود. اين رشته  به منزلة عضو تقويت كننده در بتن پيش 
به صورت معمول تابيده و سپس تحت تنش قرار داده مى شود و به منظور 

افزايش استحكام كششى و به دست آمدن سطحى هموار، كاهيده مى شود.

Dynamic               ديناميك،  پوياDynamic               ديناميك،  پوياDynamic
حالتى كه در آن يك يا چند كميت، تغييرى محسوس در بازة زمانى كوتاه 

دلخواه نشان مى دهند.

Dynometer           دينو متر
وسيلة سنجش نيرو يا توان ؛ نيرويى مانند كشش و توان  برونداد موتور.



واژه نامه سيم و كابل 323

E

E
عالمت اختصارى براى : 1) ولتاژ. معموالً براى نشان دادن ولتاژ مستقيم يا 
لعاب. 3) روشنايى  متناوب. 2)  ولتاژى  مربعى)  ميانگين  (ريشة  موثر  مقدار 

آسانسور. 4) كابل كنترل.

EAF
 به Furnace Electrical Arc   مراجعه شود.

Ear             گوشه امواج ، چين و چروك
برجستگى متقارن موجدار كه در اطراف لبة بااليى قطعه اى ساخته شده توسط 
كشش كارى عميق يا ريسندگى در نتيجة خواص جهت دار يا آنيزوتروپى 

(چند سويى) ورق شكل مى گيرد.

Earing          چين زدگىEaring          چين زدگىEaring
هنگام كشش كارى عميق يا ريسيده شدن." هنگام كشش كارى عميق يا ريسيده شدن." هنگام كشش كارى عميق يا ريسيده شدن. گوشه هاى مواج"گوشه هاى مواج"گوشه هاى مواج "ويژگى شكل گيرى "ويژگى شكل گيرى 

Earth              زمين
در اصطالح انگليسى به زمين مرجع صفر گفته مى شود.

EC
(آلومينيوم  الكتريكى  هادى   ،Electrical Conductor اختصارى  عالمت 
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درجه الكتريكى كه اكنون با آلياژ 1350 شناخته مى شود).

  Eccentricity              خارج از مركزيت، خارج از مركزىEccentricity              خارج از مركزيت، خارج از مركزىEccentricity
محصولى  در  لوله.  و  سيم  مركزيت  هم  از  انحراف  وارسى  براى  پارامترى 
توخالى تفاوت ميان بيشينة ضخامت جدار و كمينة آن ضخامت در هر سطح 
مقطع آن است. مقدار خارج از مركزيت را مى توان با به اضافه يا منهاى كسر 

ضخامت جدار بيان كرد.

جفت شدگى جريان گردابى، جفت شدگى جريان  فوكو
Eddy Current Coupling
افزاره اى براى سنجش جريان گردابى به منظور وارسى كيفيت مفتول. محرك 
جفت شدگى از موتور AC، معموالً موتور القايى متداول و استوانه اى كه با 
محور موتورAC جفت شده است. مجموعة مغناطيسى ساكن حاوى پيچة 
(سيم پيچ) ميدان است. جفت شدگى جريانى گردابى گشتاور پيچشى را از 

محور ورودى به محور خروجى منتقل مى كند.

Eddy Current Testing        آزمودن با جريان گردابىEddy Current Testing        آزمودن با جريان گردابىEddy Current Testing
روش آزمودن نامخرب كه در آن شارش جريان گردابى (ميدان الكترومغناطيسى) 
در شيئى مورد آزمون القا مى شود. تغييراتى كه به علت دگرگونيهاى شيئى 
(مانند درزها، ترك ها، يا چين هاى سطحى) در شارش ايجاد و در پيچه يا 
پيچه هاى نزديك منعكس مى شود كه با ابزارهاى سنجش مناسب آشكار و 

سنجيده مى شود.
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Eddy Currents                                        جريان هاى گردابى
جريان هاى به گردش درآمده كه در مواد هادى با تغيير ميدان هاى مغناطيسى 
القا مى شود. جريان هاى گردابى را در انتقال قدرت نامطلوب مى دانند، زيرا 

نشان دهندة اتالف انرژى و ايجاد گرما هستند.

Edenborn Coiler          كالف كن ادن بورنEdenborn Coiler          كالف كن ادن بورنEdenborn Coiler
كالف كن مفتول سيم كه در آن لولة تحويل (لولة تخليه )، براى قرار دادن 

مفتول در ظرفى ساكن مى چرخد.

 بهين سازى لبه اى (نوردكارى لبه)
Edge Conditioning (Edge – Rolling)
گذراندن سيمى به شكل تخت از ميان مجموعه اى از غلتك ها براى دادن 

نيمرخى خاص به لبه.

Edge Margin
به Margin مراجعه شود.

Edger          دستگاه نورد لبهEdger          دستگاه نورد لبهEdger
لوازمى فرعى كه در كاربردهاى تخت كارى سيم بكار مى روند. اين وسيله 
بطور كلى در ميان سكوهاى نورد رديفى به منظور كنترل لبة سيم تخت شده 

قرار مى گيرد.

Edge, Types of Flat Spring Wire      لبة انواع سيم فنرى تخت



326واژه نامه سيم و كابل

انواع لبه عبارتند از: لبة با شماره 1، لبة آماده شده با كناره نمايى (كانكتور) 
خاص كه به عرضى بسيار دقيق يا پرداخت لبه اى با كيفيت مناسب نياز دارد؛ 
لبة با شمارة 4، لبة تقريبًا گردى است كه از طريق سردكارى و هنگامى كه 
پرداخت لبه اهميت چندانى ندارد، تهيه مى شود؛ لبة با شمارة 6 ، لبه اى تقريبًا 
مربعى است كه با نوردكارى لبه تهيه مى شود. لبه اى با عنوان شماره 2 ديگر 
بكار نمى رود. شماره هاى 3 و 5 از طريق راسته برى تهيه مى شود و ويژة 

آن صنعت است.

Edgewise Curvature            انحناى لبه 
انحناى جانبى لبة فلز نورد شده يا راسته برى شده از خط مستقيم كه ممكن 
 "Snaky" ،است يك سويه يا معكوس شدنى باشد (مورد اخير را گاهى اوقات، "است يك سويه يا معكوس شدنى باشد (مورد اخير را گاهى اوقات"

مارپيچى مى نامند).

Edging Rolls       غلتك هاى لبه زنى
غلتك هايى كه براى شكل دادن به يك لبه شيار دار شده اند. اين غلتك ها 
ممكن است بيش از يك مجموعه شيار داشته باشند به اين منظور كه بتوان 
انتخاب لبه هاى گرد يا چهارگوش را امكان پذير ساخت. اين غلتك ها در 
تخت كارى سيم در ميان سكوهاى نورد براى شكل دادن به لبه هاى تسمه و 

كنترل عرض قرار مى گيرند.

Edison Base         پاية اديسون
پاية المپ با پيچ استاندارد كه در المپ هاى معمولى بكار مى رود.
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EDPM
عالمت اختصارى الستيك تك پار (مونومر) اتيلن – پروپيلن.

Efficiency                      بازده، راندمانEfficiency                      بازده، راندمانEfficiency
نسبت توان برونداد تجهيزات به انرژى درونداد كه معموالً بر حسب درصد 

بيان مى شود.

Egg Crating
جداره هاى عايق ميان هر حفره، درون طرف ورودى سيم اتصال مربوط به 
نظر  به  به صورت خانه هاى چهار گوش  معموالً  كه  دهنده  اتصال  محفظة 
جداره هاى عايق ميان هر حفره، درون طرف ورودى سيم اتصال مربوط به 
نظر  به  به صورت خانه هاى چهار گوش  معموالً  كه  دهنده  اتصال  محفظة 
جداره هاى عايق ميان هر حفره، درون طرف ورودى سيم اتصال مربوط به 

مى رسند. اين جداره هاى عايق به طور معمول اين امكان را به وجود مى آورند 
كه بخش عقبى تماس به وسيلة مادة بدنه كامًال محافظت شود و به اين وسيله 
انعطاف  و  كند  مى  جلوگيرى  هم  مجاور  هاى  تماس  ميان  كوتاه  اتصال  از 

سيم ها يا تماس ها را كمينه مى كند.

EHV Cables
به Voltage , EHV مراجعه شود.

Elastic Deformation     تغيير شكل كشسان ، تغيير شكل االستيك
افزايش يا كاهش در نيروى  با  ابعاد كه به طور مستقيم متناسب  تغييرى در 
اعمال شده است. هنگامى كه نيرو برداشته شود، ماده به ابعاد اولية خود باز 

مى گردد.
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Elastic Limit       حد كشسانى،  حد االستيك
تغيير شكل  كه  آن  بدون  كند،  تحمل  تواند  مى  اى  ماده  كه  تنشى  بيشترين 

دايمى، پس از رفع تنش، در آن باقى بماند. حد تناسب نيز ناميده مى شود.

Elasticity                             كشسانى، االستيسيتهElasticity                             كشسانى، االستيسيتهElasticity
تناسب  تغيير شكل. خاصيت  از  اندازه و شكل اصلى پس  بازيابى  خاصيت 

مستقيم ميان تنش و كرنش. 

Elastomer                                                   كشپار، االستومر
ماده اى الستيكى يا شبيه الستيك كه به طور مكرر تا 200 درصد يا بيشتر كش 

خواهد آمد و با سرعت و نيرو به شكل تقريبى اولية خود بازخواهد گشت.

Electric Arc Furnace
به Furnace , Electric Arc مراجعه شود.

                 Electric Field Strength                       شدت ميدان الكتريكى 
در نقطه اى معين، نسبت نيروى وارد به بارى مثبت كه در آن نقطه قرار گرفته 

است به مقدار بار، در حدى كه بار به سمت صفر مى رود.

Electric Gradient
ميزان فاصلة تغيير پتانسيل در نقطه اى در جهت بيشترين تغيير.

Electric Strength        استقامت الكتريكى
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كند.  تحمل  گسيختگى  بدون  تواند  مى  اى  ماده  كه  پتانسيلى  تغيير  بيشينة 
و  ماده  به ضخامت  آيد،  به دست مى  الكتريكى  استقامت  براى  كه  مقدارى 
Dielectric Strengthروش و شرايط آزمون بستگى دارد. آن را Dielectric Strengthروش و شرايط آزمون بستگى دارد. آن را Dielectric Strength، استقامت 

دى الكتريكى (Disruptive Gradient) نيز مى نامند.

Electrical Conductivity       رسانايي الكتريكىElectrical Conductivity       رسانايي الكتريكىElectrical Conductivity
پارامترهايى مربوط به قابليت ماده براى هدايت الكتريسيته. اين مقادير معموالً 
استانداردهاى سنجش تنظيم شده توسط استاندارد بين المللى مس تابكارى 
Conductivity برقرار شده است. به Conductivity برقرار شده است. به Conductivity ASTM است كه توسط (ASTM است كه توسط (ASTM IACS) شده

of Copper  مراجعه شود.

Electrical Length                                          طول الكتريكى
براى  موج  طول  از  كسرى  يا  سيكل  هاى  درجه  برحسب  كه  كابلى  طول 
الكتريكى كابل برابر با طول  سيگنال منتقل شده بيان مى شود. معادل طول 

فيزيكى ضربدر ريشة فاصلة كابل دى الكتريك است.

Electrical Metallic Tubing          لولة فلزى الكتريكىElectrical Metallic Tubing          لولة فلزى الكتريكىElectrical Metallic Tubing
لوله اى با طول و تلفيقى از قطر خارجى و ضخامت جدار به صورت استاندارد 
شده و معين، نازك تر از قطر و ضخامت لوله هاى يكپارچه، معموالً بر حسب 
اندازه هاى اسمى تجارتى الكتريكى طراحى مى شود، براى استفاده در اتصاالت 

از نوع فشارى و به منزلة محافظ براى سيم كشى الكتريكى بكار مى رود.

Electrical Noise                 نوفة الكتريكى، نويز الكتريكى
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ولتاژ و يا جريانى در سيستم الكتريكى كه به علت تداخل مانع از عملكرد 
درست سيستم مى شود.

Electrical Resistance           مقاومت الكتريكى
پارامترى كه تعيين كنندة مقاومت ماده اى براى محدود كردن عبور جريان 
الكتريكى از آن ماده است. مقاومت الكتريكى را بر حسب اهم (واحد مقاومت) 
در ميل فوت (mil ft) يا ميكرواهم (يك ميليونيوم اهم) در سانتيمتر مكعب 

در دمايى مشخص بيان مى كنند.

Electricity           الكتريسيته، برقElectricity           الكتريسيته، برقElectricity
جريان يا وجود ذرات باردار. نيرو يا انرژى اساسى فيزيكى.

جوشكارى با مقاومت الكتريكى
Electric-Resistance Welded (ERW)        
شيوة جوشكارى دو لبه يا دو قطعه فلزى با عبور دادن جريان الكتريكى زياد 
از طريق آن ها، به طورى كه ويژگى مقاومت هر قطعه، حرارت كافى براى 
گداخته شدن و جوش آن ها به يكديگر را ايجاد مى كند. برخى كاربردهاى 
معمول آن شامل گيره هاى جوش نقطه اى يا اتصال دهنده ها و ساخت لوله 

هاى بى درز مانند لوله هاى محافظ سيم برق است.

Electro- brightening
به Anode مراجعه شود.
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Electro Positive               الكترو  پوزيتيوElectro Positive               الكترو  پوزيتيوElectro Positive
ماده اى كه گرايش به هم پيوستن الكترون ها در الكتروليز دارد و از آن با بار 

مثبت خارج مى شود.

Electrochemical Corrosion        خوردگى الكتروشيميايى
خوردگى كه با جريان الكترون ها ميان سطوح كاتدى و آندى در سطوح فلزى 

همراه است.

Electrode                                                              الكترود
هادى يى كه از طريق آن جريانى وارد هادى الكتريكى يا از آن خارج مى شود.

Electrode Potential     پتانسيل الكترود
پتانسيل  است.  تماس  در  آن  با  كه  الكتروليتى  و  الكترود  ميان  فاز  اختالف 
استاندارد الكترود، پتانسيلى است كه توسط فلزى غوطه ور در درون محلولى 
هاى  مجموعه  آيد.  مى  وجود  به  واحد  يونى  فعاليت  با  آن  هاى  يون  از 
الكتروشيميايى،  فهرستى از عناصر به ترتيب پتانسيل هاى الكترود استاندارد 

آن هاست.

Electrode Tip               نوك الكترود
مقاومتى  الكتريكى  جوشكارى  ماشين  در  كه  الكتريكى  هادى  از  بخش  آن 
جريان را به قطعاتى كه بايد جوش شوند منتقل و به آنها فشار وارد مى كند. 

به عنوان نقطة تماس نيز معروف است.
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Electrode Wire            سيم الكترود
سيمى كه در بسيارى از فرآيندهاى جوشكارى قوس الكتريكى بكار مى رود و مورد 
مصرف آن به منزلة الكترود است و براى پر كردن محل اتصال مصرف مى شود. 
قوس الكتريكى ميان الكترود و قطعه كار جرقه ايجاد مى كند و به طور همزمان قطعة 

كار را گرم و الكترود را ذوب  مى كند.

                          Electro – Tinned                                   قلع كارى شده برقى
فرآيند الكتروليتى قلع كارى سيم كه از قلع خالص استفاده مى شود.

گالوانش الكتروليتى، روى اندود كارى الكتريكى     
Electro galvanizing     Electro galvanizing     Electro galvanizing
فرآيند اندودكارى روى به طريق رسوب الكتروليتى كه به وسيلة آن ملكولها 
روى اندود روى، با بار مثبت به فوالد با بار منفى متصل مى شوند. ضخامت 
كردن  آهسته  يا  الكتريكى  بار  دادن  تغيير  طريق  از  سادگى  به  روى  پوشش 

سرعت فوالد در محل اندودكارى كنترل مى شود.

Electrolysis         برقكافت، الكتروليز
ايجاد تغييرات شيميايى به وسيلة عبور جريان از داخل الكتروليت.

Electrolyte           الكتروليت
محلولى كه يون ها را در داخل محلول يا هنگامى كه ذوب مى شوند جدا مى كند 

Electroplatingو به اين وسيله هادى الكتريسيته مى شود. به Electroplatingو به اين وسيله هادى الكتريسيته مى شود. به Electroplating مراجعه شود.
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Electrolytic Cell       دستگاه الكتروليز، سلول الكتروليزى
ظرفى مجهز به الكترودها كه براى هدايت الكتروليز بكار مى رود.

Electrolytic Cleaning           تميز كارى الكتروليتىElectrolytic Cleaning           تميز كارى الكتروليتىElectrolytic Cleaning
پيش  فلزات  آورى  عمل  براى  اغلب  آندى،  چه  و  كاتدى  چه  فرآيند،  اين 
از آبكارى، با استفاده از جريان برق براى از هم پاشيدن الية سطحى، بكار 
مى رود. در اين فرآيند از برق رسانى الكترونيكى و محلول هادى الكتريسيته  
(مانند اسيد رقيق ، سوزآور رقيق يا آب نمك) استفاده مى شود. اگر قطعه 
كار به قطب منفى برق رسانى الكترونيكى وصل شده باشد، قطعه كار، كاتد 
تلقى مى شود و تميزكارى از طريق ايجاد گاز هيدروژن (به علت آبكافت يا 
هيدروليز الكتروليز الكتروشيميايى آب) انجام مى شود. اگر قطعه كار، به قطب 
مثبت وصل شده باشد، قطعه كار آند خواهد بود و تميزكارى از طريق ايجاد 
گاز اكسيژن (به علت آبكافت الكتروشيميايى آب) انجام مى شود. براى فوالد، 
به منظور جلوگيرى از تردى هيدروژنى، تميزكارى آندى ترجيح داده مى شود. 
محلول هاى بكار رفته نبايد اصوالً با محلولهاى بكار رفته در تميزكارى غير 

الكتروليتى تفاوتى داشته باشند.

Electrolytic Copper             مس الكتروليتى
در حمام حاوى  ناخالص  خام  تصفيه شده. مس  الكتروليز  توسط  كه  مسى 
سولفات مس به منزلة آند بكار مى رود و بر روى صفحه هاى مس خالص به 
نام صفحة آغازگر كه به منزلة كاتد عمل مى كنند، رسوب مى كند. فلز تصفيه 

شده تا 99/9 درصد مس دارد.
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Electrolytic Corrosion         خوردگى الكتروليتى
خوردگى توسط فرسايش الكتروشيميايى كه به علت نشت جريان به وجود مىآيد. 

چنين نشتى مى تواند به علت زمين كردن نامناسب در مدار پيش آيد.

   Electrolytic Tough Pitch Copper (ETP)  مس چقرمة الكتروليتى
مس با درجة خلوص چشمگير كه از طريق تصفية الكتروليتى تهيه مى شود و 
حاوى مقدار كمى  از افزودنى هاى اكسيژنى است. ETP روش آماده كردن 
مس خام به منظور اطمينان به ايجاد محصول مس تمام شده به لحاظ فيزيكى 
خوب، و درجة الكتريكى با كيفيتى است كه كمتر از 0/1 درصد ناخالصى 

داشته باشد. (B49 , ASTM B5). به Copper  مراجعه شود.

Electromagnet            آهن رباى الكتريكى 
حلقه هاى سيمى كه به دور هسته اى آهنى پيچيده شده و هنگامى كه جريانى 

از پيچه عبور مى كند، ميدانى مغناطيسى ايجاد مى شود.

Electromagnetic          الكترومغناطيسى
به تلفيقى از ميدان هاى الكتريكى و مغناطيسى مربوط است كه در ارتباط با 

حركت الكترون ها از طريق هادى هاست.

Electromagnetic Compatibility (EMC(EMC( سازگارى الكترومغناطيسى (
سنجش مقاومت تجهيزات در برابر ميدان هاى مغناطيسى خارجى.

Electromagnetic Coupling         جفت شدگى الكترومغناطيسىElectromagnetic Coupling         جفت شدگى الكترومغناطيسىElectromagnetic Coupling
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انتقال انرژى به وسيلة ميدان مغناطيسى متغير.

Electromagnetic Emission          انتشار الكترومغناطيسى
انرژى الكترومغناطيسى تابيده يا هدايت شده كه از منبع معينى منتشر مي شود.

                 Electromagnetic Field            ميدان الكترومغناطيسى
ميدان الكتريكى به سرعت متحرك و ميدان مغناطيسى متحرك مربوط به آن 
است كه هر دو تحت زاوية قائمه نسبت به خطوط الكتريكى نيرو در جهت 

حركت آنها قرار مى گيرند.

Electromagnetic Induction         القاى الكترومغناطيسى 
ايجاد ولتاژ در پيچه در نتيجة تغيير در شمار خطوط مغناطيسى نيرو (نشت هاى 

شار) كه از پيچه مى گذرد.

           Electromagnetic Interference (EMI) تداخل الكترومغناطيسى
جريان يافتن جريان هايى كه ميدان هاى مغناطيسى ايجاد مى كنند. اين ميدان هاى 
مغناطيسى بسته به شدت و نزديكى، ممكن است جريان هاى ناخواسته اى را در 
واسطه هاى رساناى اطراف القا كنند، كه تأثيرى منفى بر انتقال سيگنال يا شارش 

جريان اوليه دارد.

Electromagnetic Testing    آزمون الكترومغناطيسىElectromagnetic Testing    آزمون الكترومغناطيسىElectromagnetic Testing
اين فرآيند ماده را در معرض ميدان الكترومغناطيسى قرار مى دهد. جريان هاى 
گردابى (فوكو) در فلز القا و ميدان هاى مغناطيسى در نتيجة آن ايجاد مى شوند. 
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درزها، ترك ها، زخمك ها يا چين هاى سطحى بر جريان ها و ميدان ها تأثير 
مى گذارند و هنگامى كه توسط وسيله اى حس كننده خوانده و با استاندارد 
مقايسه شوند، نوع، اندازه و مكان نقص ها را مشخص مى كنند. عواملى مانند 
هموارى سطح، درجه، عمليات حرارتى و سردكارى پيشين ممكن است بر 
دقت كار تأثير داشته باشد. آن را آزمون با "جريان گردابى" نيز مى نامند. اين 

آزمون مشابه آزمون ذرة مغناطيسى نيست.

            Electromagnetism             الكترومغناطيس، برقاطيس
مغناطيسى كه شارش جريان الكتريكى موجب آن است.

Electromotive            محرك الكتريكى
قابليت ايجاد جريان الكتريكى.

Electromotive Force (EMF)       نيروى محركة الكتريكى 
فشار يا ولتاژ ؛ نيرويى كه باعث مى شود كه جريان الكتريكى در مدار جريان 
شار  خطوط  تقاطع  توسط  شده  ايجاد  نيروى  مورد  در  اوقات  گاهى  يابد. 

مغناطيسى بكار مى رود.

مجموعة نيروى محركة الكتريكى، مجموعةالكتروموتيو
Electromotive Series
مرتب شده  آنها  استاندارد  الكترود  پتاسيل  بر حسب  كه  عناصر  از  فهرستى 
است. فلزى جانشين فلز ديگر كه در مجموعة زير آن قرار دارد خواهد شد. 
اسيد خواهند شد و  باالى هيدروژن در مجموعه جانشين هيدروژن  فلزات 
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تشكيل نمك مى دهند.

Electron              الكترون
آن بخش از اتم كه دور مركز يا هستة اتم مى چرخد. الكترون داراى بار منفى 

الكتريكى است و كمترين بار الكتريكى منفى شناخته شده است.

تحليل گر ريز سوند با باريكة الكترونى 
Electron Beam Microprobe Analyser
افزاره اى براى تحليل گزينشى جزء يا ويژگى ميكروسكپى كه در آن باريكه اى 
از الكترون نقطه مورد نظر را در خالء با سطح انرژى معين بمباران مى كند. 
سازد.  مى  ميسر  را  گزينشى  اجزاء  توزيع  تعيين  بزرگتر،  سطح  يك  پويش 
تحليل از طريق سنجش طول موج ها و شدت هاى تابش الكترومغناطيسى 

ثانويه حاصل از بمباران الكترونى انجام مى شود.

Electronegative Gas            گاز الكترونگاتيو
نوعى گاز عايقكارى مانندSF6 كه در كابل هاى فشار بكار مى رود.

Electronic Hook – Up Wires      سيم هاى شبكة الكترونيكى
سيم هايى كه براى انجام اتصاالت داخلى ميان بخش هاى مختلف الكتريكى 

مجموعه هاى الكترونيكى بكار مى رود.

Electronic Wire and Cable         سيم و كابل الكترونيكى
يى كه " يى كه " يى كه  طولى از مادة هادى يا نيمه هادى با يا بدون عايق يا ساير " پااليش ها
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در وسيله اى الكترونيكى بكار مى رود. اين سيم و كابل ممكن است طولى 
از سيم المپ باشد، هنگامى كه به منزلة كابل توسعة بلندگو به كار مى رود يا 
قطعه اى از كابل با سيم گردباف شده باشد كه به منزلة قطعة اتصال مدار به 

بدنه يا شاسى دستگاه مورد استفاده قرار مى گيرد.

Electronics         (علم) الكترونيك
علمى كه با ايجاد و كاربرد وسايل و سيستم هايى سرو كار دارد كه مستلزم 

جريان الكترون ها در خالء، محيط هاى گازى و نيمه هادى هاست.

Electro – Osmosis         برق راند، ازراند برقى
حركت سياالت در ديافراگم ها به علت جريان الكتريكى.

Electro – Tinning       قلع كارى الكتروليتىElectro – Tinning       قلع كارى الكتروليتىElectro – Tinning
فرآيند الكترونيكى قلع اندودكارى سيم با استفاده از قلع خالص تجارتى.

Electroplate       پوشش الكتروليتى، آبكارى
كاربرد پوشش كارى فلزى بر روى سطح از طريق عمل الكتروليتى.

Electroplating          پوشش دادن الكتريكى، آبكارى برقىElectroplating          پوشش دادن الكتريكى، آبكارى برقىElectroplating
پوشش يك فلز با اليه اى از فلز ديگر از طريق قرار دادن جسمى كه بايد 
آبكارى كند در حمام و اتصال آن به قطب منفى جريان مستقيم با ولتاژ پايين 
است؛ آند يا الكترود مثبت به طور كلى از فلزى كه بايد آبكارى شود تشكيل 
مى شود، اما در بعضى موارد آند بى اثر بكار مى رود و پوشش كارى توسط 
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الكتروليت تأمين مى شود.

  Electropneumatic            هواى فشردة الكتريكى
افزاره اى كه با برق كنترل مى شود و سيگنالى الكتريكى را براى راه اندازى 

جريان هوا يا فشار هوا براى نوعى كار مكانيكى بكار مى برد.

Electropolishing      صيقل كارى برقى، پرداخت الكتروليتىElectropolishing      صيقل كارى برقى، پرداخت الكتروليتىElectropolishing
بهبود پرداخت سطح از طريق حل شدن ترجيحى فلز در آند. چگالى جريان 

و در نتيجه ميزان انحالل در نقاط تيز بيشترين مقدار را دارد.

Electrostatic             الكترواستاتيك، الكتريسيتة ساكن
ساكن  الكتريسيته  بارهاى  توسط  يا  شود،  مى  مربوط  ساكن  الكتريسيته  به 

بوجود مى آيد.

Electrostatic Shield               محافظ الكترواستاتيكى
نوار مس يا آلومينيوم اليه اى يا mylar كه به دور مدار سيگنال يا وسيلة 
تابش  مقابل  در  محافظت  منظور  به  تايى)  سه  دسته  يا  گيرى(زوجى  اندازه 
ميدان هاى الكتريكى توسط منبع ولتاژ، پيچيده مى شود، محافظ زمين شده 

مانع تداخل استاتيكى مى شود و آن را به زمين منتقل مى كند.

Electrostatics       الكترواستاتيك
بررسى الكتريسيتة ساكن، يعنى بخشي از علم فيزيك كه به پديده هاى ناشى 
نيستند،  بارها  الكتريكى كه وابسته به حركت آن  بارهاى  يا رانش  از جذب 
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مى پردازد.

Electrothermics                                 برق گرمايى، گرما برقى
انتقال مستقيم انرژى برق و گرمايى.

Electrowinning           استخراج الكتروليتىElectrowinning           استخراج الكتروليتىElectrowinning
فرآيند گرفتن اكسيد مس از محلول اسيد سولفوريك به منزلة عمل بازيابى؛  اين 

شيوه بخشى از فرآيند آب مس كارى روى كاتد براى بازيابى مس است.

Element Winding Date
به Winding Helical Coils مراجعه شود.

ELFEXT
همشنوايى   ،  Equal Level Far- End Crosstalk اختصارى  عالمت 
FEXTانتهاى دور با سطح برابر، FEXTانتهاى دور با سطح برابر، FEXT، كه با طول كابل از طريق كاستن از تضعيف 

زوج جبران مى شود.

Elongation             ازدياد طول
مقدارى كه هر هادى مى تواند پيش از گسيختگى، هنگامى كه نيرويى كششى 
افزايش طول مؤثر كه  بيايد.  اعمال مى شود، كش  بر آن  در آزمون كششى 
پس از گسيختگى نمونه در داخل سنجة طول اندازه گيرى مى شود، معموالً 
به صورت درصد سنجة طول اوليه بيان مى شود. ازدياد طول، جز در مورد 
سيم فوق العاده شكننده، با آغاز باريك شدن محدود مى شود. كشش سرد 
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Percent به طور كلى به كاهش قابل توجه ازدياد طول منتهى مى شود. به
Elongation مراجعه شود.

Elongation at Break            ازدياد طول در پارگى Elongation at Break            ازدياد طول در پارگى Elongation at Break
به  آمده.  نقطة گسيختگى كش  آزمون در  تغيير طول نسبى كشش در قطعة 

Elongation مراجعه شود.

Elongation Test          آزمون ازدياد طول
آزمون مخربى كه براى مشخص كردن نرمى و تعيين ميزان كّمى نرمى سيم از 
طريق اندازه گيرى مقدار كش آمدن  پس از شكست در كشش انجام مي شود. 
معموالً نمونه را به صورت مستقيم در مى آورند و سنجة طول اندازه گيرى  و 
طريق اندازه گيرى مقدار كش آمدن  پس از شكست در كشش انجام مي شود. 
معموالً نمونه را به صورت مستقيم در مى آورند و سنجة طول اندازه گيرى  و 
طريق اندازه گيرى مقدار كش آمدن  پس از شكست در كشش انجام مي شود. 

روى قطعه عالمت زده مي شود. پس از پارگى در كشش طرفين قسمت پاره 
شده را در كنار هم قرار مى دهند و سنجة طول را دوباره اندازه مى گيرند. 
ازدياد طول دايمى به صورت افزايش بر حسب درصد طول هاى اوليه و كش 

آمده است.

Elongation , Uniform         ازدياد طول يكنواخت 
مقدارى كه نمونة آزمون مى تواند قبل از باريك شدن (ايجاد گلويى) كش 
نيرويى كششى در  نهايى)، هنگامى كه  استحكام كشش  يا  بار  (بيشينة  بيايد 

آزمون برآن اعمال شود.

EMA
رطوبت  جذب   ،  Electrical Moisture Absorption اختصارى  عالمت 
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الكتريكى. آزمون مخزن آب، به اين ترتيب كه كابل هاى نمونة غوطه ور در مخزن 
در معرض ولتاژ قرار مى گيرند، درحالى كه آب در دماى مقرر باقى مى ماند. مدت 
غوطه ورى طوالنى است، با اين هدف كه خرابى ناشى از رطوبت در عايق تسريع 
شود. در اين آزمون، كابل دفن مستقيم يا غوطه ور در آب را، شبيه سازى مى كنند.

Embossed Legend
به Legend ، Embossed مراجعه شود.

Embossing         برجسته كارى، مارك زنى Embossing         برجسته كارى، مارك زنى Embossing
 شناسايى نشان به وسيلة فرورفتگى در اثر گرما كه حروف برجسته بر روى 

ماده غالف كابل باقى مى ماند.

Embittelement              تردىEmbittelement              تردىEmbittelement
يا  شيميايى  تغيير  علت  به  دو،  هر  يا  چقرمگى  يا  پذيرى  شكل  كاهش 

فيزيكى.

Emergency Overload          بار اضافى اضطرارى 
جريان بار اضافى هنگامى پيش مى آيد كه جريانى بيشتر از جريانهاى عادى 

در دورة كوتاه زمانى از طريق سيم يا كابل منتقل مى شود.

EMF
عالمت اختصارى Electromotive Force ، نيروى محركة الكتريكى (به 

شناسة مربوطه مراجعه شود).
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EMI
تداخل   ،  Electromagnetic Interference اختصارى  عالمت 

الكترومغناطيسى (به شناسة مربوطه مراجعه شود).

EMP
Electromagnetic  Protectionعالمت اختصارى Electromagnetic  Protectionعالمت اختصارى Electromagnetic  Protection، محافظ الكترومغناطيسى.

Empire Tape       نوار ورنى
نوار يا پارچه اى جالكارى شده اى كه به منظور عايق الكتريكى بكار مى رود.

EMT
عالمت اختصارى Electrical Metallic Tubing، لولة فلزى الكتريكى.

Emulsifying Agent     عامل امولسيون كننده
ماده اى كه مواد شيميايى را در مخلوطى بر پاية آب به صورت معلق (شيرابه) 
اوليه است و ممكن است ماده اى  از فرمول  اين ماده بخشى  در مى آورد. 

افزودنى براى افزايش پايدارى امولسيون باشد.

Emulsion             امولسيون
روانكارى.  براى  در آب  مانند روغن  ديگر،  مايع  در  مايعى  كلوييدى  تعليق 
مادة خنك كنندة آب – پايه، در عمليات كشش و نوردكارى در مواردى بكار 
مى رود كه امولسيون كننده اى براى پيوند آب با روغن يا مواد شيميايى براى 
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بكار رفتن در كاربردهاى روانكارى، خنك كارى و تميز كارى وجود دارد.

Emulsion Cleaning             تميزكارى امولسيونىEmulsion Cleaning             تميزكارى امولسيونىEmulsion Cleaning
امولسيون هاى حالل، مانند حالل نفتى يا براى مثال هيدروكربن كلردار معلق 
در آب با غلظت متوسط تا كم در دماهاى 48 تا 82 درجة سانتيگراد (118 تا 
180 درجة فانهايت)، به ويژه براى تميز كارى فلزاتى مانند روى يا آلومينيوم 
كه با برخى قلياها واكنش نشان مى دهند و همچنين براى تميزكارى فوالد 

پيش از عمليات فسفات كارى، بكار مى رود.

Emulsion Process       فرآيند امولسيونى
اين اصطالح در بخش عايقكارى سيم براى ساخت رزين با امولسيون كننده 
و آب براى به حالت تعليق درآوردن مواد عايقكارى بكار مى رود. در بخش 
ساخت سيم، امولسيون نوعى مادة خنك كننده است كه در عمليات كشش و 

نوردكارى مصرف مى شود.

EN Specification                                                  EN مشخصات
عالمت اختصارى فوالدهايى براى منظورهاى كلى مهندسى كه جزئيات آن در 

BS970 و ديگر استاندارهاى انگليسى ارايه شده است.

Enameled Wire           سيم الكى
يك هادى كه اليه اى از الك يا لعاب به منزلة عايق بر روى آن پخته شده 
است. عايق لعاب داده شده عالوه بر سيم مغناطيسى بر روى سيم هاى از نوع 

دما جفت (ترموكوپل) و ديگر سيم ها بكار مى رود.
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Enameling         الك كارى، لعاب كارىEnameling         الك كارى، لعاب كارىEnameling
سيم هاى الكى با عبور سيم از ميان ناودان الك و سپس اندازه گيرى پوشش 
سيال، توليد مى شود، به طورى كه پس از آن كه الك در كوره عمل آورى 
مى شود ضخامت درست به دست آيد. براى به دست آوردن ضخامت مورد 

نظر چند پوشش بايد بر روى سيم داده شود.

End Cap              كالهك انتهايى
است.  شده  بندى  آب  و  بسته  آنها  طرف  يك  كه  لوله  كوچك  1)قطعات 
كالهكى بر روى محل اتصال سيم قرار مى گيرد و براى انقباض و آب بندى 
محل اتصال به طور دايم آن را گرم  مى كنند. 2) قطعه انتهايى طرح صافى 
فشنگى كه طرفين صافى فشنگى را هنگامى كه در مخزن قرار داده مى شود، 

آب بندى مى كند.

آزمون سختى پذيرى آب دادن انتهايى
End – Quench Hardenability Test
آزمونى براى آلياژهاى آهنى كه نمونة استاندارد تا باالتر از دماى بحرانى گرم و 
در كارگير قرار داده مى شود، سپس به يك طرف آن آب سرد پاشيده مى شود. 
در فاصله هاى زمانى ثابت براى تعيين سختى پذيرى ماده، سنجش هايى انجام 
مى شود؛ يعنى، عمق سختى در داخل محصول آبديده اندازه گيرى مى شود. به 

Hardenability مراجعه شود.

Endosmosis          اسمز درونى
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DCنفوذ آب به درون كابل از طريق اسمز كه با ولتاژ DCنفوذ آب به درون كابل از طريق اسمز كه با ولتاژ DC در كابل تشديد تسريع 
مى شود.

Endothermic Atmosphere             جو گرماگير
جو گرماگير براى سخت كارى و تابكارى براق فوالد كربن دار سودمند است. 
مثال: جو كورة خنثى بدون CO2  كه حاصل گاز ذغال در واكنش با مقدار 

كمى هواست. آن را جو Endogas نيز مى نامند.

Endothermic Reaction       واكنش گرماگير
واكنشى كه گرما جذب مى كند.

Ends              تعداد سرها
در گردبافى، تعداد سيم ها يا نخ هاى موازى الزم روى حامل.

End – To – End Check             وارسى ته به ته End – To – End Check             وارسى ته به ته End – To – End Check
آزمون هاى انجام شده روى سيم و كابلى كه به طور كامل اجرا شده است، به 

اين منظور كه از پيوستگى الكتريكى آن اطمينان حاصل شود.

Endurance Limit                حد دوام
بيشينة تنشى كه فلزى تحمل خواهد كرد، بدون اينكه در اثناى چرخه هاى 
خاص و تنش به تعداد زياد، يا (در مورد بيشتر فلزات آهنى) تعداد نامحدود 
چرخه هاى تنش، شكست اتفاق بيافتد. اگر اين اصطالح بدون شرايط الزم 
(مثًال كمينة بار بكار رفته) استفاده شود، چرخه هاى تنش معموالً  به گونه اى 
چرخه هاى تنش، شكست اتفاق بيافتد. اگر اين اصطالح بدون شرايط الزم 
(مثًال كمينة بار بكار رفته) استفاده شود، چرخه هاى تنش معموالً  به گونه اى 
چرخه هاى تنش، شكست اتفاق بيافتد. اگر اين اصطالح بدون شرايط الزم 
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است كه معكوس شدن كامل تنش خمشى ايجاد مى كند.

Endurance            دوام
Fatigue به  است.  شده  معكوس  تنش  مكرر  تحمل  براى  قطعات  قابليت 

مراجعه شود.

Energize                 برقدار كردن
اعمال ولتاژ مقرر به مدارى يا افزاره اى براى فعال كردن آن.

Energy of a Charge               انرژى بار
V و پتانسيل V و پتانسيل V بر حسب واحدهاى  Q بر حسب ارگ هنگامى كه بارQ بر حسب ارگ هنگامى كه بارQ بر حسب ارگ هنگامى كه بار                    بر حسب ارگ هنگامى كه بار                    

الكترواستاتيك باشند.

Energy            انرژىEnergy            انرژىEnergy
قابليت انجام كار.

English Legal Standard
به British Standard Wire Gauge مراجعه شود.

وسيلة ورود ارتباطات راه دور
Entrance Facility, Telecommunication
مدخل ساختمان براى كابل هاى خدمات شبكه عمومى و خصوص ( شامل 
آنتن)، شامل نقطة ورود به ديوار ساختمان و ادامه يافتن تا ورود به اتاق يا 

بر حسب ارگ هنگامى كه بار   بر حسب ارگ هنگامى كه بار  E                    E                    =                    =                    1
QV                   QV                   

الكترواستاتيك باشند.2الكترواستاتيك باشند.2
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فضاى مورد استفاده است.

نقطة ورود ارتباطات راه دور
Entrance Point, Telecommunications
نقطة ظاهر شدن هادى هاى ارتباطات راه دور از ديوار خارجى، بلوك بتنى 

كف، يا از لولة فلزى صلب يا لولة فلزى محافظ رابط.

اتاق يا فضاي ورودي ارتباطات را ه دور 
Entrance Room or Space, Telecommunications
محلى كه در آن اتصال دستگاه ها يا وسايل ستون فقرات ارتباطات راه دور 
بين ساختمانى يا درون ساختمانى صورت مى گيرد. اتاق ورودى به ساختمان 

نيز ممكن است به منزلة اتاق تجهيزات بكار رود.

ترك خوردگى مربوط به شرايط محيطى      
Environmental Cracking
ارزيابى مواد روكش كارى كه ممكن است در مدت زمان  اصطالحى براى 
نسبتًا كوتاهى در دماى محيط ترك بخورد يا شكافته شود. اين كنش ها براى 
كابل ها خطرناك به شمار مي آيد و نمونه اى از آن ممكن است هنگامى كه 
پلى اتيلن به گونه اى چند محورى كشيده شود، مانند هنگامى كه كابل خم 

مى شود، اتفاق بيافتد.

EO
عالمت اختصارى روشنايى آسانسور و كابل كنترلى كه عايق الستيكى، گردباف 
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پنبه اى و روكش نئوپرن دارد. ممكن است داراى رشتة فوالدى تقويت كننده 
در مركز باشد، 300 ولت.

EP , EPR , EPM , EPDM
عالمت اختصارى الستيك مصنوعى بر پاية ئيدروكربن اتيلن- پروپيلن.

EPA
ادارة   ،Environmental Protection Agency اختصارى  عالمت 
حفاظت محيط زيست ، ادارة كنترل فدرال آمريكا كه مسئوليت حفظ و بهبود 

كيفيت محيط زيست و به طور عمده هوا و آب را بر عهده دارد.

EPCV
به Rubber , EPCV مراجعه شود.

EPDM
دى ان. ماده اى – دى ان. ماده اى – دى ان. ماده اى  پروپيلن – پروپيلن – پروپيلن  عالمت اختصارى الستيك تكپار (مونومر) اتيلن 

است كه خواص عايقكارى الكتريكى خوبى دارد.

EPOS
عالمت اختصارى مركز فروش الكترونيكى.

Epoxy Resins              رزين هاى اپوكسى
رزين گرما سختى مبتنى بر واكنش پذيرى گروه اپوكسيد. اين رزين با زنجيرة 
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مستقيم ممكن است براى كاربردهايى مانند لفافه پيچى هادى ها و برخى اسباب 
كارهاى (كيت) اتصال در محل كار، استفاده شود. رزين هاى اپوكسى را در 
گذشته به منزلة الك براى سيم مغناطيسى بكار مى بردند. مصرف اپوكسى 
Askarekهنگامى در اوج بود كه صنعت ترانسفورماتور از موادى مانند Askarekهنگامى در اوج بود كه صنعت ترانسفورماتور از موادى مانند Askarek در 

ترانسفورماتورها استفاده مى كرد.

EPR
عالمت اختصارى الستيك هم بسپار (كوپليمر) اتيلن- پروپيلن. ماده اى كه 

خواص عايقكارى الكتريكى خوبى دارد. 

Epsomite                             اپسوميت
شكل طبيعى سولفات منيزيم كه منبع نمك هاى منيزيم است. اين مادة معدنى 
Epsom Salt به عنوان  به خانه  بيشتر كارهاى مربوط  محلول در آب در 

(نمك اپسوم) شناخته مى شود.

EPT
عالمت اختصارى الستيك اتيلن –پروپيلن – ترپليمر.

Equal Load Sharing              تقسيم يكسان بارEqual Load Sharing              تقسيم يكسان بارEqual Load Sharing
توزيع يكنواخت جريان ميان كابل هاى موازى در مدار قدرت.

Equilay                 همگامEquilay                 همگامEquilay
سيم هاى قرار گرفته به طور مارپيچ كه بيش از يك اليه هستند و جهت گام در 
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رشته هاى متوالى معكوس مى شوند، اما طول گام براى هر اليه برابر است. 

    Equilibrium                                                   تعادل، توازن
خواص به علت توازن كنش برابر نيروهاى متقابل، ثابت هستند.

اتاق تجهيزات ارتباطات راه دور
Equipment Room, Telecommunication
فضايى مركزى براى تجهيزات، ارتباطات راه دور كه براى ساكنين ساختمان 
بكار مى رود. اطاق تجهيزات به علت ماهيت پيچيدگى يا تجهيزات آن، متمايز 

از محل ارتباطات راه دور است.

Equipotential                هم پتانسيلEquipotential                هم پتانسيلEquipotential
داشتن ولتاژ يكسان در همة نقاط.

Equivalent Circuit       مدار هم ارز
آرايشى از اجزاء مدار كه ويژگى هايى در دامنة مورد نظر هم ارزى الكتريكى 

در مقايسه با ويژگى هاى مدار يا وسيله اى متفاوت دارد.

Equivalent Round Tube                               Equivalent Round Tube                               Equivalent Round Tube وله گرد هم ارزلوله گرد هم ارزلوله گرد هم ارز
آنچه كه لوله اى غير گرد خواهد داشت، اگر ضخامت جدارة نابرابر آن با ميانگين 

ضخامت جدارة لوله اى با همان وزن در يك فوت از طول يكسان باشد.

Equivalent Round         گرد هم ارزEquivalent Round         گرد هم ارزEquivalent Round
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قطر دايره اى كه محيط آن برابر با محيط خارجى شكل يا لوله اى معين است.

Erosion                 فرسايش
فرسايش فلز يا ماده اى ديگر توسط مايع يا گاز كه معموالً با فشار ذرات جامد 

ماده در حالت تعليق و گاهى اوقات توسط خوردگى تسريع مى شود.

ESS
Extruded Strand Shieldعالمت اختصارى Extruded Strand Shieldعالمت اختصارى Extruded Strand Shield، محافظ رشته اى اكسترود 

شده. به Conductor Stress Control مراجعه شود.

Ester             استر
محصول واكنش الكل و اسيد.

Etch Test            آزمون حك كارى
آزمونى كه براى آشكار كردن ناخالصى فوالد بكار مى رود. روش عمومى 
انجام آزمون فروبردن نمونه در اسيد است كه با ناخالصى ها واكنش مى كند 

و وجود آن ها را نمايان مى سازد.

Etched Wire        سيم حك كارى شده
فرآيند بكار رفته در مورد سيم پالستيك فلوئور كه در اين فرآيند سيم از حمام 
سديم براى ايجاد سطحى خشن عبور داده مى شود، به اين منظور كه امكان 

پيوند رزين اپوكسى با پالستيك فلوئور ميسر شود.
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Etching                 حك كارىEtching                 حك كارىEtching
1)آماده سازى سطح فلز با اسيد يا ديگر معرف هاى شيميايى كه با خورندگى 
ناهموار سطح ساختار را براى آزمايش متالوگرافى آشكار مى كند. 2) همچنين 
چند بار عبور سيم از ميان دستگاه الكتروليز براى حل كردن اليه هاى سطحى 

و در نتيجه كاستن از قطر سيم است.

ETFE
عالمت اختصارى هم بسپار (كوپليمر) اتيلن و تترافلوئوراتيلن. اين رزين با دماى 
باال كامًال مناسب عايقكارى سيم است. اين ماده مى تواند ميزان استثنايى سوء 
كاربرد فيزيكى در اثناى عايقكارى و پس از آن را تحمل كند و مشخصه هاى 
الكتريكى بسيار خوبى دارد. داراى خواص گرمايى و دماى پايين خوبى است و 

در برابر مواد شيميايى بى اثر است.

Ethernet               اترنت 
SMA/CD كه از روش دسترسى (LAN) شبكة محلى

(Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)
در مورد موضع نگارى ( توپوگرافى) باس استفاده مى كند.

هم بسپار هاى اتيلن بدون هالوژن 
Ethylene Copolymers, Non- Halogen
ماده اى عايق كه در آن ويژگى هاى پلى اتيلن و پلى پروپيلن، براى فراهم 
آوردن محصولى با سطح زياد مقاومت در مقابل شعله و كم دود بودن، تلفيق 

شده است. به Halogen – Free مراجعه شود.
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قرار گرفتن در معرض اكسيد اتيلن          
Ethylene Oxide Exposure
در  پزشكى،  زمينة  در  استفاده  مورد  سيم  كردن  استريل  براى  كه  اى  شيوه 
آن  به  كند.  تحمل  تواند  نمى  را  اتوكالو  زياد  نسبتًا  دماى  كه سيم،  مواردى 

استريل كردن "ETO" نيز مى گويند.

Ethylene – Propylene Rubbers     الستيك هاى اتيلن، پروپيلن
اُُزن و هواناپذيرى نشان مى دهند،  برابر  اين مواد مقاومت بسيار خوبى در 
خواص دماى پايين خوبى دارند، مقاومت گرمايى و خواص در دماى زياد 
خوب تا بسيار خوب دارند و خواص الكتريكى آنها بسيار خوب است. اصوالً 

به منزلة مواد عايقكارى مصرف مى شوند.

ETPC
به Electric Tough Pitch Copper مراجعه شود.

Eutectic                    اوتكتيك
اصطالحى مربوط به پايين ترين نقطة ذوب ماده. اين اصطالح را مى توان در 

مورد آلياژ يا محلول نيز بكار برد.

Eutectoid Steel            فوالد اوتكتوييد
فوالدى كه در شرايط تابكارى شده، به تمامى پرليت است. اين فوالد تقريبًا 
كربن دارد. در فوالدهاى آلياژى  0/78 درصد كربن در آلياژ خالص آهن – 



واژه نامه سيم و كابل 355

مقدار كربن  از  با كمتر  فوالدهايى  است.  كم  معموالً  اوتكتوييد  مقدار كربن 
اوتكتوتيد، هيپواوتكتوييد شناخته مى شوند و حاوى فريت آزاد و نيز پرليت 
هستند. فوالدهاى با كربن بيشتر را هيپر اوتكتوييد مى گويند و سمانتيت آزاد 

در خود دارند.

EVA
عالمت اختصارى Ethylene Vinyl Acetate، استات اتيلن وينيل.

EX
عالمت اختصارى كابل دما جفت (ترموكوپل).

Exact Lengths, Ends Taken        طول دقيق با تكه هاى رها شدهEnds Taken        طول دقيق با تكه هاى رها شدهEnds Taken
طول هاى دقيق همراه با طول هاى كوتاه حاصل از بريدن مطابق طول معين؛ 

گاهى اوقات آن را طول هاى دقيق و طول هاى كوتاه مى نامند.

Exchange Cable           كابل تبادل
كابل هايى كه در شبكه هاى توزيع ارتباطات ميان شبكة سرويس و مشتركان 

جداگانه بكار مى رود.

Excitation Losses      تلفات تحريك، تلفات برانگيزش
تلفات ترانسفورماتور يا ماشين الكتريكى به علت ولتاژ.

                                                                                      
Excite             تحريك 
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آغاز كردن يا ايجاد ميدان مغناطيسى.

Exogenous Oxygen Pickup         اكسيژن گيرى برونزاد
محصول  به  اكسيژن  كردن  وارد  كه  رود  مى  بكار  مواردى  در  عبارت  اين 

(مفتول) در اثناى عمليات ريخته گرى پيوسته مجاز است.

Exothermic           گرما زاExothermic           گرما زاExothermic
فرآيندى كه حرارت آزاد مى كند  و برعكس فرآيند گرماگير است كه گرما 

جذب مى كند.

Exothermic Gas           گاز گرما زا
از سوزاندن سوخت گازى و خنك كردن براى گرفتن بخش عمدة بخار آب 
به نسبت  به طور كلى گاز گرما زا را بسته  تهيه  مى شود.  از طريق تقطير 

سوخت به اكسيژن مخلوط، گازگرمازاى غنى يا فقير مى نامند.

Exothermic Weld        جوش گرمازا
پيوند  دايمى ملكولى ميان دو فلز  كه واكنش گرمايى كنترل شده موجب آن مى شود.

Expanded PVC
به Foamed Plastic مراجعه شود.

Expansion, Thermal            انبساط گرمايى
تغيير اندك در اندازة واحد به ازاى تغيير دماى واحد.
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Expandable Thermocouple
به Thermocouple , Expandable مراجعه شود.

Extender              بسط دهندهExtender              بسط دهندهExtender
ماده اى كه به تركيب پالستيك افزوده مى شود به اين منظور كه مقدار رزين 

اولية الزم در حجم واحد را كاهش دهد.

Extensometer              كشش سنج
افزارة اندازه گيرى ازدياد طول نمونة آزمون در اثناى عمل كشيدن.

External Interference          تداخل خارجى
سيگنال  از  غير  موجب صداهايى  كه  الكتريكى  ميدان  يا  موج  گونه  هر  اثر 

خواسته شده مى شود. 

External Wiring         سيم كشى خارجىExternal Wiring         سيم كشى خارجىExternal Wiring
رده اى از سيم كشى الكترونيكى كه زير سيستم هاى مختلف را درون سيستم 
جنگ افزار به هم متصل مى كند و اغلب در معرض شرايط سخت محيطى 

قرار مى گيرد. به Internal Wiring مراجعه شود.

Extra Best Wire          سيم بسيار خوب
اصطالحى كه براى سيم فوالدى با كمترين مقاومت الكتريكى بكار مى رود.
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Extraction            استخراج
انتقال ماده از جسم به مايعى كه در تماس با جسم است.

Extractors          استخراج كننده ها
آنچه كه به طور كلى در فرآيند اكستروژن به عنوان ميز غلتك دار خروجى معروف 

است، زيرا در اثناى اكستروژن تغذية محصول به شدت افزايش مى يابد.

 افزودنى براى مقاومت در برابر فشار بسيار زياد
Extreme Pressure Additive
افزودنى هايى كه ماده روانكارى را قادر به تحمل فشارهاى بسيار زياد مى كنند. 
افزودنى هايى مانند گوگرد، كلر يا گاهى اوقات فسفر، به تنهايى يا در تلفيق 
با يكديگرند كه در دماها و فشارهاى زياد براى تشكيل اليه هايى كه از سطح 

سيم محافظت مى كند واكنش نشان مى دهند.

Extrudate           مادة اكسترود شده
ماده اى كه از قالب اكستروژن خارج مى شود.

Extrudate Temperature     دماى مادة اكسترود شده
دماى ماده اى كه از قالب اكستروژن بيرون مى آيد.

Extrude               اكسترود
شكل دادن به ماده از طريق راندن آن تحت فشار به داخل قالب ها كه معموالً 
براى نرم شدن پيش گرم مى شود. همچنين بكار بردن عايق بر روى هادى كابل 
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كه به شكل يكنواخت با كاربرد مادة متجانس عايقكارى در فرآيندى پيوسته انجام 
مى شود.

Extruded Bar              ميلة اكسترود شده
با  گوش  چهار  يا  مربعى  و  متقارن  كامًال  آن  مقطع  كه  يكپارچه  اكستروژن 
گوشه ها يا لبه هاى تيز يا گرد شده، يا شش گوش، هشت گوش منظم، گرد 

يا بيضى است. به Bus Bar نيز مراجعه شود.

Extruded Cable          كابل اكسترود شده
كابل با هادى هايى كه با شكل بندى يكنواخت توسط كاربرد مادة عايقكارى 

متجانس در فرآيند اكستروژن پيوسته شكل مى گيرد.

Extruded Finish         پرداخت اكسترود شده
پرداخت بر روى سيم، مفتول و ميله كه توسط اكستروژن گرم از داخل قالب  

بدست مى آيد كه حاصل آن كمى اكسيده شدن است و ظاهرى مات دارد.

Extruded Rod             مفتول اكسترود شده
و   Brazing Rod به  است.  گرد  آن  مقطع  كه  اى  يكپارچه  اكستروژن 

Welding Rod نيز مراجعه شود.

Extruded Shape          شكل اكسترودشده
هر گونه اكستروژن ماده به جز ميله، مفتول يا لوله.
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Extruded Strand Shield (ESS)
به Conductor Stress Control مراجعه شود.

Extruder                اكسترودر
الستيك  يا  پالستيك  بردن  بكار  براى  سازى  سيم  صنعت  در  اكسترودر  از 
است  پيچى  نقالة  با  مقايسه  قابل  اكسترودر  مى شود.  استفاده  سيم  روى  بر 
ماده  گردنده،  مارپيچ  است.  سيلندر  و  مارپيچ  آن  اصلى  كارى  عضوهاى  و 

عايقكارى را از طريق كله گى و قالب پوشش كارى با فشار بيرون مى راند.

Extruder Bar
قطر داخلى سيلندر اكسترودر.

Extruder, Input Type         اكسترودر نوع درونداد
به صورت  يا  كه  مواد مختلفي  با  داشتن  كار  براى سر  اكسترودر  از  طرحى 

باريكه هايى از آميزه يا به صورت پودر يا حبه موجودند.

Extruder Output      برونداد اكسترودر، بازده اكسترودر
وزن مواد خارج شده از اكسترودر در واحد زمان كه معموالً بر حسب پوند 

در ساعت بيان مى شود.

دور در دقيقه اكسترودر در مقابل قاعدة قطر 
Extruder RPM vs. Diameter Rule
در محاسبة مربوط به برآورد بازدة اكسترودر مارپيچى مى توان از تعداد دور در 
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دقيقه اكسترودر و قطرها به منزلة عامل استفاده كرد. در قاعدة قطر چنين بيان 
مى شود كه برونداد و اكسترودر با سرعت هاى يكسان متناسب با مجذور قطر 
آن هاست. اين قاعده تنها مبتنى بر محاسبات مكانيكى است، در حالى كه نقاط 

ذوب و وزن مخصوص ماده مى تواند بر ميزان هاى برونداد مؤثر باشد.

Extruder Screw            مارپيچ اكسترودرExtruder Screw            مارپيچ اكسترودرExtruder Screw
تسمه اى فلزى كه به طور مارپيچ به دور ميل محورى براى تشكيل حفره اى 
پيش برنده پيچيده شده است، به اين ترتيب كه گردش ميل محور در داخل 

محفظه، ماده را به صورت مكانيكى، به منزلة روش انتقال، پيش مى برد.

Extruder Size             اندازة اكسترودر
قطر اسمى داخلى سيلندر اكسترودر.

Extruder Tip      نازل اكسترودر 
هنگام  كه  است،  شده  جاسازى  الماس  داراى  اوقات  گاهى  سيم،  راهنماى 
اكسترود كردن پوشش عايق پالستيك يا الستيك روى سيم با ماشين اكستروژن 

بكار مى رود. به نام Tip، نازل، نيز معروف است.

Extruder, Two Stage         اكسترودر دو مرحله اى
اكسترودر دومرحله اى براى خارج كردن هوا، رطوبت و ديگر مواد فرار، پس از 
ذوب شدن مواد و پيش از آنكه از جلوى ماشين خارج شود، بكار مى رود. اين 
عمل معموالً با فراهم آوردن دهانه اى در سيلندر ماشين به طور مستقيم در زير 
بخش هواكش كانال عميق در مارپيچ انجام مى شود بخش دوم سنجش معموالً 
عمل معموالً با فراهم آوردن دهانه اى در سيلندر ماشين به طور مستقيم در زير 
بخش هواكش كانال عميق در مارپيچ انجام مى شود بخش دوم سنجش معموالً 
عمل معموالً با فراهم آوردن دهانه اى در سيلندر ماشين به طور مستقيم در زير 



362واژه نامه سيم و كابل

با كانالى با عمق بيشتر از عمق بخش سنجش ساخته مى شود، به اين منظور كه 
عمل قسمت هواكش با فشار صفر را ميسر مى سازد.

Extrusion           اكستروژن، فشار كارى
فرآيند شكلدهى محصول باراندن پيوسته و تحت فشار ماده اى از داخل قالب. 
در اين فرآيند محصول نيز شكل مى گيرد. در صنعت سيم، مادة پالستيك 
يا كشپار (االستومر) و مغزى هادى از ميان قالب براى انجام پوشش كارى 

پيوسته عايق يا روكش بر روى هسته يا هادى با فشار رانده مى شود.

Extrusion Billet          شمشال اكستروژن
محصول نيم ساخته نوردى يكپارچه اى كه براى اكستروژن بيشتر و درآوردن به 
Extrusion شكل مفتول، ميله يا شكل هاى ديگر در نظر گرفته شده است. بهExtrusion شكل مفتول، ميله يا شكل هاى ديگر در نظر گرفته شده است. بهExtrusion

Ingot نيز مراجعه شود.

Extrusion Defect        عيب اكستروژن
حفره يا درز مخروطى شكل در شكلى اكسترود شده (حلقه در شكل تو خالى 
يا لوله) كه به علت ناپايداريهاى اصطكاكى و ناپايدارى هاى مربوط به سطح 
منطقة مرده تشكيل مى شود. اين درز ممكن است با اكسيد و آلودگى هاى 
سطح شمشال پر شود و نفوذ ماده سطحى به داخل مادة اكسترود شده است. 
شامل  يافت،  شده  اكسترود  عايق  مواد  در  توان  مى  را  ها  عيب  ديگر  انواع 
و  ها  برآمدگى  يا  ها  قلنبه  و  آميزة سوخته  هاى  آخال  قالب،  طولى  اثرهاى 

باريك شدگى ها.
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Extrusion Die              قالب اكستروژن
سوراخى كه از ميان آن مادة تحت فشار پيوسته بيرون رانده مى شود. قالب 
اكستروژن با نيمرخ (پروفيل) مطلوب الزم براى محصول تمام شده ساخته 
مى شود. در اكستروژن الستيك و پالستيك دو نوع قالب وجود دارد: قالب 

فشارى و قالب غالفى.

Extrusion Finish        پرداخت اكستروژنى 
سيم با پوشش هموار و براق كه براى پيچ سازى از طريق سرپخ كارى سرد و 

فرآيند اكستروژن مناسب است. به Cold Heading مراجعه شود.

Extrusion Ingot          شمش اكستروژن
قطعة ريختگى استوانه اى يكپارچه يا توخالى كه براى اكستروژن در ساخت 

مفتول ها، ميله ها، شكل ها يا لوله ها بكار مى رود.

Extrusion Press          پرس اكستروژن
افزاره اى كه براى ايجاد فشار به منظور راندن مواد از ميان قالب بكار مى رود.

Extrusion Pressure     فشار اكستروژن 
به   ، پهن كارى شده (فشرده شده)  اكستروژن  به شمشال  اعمال شده  فشار 

طورى كه از داخل قالب اكسترود مى شود.

EZ
عالمت اختصارى كابل نوع SER با دو هادى عايقكارى شده و يك هادى 

.PVC لخت تابيده شده و پيچيده شده به يكديگر در زير روكش
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F

F
عالمت اختصارى براى : 1) درجة فارنهايت، يكى از دو مقياس دما كه بطور 
معمول بكار مى روند. درجة سلسيوس مقياس ديگري است ( به شناسه هاي 

مربوطه مراجعه شود). 2) زرة فلزى نوار تخت.

Factor of Assurance             ضريب اطمينان
نسبت ولتاژى كه عايق سيم يا كابل بر اساس آن آزموده مى شود به ولتاژى 

كه در آن ولتاژ كار مى كند.

Factorial Experiment        آزمايش عاملى، آزمايش فاكتوريال
اين  آزمايش.  يك  در  شده  كنترل  متغير  منزلة  به  عامل  يك  از  بيش  داشتن 

آزمايش داده هاى زيادى تهيه مى كند، اما تحليل نتايج آن پيچيده است.

Factory Representative       نمايندة كارخانه
نمايندة  مثابة  به  فعاليت،  براى  خود  فروش  نيروهاى  از  كه  شركتى  يا  فرد 

سازندة محصول، استفاده مى كند.

Fahrenheit                                                          فارنهايت
درجة   32  ) سانتيگراد  درجة  صفر  در  آب  دما.  گيرى  اندازه  براى  مقياسى 
فارنهايت) منجمد مي شود و در 100 درجة سانتيگراد ( 212 درجة فارنهايت) 
با درجة سلسيوس، ارجاع متقابل  جوش مى آيد. اغلب درجة فارنهايت را 
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مى دهند ( به شناسه مربوطه مراجعه شود).

Failure                       از كار افتادن
عدم قابليت محصولى در انجام كار مورد نياز يا ادامة انجام آن.

Falex Test            آزمون فالكس
اصطالحى كه با مسامحه در مورد نشان دادن شيوة دو آزمون در پى آمده بكار 
مى رود: 1) تعيين مقاومت ماده اى در برابر خراشيدگى و سايش، 2) تعيين 
ويژگى هاى روانكارى مايع. اين عنوان ناشى از اين واقعيت است كه شركت 

فالكس يكى از اولين سازندگان اين نوع تجهيرات   بوده است.

  Fancy Chain       زنجير زينتى
زنجير  به شكل  پرس شده  هاى  و هم حلقه  پيچيده  هم  به  گوناگونى سيم 

است.

Farad           فاراد
برابر  ميكروفاراد  (هر  ميكروفاراد  به  را  آن  معموالً  الكتريكى.  واحد ظرفيت 
ميليونيم  برابر يك  فاراد  پيكو  (هر  فاراد  پيكو  يا  است)  فاراد  ميليونيوم  يك 
فاراد ظرفيت، خازنى است  با يك  كنند. خازنى  بيان مى  ميكروفاراد است) 
كه در آن بارى به مقدار يك كلون، يك ولت اختالف پتانسيل بين صفحه ها 

ايجاد مى كند.

Far- End Crosstalk
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به FEXT مراجعه شود.          
                                               

Faraday Shield              حفاظ فارادى
شبكه اى از سيم هايى است كه به منظور فراهم آوردن محافظت الكترواستاتيكى، 
بدون اثر گذارى بر امواج الكترومغناطيسى، در يك طرف به هادى مشترك 

وصل مي شود. هادى مشترك معموالً زمين مى شود.

Fasteners            بست ها
اصطالحى عمومى براى توضيح انواع پيچ و مهره، پرچ، گيرة كاغذ و مانند 

آن ها. 

Fat Emulsions            امولسيون هاى چرب
اصطالحى عمومى كه در مخلوط كردن مواد خنك كنندة فلز كارى در مواردى 
بكار مى رود كه"چربى" را بتوان از سبزيها، حيوانات و حتى ماهى به منزلة 
جزئى سازنده به دست آورد و همراه با صابون و ديگر مواد شيميايى در آب، 
تميزكارى محصوالت و تجهيزات، در  فراهم آوردن روانكارى و  منظور  به 
اثناى عمليات مختلف فلزكارى خيس، بكار برد. استرهاى سنتزى، جايگزين 

مصرف چربى شده يا به آن افزوده مي شوند.

Fatigue        خستگى
پديده اى كه به گسيختگى ماده اى منجر مى شود كه تحت تنش هاى تكرارى 
يا نوسانى قرار دارد به گونه اى كه مقدار بيشينة آنها كمتر از تاب كشش نهايى 
ماده است. شكست ناشى از خستگى به طور كلى با بارهايى اتفاق مى افتد 
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كه به طور ايستا اعمال مى شوند. اين نوع بارها اثر محسوس اندكى ايجاد 
مى كنند. گسيختگى هاى ناشى از خستگى پيشرونده اند، به اين ترتيب كه 
بصورت ترك هاى بسيار ريز شروع مى شوند و در اثر كنش تنش نوسانى 
رشد مى كنند. هيچ گونه هشدار محسوسى در اين مورد وجود ندارد. ترك 
ممكن است بدون تغيير شكل قابل مالحظه سطحى شكل بگيرد كه در نتيجه 
يا  ها  شكاف  از  اغلب  ها  گسيختگى  كند.  مى  مشكل  را  آن  سازى  آشكار 
خراش هاى كوچك يا گوشه ها شروع مى شوند كه موجب تمركز موضعى 
تنش مى شود. اين شكست تحت تاثير شمارى از عوامل، شامل اندازه، شكل 

و طرح قطعه، شرايط سطح يا محيط عملياتى قرار مى گيرد.

Fatigue Ductility         نرمى  خستكىFatigue Ductility         نرمى  خستكىFatigue Ductility
گسيختگى  از  پيش  (پالستيكى)  مومسان  شكل  تغيير  براى  اى  ماده  قابليت 
نسبى  شكل  تغيير  دامنة  با  پايين  چرخة  خستگى  آزمون  توسط  كه  است 
(كرنش) ثابت تعيين مى شود. اين قابليت را به طور معمول برحسب درصد 
در مقايسة مستقيم با سنجش هاى ازدياد طول و كاهش سطح در منطقة نرم 

بيان مى كنند.

Fatigue Failure شكست خستگى          
اين شكست هنگامى پيش مى آيد كه محصول به طور كامل مى شكند و دو 
تكه مى شود، يا اين كه در نتيجة عمليات حرارتى نرم مى شود يا در غير آن 
صورت سفتى (سخت پايى) آن به طور قابل مالحظه اى كاهش مى يابد، يا 

به علت خستگى شكافته مى شود.
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Fatigue Life         عمر خستگى
1)شمار چرخه هاى مشخصه اى معين كه فرآورده اى معلوم مى تواند پيش از 
آنكه شكست در ماهيتى مشخص پيش آيد، تحمل كند. 2) شمار چرخه هاى 
تغيير شكل الزم براى اينكه موجب شكست در نمونة آزمون، تحت مجموعة 

معينى از شرايط نوسانى ( تنش يا كرنش)، شود.

Fatigue Limit               حد خستگى
بيشينة تنش كه احتماالً به گسيختگى ناشى از خستگى در شمار مشخصى از 
چرخه هاى تنش منجر مى شود. مقدار بيشينة تنش و نسبت تنش نيز بايد 

ذكر شود.

  Fatigue Striation        خط بندى خستگى
خط هاى موازى كه اغلب در شكست ميكروسكپي الكترونى يا سطح هاى 
گسيختة ناشى از خستگى مشاهده مى شوند. اين خط ها جهت انتشار ترك 
موضعى را قطع مى كنند. فاصلة ميان خط هاى متوالى، نشانگر پيشرفت جبهة 

ترك در اثناى يك چرخة تغيير شكل است.

Fatigue Wear     فرسايش ناشى از خستگىFatigue Wear     فرسايش ناشى از خستگىFatigue Wear
فرسايش يك سطح صلب كه گسيختگى ناشى از خستگى ماده موجب آن 

مى شود.

    Fatty Oils                                      روغن هاى چرب
1)جزء سازنده اى كه در مادة روانكارى يا خنك كارى بر پاية روغن، به ويژه 
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در كاربردهاى كشش سيم و نوردكارى آلومينيوم، بكار مى رود. روغن هاى 
چرب، مشخصة فشار روغن (معموالً روغن معدنى) را افزايش مي دهند و 
در كاربردهاى كشش سيم و نوردكارى آلومينيوم، بكار مى رود. روغن هاى 
چرب، مشخصة فشار روغن (معموالً روغن معدنى) را افزايش مي دهند و 
در كاربردهاى كشش سيم و نوردكارى آلومينيوم، بكار مى رود. روغن هاى 

همچنين به خاصيت روانكارى نيز مي افزايند. 2) جزء سازنده " قابل حل" 
يا قابل تعليق در مادة خنك كنندة آب – پايه براى فراهم آوردن ويژگى هاى 

الزم به منظور انجام عمليات كشش يا نورد كارى.

Fault              خطا، عيب
اتصال كوتاه الكتريكى يا مسير نشت الكتريسيته به زمين.

Fault, Arcing      عيب جرقه زنىArcing      عيب جرقه زنىArcing
عيبى كه امپدانس بااليى دارد و موجب جرقه مى شود.

Fault, Bolted
عيبى با امپدانس بسيار پايين.

Fault current        جريان خطا
جريانى كه به علت وجود اتصال كوتاه جريان مى يابد.

Fault, Ground            خطاى اتصال زمين
شكست يا آسيب در مدار الكتريكى كه در نتيجة وصل شدن بخشى از مدار به 
زمين (خنثى) به وجود مى آيد، در حالى كه بايد در باالى زمين عايق مى شده 

است.
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FCC
 .(Flexible Control Cable) عالمت اختصارى كابل كنترل قابل انعطاف

همچنين عالمت اختصارى ساختار بلورى مكعب با وجوه مركز دار.

Feed Hopper        قيف تغذيه
اكسترودر  تغذيه  گلويى  در  سيلندر  باالى  در  مستقيمًا  مانندكه  قيف  ظرفى 
نصب ميشود. اين ظرف مواد را به اكسترودر مى رساند و ذخيرة مواد را در 

خود نگه مى دارد.

  Feed Section(of Screw)             (مربوط به مارپيچ) بخش تغذيه
اولين مرحلة مارپيچ اكسترودر كابل كه مواد را در دهانة تغذيه(گلويى) مى گيرد 

و به دومين بخش، يعنى بخش سنجش مى رساند.

Feed Throat            گلويى تغذيه
سوراخى به داخل سيلندر براى وارد كردن ماده تغذيه.

        Feedback               بازخورد، پس خوردFeedback               بازخورد، پس خوردFeedback
1) انرژى يى كه از نقطه اى در تراز باالى مدار گرفته شده و در تراز پايين ترى 
بكار مى رود. 2) پاسخى از وسيلة كنترل شده اى كه سيگنال كنترل دريافت 
مى كند و عمل مناسبى كنترل مى شود. 3) برگشت كسرى از خروجى به 

ورودى.

Feeder           تغذيه كننده



372واژه نامه سيم و كابل

هادى هاى مدار ميان تجهيزات كارى و وسيلة افزايش جريان مدار شاخة نهايى.

Feeder Cable          كابل تغذيه
در سامانه هاى ارتباطات راه دور و تلويزيون كابلى، كابل انتقال از طرف هد 
 ،Trunk Cable  (پيكاپ سيگنال) به تقويت كنندة كابل اصلى. به آن Trunk Cable  (پيكاپ سيگنال) به تقويت كنندة كابل اصلى. به آن Trunk Cable head

كابل اصلى نيز مى گويند.

Feed Through               عامل انتقال جريان
1) يك هادى كه طرف هاى مقابل بوردمدار چاپى (PCB) را به هم وصل 
قطعة  يا  دهنده  اتصال   (2 شود.  مى  ناميده  نيز  اى  واسطه  اتصال  كند.  مى 
و گذر  توزيع ساده  كه  دارد  انتهايى  دو  هاى  پايانه  معمول  بطور  كه  پايانه 

دادن مدارهاى الكتريكى را ميسر مى سازد. 

Feed – through Insulators  عايق كننده هاى عامل انتقال  جريان
عايق كننده هاى عامل انتقال جريان كه از مواد دى الكتريك ساخته مى شوند، 
براى انتقال هادى فلزى از ميان شاسى بكار مى روند و مانع از آن مى شوند 

كه سرب "داغ" با بدنة شاسى اتصال كوتاه مدت ايجاد كند.

Fencing Wire                سيم تورى
اين محصول با كاربرد نهايى را معموالً از سيم فوالدى نرم مى سازند و به طور 

سيم تورى                
اين محصول با كاربرد نهايى را معموالً از سيم فوالدى نرم مى سازند و به طور 

سيم تورى                

كامل تابكارى مى كنند و در اغلب موارد پس از تابكارى روى اندود مى كنند 
يا با پالستيك پوشش مى دهند.
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FEP
عالمت اختصارىFluorinated Ethylene Propylene ، اتيلن پروپيلن 
است كه رزين فلوئوروكربن مذاب قابل اكسترود كردن است. اين مادة عايق 
درجه   200 دماى  با  گرمانرم  (كوپليمر)  بسپار  هم  كارى  روكش  و  كارى 

سانتيگراد است.

FEPB  
پنبة  يا  شيشه  از  گردبافى  با   FEP شده  عايقكارى  سيم  اختصارى  عالمت 
 200 و  هاى خشك  محل  در  كاربردن  به  براى  سانتيگراد  درجة   90 نسوز، 

درجة سانتيگراد براى محل هاى خشك با كاربردهاى خاص است.

FEPCC
عالمت اختصارى كابل كنترل بادماى باال.

Ferranti Effect               اثر فرانتى
اثر  باشد،  منبع  ولتاژ  از  بيش  انتقال  يا خط   AC كابل  در  ولتاژ  كه  هنگامى 
فرانتي آشكار مي شود. اين نام از نام سباستين دوفرانتى گرفته شده است كه 
كوشش او در سال 1890 براى انتقال الكتريسيته در امتداد موثر واقع شد، اما 
طولى نكشيد كه اين كار منجر به حريق و موجب تخريب ترانسفورماتورها 
شد. اعتقاد بر اين بود كه علت آن بيشتر بودن ولتاژ در طرف دريافت بود كه 

ناشى از تشديد است. 

Ferric Oxide ( Fe2O3)            اكسيدفريك
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به  يا سيم  مفتول  است كه روى  آهن  اكسيد  نوع  از سه  يكى  فريك  اكسيد 
صورت پوسته تشكيل مى شود. آن را هماتيت نيز مى نامند. اين اكسيد در 
الية خارجى تشكيل مى شود و سختى آن در حدود  1030dph است . به 

Ferrosic Oxide و Ferrous  Oxide نيز مراجعه شود.

Ferrite          فريت
بلورى مكعب  با ساختار  و  است  آلفا حالل  آهن  آن  در  كه  محلول جامدى 
Alpha Ironمركزدار مشخص مى شود به Alpha Ironمركزدار مشخص مى شود به Austenite , Alpha Iron  نيز مراجعه شود.

Ferritic Steel          فوالد فريتى
فوالدى كه در آن فاز فريتى در دماهاى معمولى فراوان تر و غالب است. اين 
اصطالح همچنين براى در برگرفتن فوالدهايى بكار مى رود كه درصد بااليى 
امثال آن دارند و هنگام گرم كردن  آلياژى مانند كرم، سيليسيم و  از عناصر 

مقدار كمى استنيت تشكيل مى شود يا اصًال استنيت به وجود نمى آيد.

Ferro alloy                    آلياژ آهنFerro alloy                    آلياژ آهنFerro alloy
محصولى كه حاوى آهن است، اما در گسترة فلزاتى كه فوالد ناميده مى شوند 
قرار نمى گيرد. آلياژ آهن داراي مقدار قابل توجهى از يك يا چند عنصر آلياژى 
فروآلياژهاى  از  برخى  است.  كرم  و  واناديم  فسفر،   ، سيليسيم  منگنز،  مانند 
متداول تر عبارتند از: فروكرم، فرومنگنز، فروفسفر، فروسيليس و فروواناديم. 
مصرف عمدة اين آلياژها براى تهيه افزودنى هاى عناصر آلياژى مربوطه براى 

فوالد مذاب است.
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Ferrochrome                           فرو كرم
يك افزودنى حاوى 70 درصد كرم. هنگامى از آن استفاده مى شود كه اضافه 

كردن كرم به فوالد مطلوب باشد.

Ferromanganese           فرومنگنز
دركورة احياى الكتريكى توليد مى شود و عالوه بر آهن، 78 تا 82 درصدمنگنز 
و مقادير محدودى سيليسيم، فسفر، گوگرد و كربن دارد. فرومنگنز به صورت 

اكسيژن زدا و براى اضافه كردن منگنز به فوالد بكار مى رود.

Ferrophosphorus         فروفسفر
مادة تكميل كارى (به Finishing مراجعه شود) كه تقريبًا 18 درصد فسفر 

دارد. هنگامى بكار  مى رود كه اضافه كردن فسفر به فوالد مورد نياز باشد.

Ferrosic Oxide (Fe2O3)                 اكسيدفروسيك
پوسته  صورت  به  سيم  يا  مفتول  روى  بر  كه  آهن  اكسيد  نوع  سه  از  يكى 
تشكيل مى شود. اكسيد فروسيك ميان اكسيد فرو و الية خارجى اكسيد فريك 
تشكيل مى شود. آن را مغناسنگ يا اكسيد مغناطيسى نيز مى نامند. سختى اين 
dphاكسيد تقريبًا dphاكسيد تقريبًا 500dph است و بخش بزرگ ترى از پوستة خارجى را تشكيل 

نيز مزاجعه شود. Oxide Ferrous و FerricOxide مى دهد. به

Ferrosilicon           فروسيليسيم
محصولى از كورة بلند كه 8 تا 15 درصد سيليسم دارد. به صورت اكسيژن زدا 

و براى افزودن سيليسيم به فوالد مصرف مى شود.



376واژه نامه سيم و كابل

Ferrosilicon Process            فرآيند فروسيليسيم
در  موجود  سيليسيم  با  منيزيم  اكسيد  احياى  فرايند  منيزيم،  متالوژى  در 

فروسيليسيم است.

Ferrous                     آهن دار
Ferrum واژة التين   از  واژه  اين  آهن.  يا حاوى  از آهن  متشكل  جسمي 

گرفته شده است.

Ferrous Metallury                                          متالوژى آهنFerrous Metallury                                          متالوژى آهنFerrous Metallury
بخشى از متالورژى كه علم و آگاهى به كار بردن محصوالت آهن و فوالد، 

تهيه و سازگارى با مصارف فراوان آن را در بر مى گيرد.

Ferrous Oxide (FeO)                    اكسيد فرو
اولين اكسيدى كه روى مفتول يا سيم تشكيل مى شود. به طور نسبى در اسيد 
350 است، تقريبًا به طور  dph تميزكارى قابل حل است. سختى آن تقريبًا تا
Wustiteكامل با مگناتيت و هماتيت پوشيده شده است. آن را Wustiteكامل با مگناتيت و هماتيت پوشيده شده است. آن را Wustite نيز مى نامند. 

به Ferric Oxide و Ferrosic Oxide مراجعه شود. 

Ferrous   Sulfate  Crystal               بلور سولفات آهن
محصول فرعى گرفته شده از اسيد سولفوريك است كه براى زدودن پوسته 
از فوالد در فرآيند تميزكارى (اسيد شويى) استفاده مي شود. در اثناى فرآيند 
تميزكارى، پوسته توسط اسيدى كه براى شتاب دادن به عمل پوسته بردارى 
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گرم شده است از روى سطح برداشته مى شود. سپس اسيد را تا دماى زير 
10 درجة سانتيگراد (50 درجة فارنهايت) براى ايجاد اين بلور سرد مى كنند. 

رنگ اين بلور سبز مغز پسته اى است.

Ferrovanadium              فروواناديم
محصولى كه داراى آهن و تقريبًا 38 درصد واناديم است. به صورت تكميل 

كننده براى افزودن واناديم به فوالد بكار مى رود. 

Ferrule          لولة كوتاه
لوله اى كوتاه كه براى انجام اتصال هاى بدون لحيم براى كابل داراى پوشش 
محافظ يا هم محور بكار مى رود. همچنين به صورت قالب گيرى شده در 
براى  اتصالى،  چند  هاى  دهنده  اتصال   يا  پالستيكى  هاى  داخل الگذاشت 
فراهم آوردن شانه هاى مستحكم و مقاوم در برابر سايش قرار داده مي شود 

كه فنرهاى نگهدارنده تماس مى توانند بر روى آن تكيه كنند.

FET             
عالمت اختصارى Field Effect Transistor، ترانزيستور اثر ميدان.

FEXT   
Talkعالمت اختصارى Talkعالمت اختصارى Far – End Cross- Talk، همشنوايى دور انتها. سيگنال 
مزاحمى كه بر حسب دسى بل اندازه گيرى مى شود و از يك زوج به طرف 

مقابل زوج بدون انرژى منتقل مى شود.
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       FF               سيم اتصال
عالمت اختصارى سيم اتصال (Fixture Wire). نوع تجارتى آن سيم اتصال 
تاييد شدة UL است كه از هادى مس استاندارد، عايق الستيكى و گردباف 

پنبه اى ساخته مى شود.       
                                   

FF-1               
ولتعالمت اختصارى سيم انعطاف پذير با عايق الستيكى، تك هادى  300 ولتعالمت اختصارى سيم انعطاف پذير با عايق الستيكى، تك هادى  300 ولت، 

60 درجة سانتيگراد.

FF-2                
همان سيم FF-1 با ظرفيت 600 ولت.

FFC        
عالمت اختصارى Flexible Flat- Cable ، كابل تخت انعطاف پذير.

FFH-1                                                     
عالمت اختصارى سيم اتصال پايدار در برابر گرما، به گونه اى ديگر همان 

FF-1 با ظرفيت 300 ولت است.

FFH-2                
همانند FFH-1 با ظرفيت 600 ولت .

FHOF     
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عالمت اختصارى نوعى كابل عرشه كشتى كه كابلى انعطاف پذير با چهار هادى، 
مقاوم در برابر گرما و روغن، 600 ولت ، AWG16 تا mcm 250 است.

Fiber             ليف، فيبر
عنصر انتقال نور تكى و جداگانه كه با هسته و غالف مشخص مى شود.

به فهرست بندى فيبر نورى در بخش آخر كتاب مراجعه شود.

Fiberglass            الياف شيشه، تار شيشه
شيشة بكار رفته به شكل ليف، مانند نخ كه مى توان آن را براى گردبافى، هنگامى 
كه مقاومت زياد در برابر گرما و رطوبت مورد نياز است، بكار برد. اگرچه مانند 
پنبه در برابر سايش مقاوم نيست، اما براى بسيارى از كاربردها رضايتبخش است و 

در صورت لزوم مى توان آن را با روكش نايلون اكسترود شده محافظت كرد.

Fiber Insulation                  عايق ليفى، عايق فيبرى
به  كه  الكتريكى  سيم  ساخت  در  عايقكارى  مادة  منزلة  به  رفته  بكار  ليف 
صورت يك اليه، دو اليه يا سه اليه به دور هادى به شكل مارپيچ پيچيده 
مى شود. عايق هاى ليفى از نوع فاصله اى اند و به علت جريان زياد يا بار بيش 

از اندازه مقاومت بسيار خوبى در شرايط سوختى دارند.

Fiber Filler            پركنندة ليفى
ماداي براي پر كردن درزهاى كابل هاى ساخته شده از اليافى مانند پنبه، شيشه 

و مانند آن.
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Fidelity                   همگونىFidelity                   همگونىFidelity
ميزانى كه برحسب آن يك سيستم دروندادى را به دقت باز توليد مى كند.

Field                                                                       ميدان
حوزة تأثير در اطراف بار مغناطيسى يا الكتريكى.

  Field Coil                                                         داة ميداة ميدان ة ميپيچة ميپيچ
سيم پيچ عايقكارى شدة مناسبى كه روى قطب ميدان براى مغناطيس شدن 

سوار مى شود.

Field, Electrostatic       ميدان الكترو استاتيكElectrostatic       ميدان الكترو استاتيكElectrostatic
ناحيه اى نزديك به شيئى باردار شده.

Field Fencing             تورى حصاركشى ميدانField Fencing             تورى حصاركشى ميدانField Fencing
را  محصول  اين  شود.  مى  ساخته  شده  اندود  روى  فوالدى  سيم  از  معموالً 
Fencing Wire مى توان از آلومينيوم يا آلياژ آلومينيوم نيز ساخت. به واژة

مراجعه شود.

Field Range Speed Regulator   تنظيم كنندة سرعت دامنة ميدان
تنظيم كنندة معمولى سرعت براى محرك DC به منظور كنترل سرعت موتور 
DC دردامنة سرعت وسعت يافته است. اين تنظيم از طريق تضعيف ميدان 

موتور و نيز تغيير ولتاژ آرميچر به دست مى آيد.
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Field Strength               شدت ميدان
شدت ميدان الكترومغناطيسى. اندازه گيرى شدت ميدان ممكن است يا براى 
واحد  با  مغناطيسى  مؤلفة  براى  يا   ،V/m واحد  با  ميدان  الكتريكى  مؤلفة 

A/m2 باشد.

Field Wire            سيم ميدانى
اصطالحى كه نوع يك سيم سبك و كوچك اندازه را كه معموالً به طول هاى 

سيم ميدانى            
اصطالحى كه نوع يك سيم سبك و كوچك اندازه را كه معموالً به طول هاى 

سيم ميدانى            

بلند توليد و براى ارتباطات ميدان نظامى مصرف مى شود تعيين مى كند.

Figure 8 Cable             8             8              كابل به شكل عدد              كابل به شكل عدد             
پيكر بندى كابل هوايى كه در آن هادى ها و رشتة تقويت كنندة كابل به طور 

كامل روكش شده اند. مقطع كابل تكميل شده به عدد 8 شباهت دارد.

Filament Wire              سيم رشته اى
سيم هاى تنگستن كه به طور معمول در المپ هاى مورد مصرف در روشنايى 
عمومى كاربرد دارند. اين سيم هاى ظريف نبايد بيش از يك درصد ناگرد 
بايد  بكار مى رود  اين سيم  براى كشش  الماسى كه  بنابراين حديدة  باشند، 

بسيار دقيق باشد.

Filled Cable           كابل پرشده
ساختمان كابل تلفن كه در آن هستة كابل با ماده اى پر مى شود كه از نفوذ 

رطوبت به كابل يا عبور از آن جلوگيرى مى كند.
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Filled Core Annular Conductor هادى حلقوى با هستة پر شده
مادة  اطراف  در  كه  كننده  هدايت  اجزاء  از  زيادى  شمار  از  كه  هادى  يك 
نگهدارندة غير هادى مرتب شده اند تشكيل شده است كه اصوالً اين مادة غير 

هادى فضاى باقيمانده را پر مى كند.

Filled Tape            نوار پر شده
نوارى پارچه اى كه به طور كامل با الستيك يا آميزه اى سنتزى پر شده است، 
اما هيچ يك از دو طرف اين پارچه الزامًا با اين آميزه تكميل كارى نشده اند.

Filler             پر كننده
1) ماده اى كه در كابل هاى داراى چند هادى براى پر كردن درزهاى بزرگ 
ناشى از هادى هاى گرد هم آمده، بكار مى رود. 2) ماده اى اغلب خنثى كه به 

آميزه اى، به منظور بهبود خواص و يا كاهش هزينه اضافه مى شود.

Filler, Cable            پركنندة كابل
موادى كه براى پر كردن فضاهاى خالى در ساختمان كابل بكار مى روند و 
معموالً شكل بندى بيرونى هموارى را به دست مى دهد، اگر چه ممكن است 

به منزلة تأخير انداز شعله و امثال آن نيز بكار مى رود.

Filler Rod            مفتول پر كننده
 مفتولى فلزى كه براى تهية فلز افزوده شده و در جوشكارى قوس الكتريكى 

و به طور مستقل از الكترود ذوب مى شود.
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Filler Wire             سيم پر كننده
فلز پر كننده اى به شكل كالف سيم كه براى پر كردن محل اتصال در فرآيند 
جوشكارى مانند جوش كاربيد و جوشكارى قوس الكتريكى تنگستن با گاز 
خنثى استفاده مي شود. به طور كلى اين اصطالح اشاره به سيم پر كننده اى 
دارد كه به طور مستقل از منبع گرما خورانده مى شود و متمايز از فرآيندهايى 
اتصال توسط ذوب شدن  يا همة آن براى پر كردن  از فلز  است كه بخشى 
خود الكترود به دست مى آيد. به Welding Wire، سيم جوشكارى نيز 

معروف است.

Filler Wires               سيم هاى پركننده
سيم هاى كوچك كمكى در رشته اى به منظور فاصله گذارى و جا يابى ديگر 

سيم ها. همچنين نام ديگرى براى سيم هاى پود در تور سيمى است.

Fillet            نوارى، گوشه اى
استفاده  دو سطح  اتصال  براى  ماده  كه  رود  مى  بكار  هنگامى  اصطالح  اين 
مي شود. اين اتصال ممكن است اتصال مقعر دو سطح (معموالً عمود برهم) 

باشد.

Film            الية نازك، فيلم
اصطالحى كه براى توضيح مواد روانكارى باقيمانده يا روغن جلوگيرى كننده 

از زنگ زدگى بجامانده روى سطح سيم پس از آمايش بكار مى رود.

Film, Bonded                الية به هم چسبيده
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به هم چسباندن يا پيوند كابل ها به يكديگر از طريق چسباندن با حالل يا 
سيم، كابل يا فاصله انداز پيوند دهنده چسبى به اليه كه براى تشكيل كابل 

انجام مى شود. به واژة Bonded Cables مراجعه شود.

Film Build               ساخت اليه
مقدار انباشت الية عايقكارى بر روى سيم مغناطيسى به صورت ماده اى كه 
در چند اليه بكار مى رود. ساختمان اليه به صورت مقدار كل اضافه شده به 

قطر هادى لخت تعريف مى شود.

Filter            صافى، پااليه
1)شبكه اى گزيده شده كه عبور اجزايى را ميسر مى سازد، در حالى كه مانع 
عبور اجزاء ديگر مي شود. 2) جسمى متخلخل كه براى حذف ناخالصى ها يا 

اجسام جامد معلق در مايع يا گاز بكار مى رود.

Fin                پره، باله
عيبى ادامه يافته در سراسر ميله يا مقطع ديگر نوردكارى شده كه علت آن 
كشيده شدن قطعة كار در فضاى آزاد ميان غلتك هاست كه در نتيجه انگشتة 
نازكى ايجاد مى شود. اگر قطعه كار در گذر ديگرى نورد شود، معموالً پره به 
روى هم افتادگى تبديل مى شود. پره اى برجسته از فلز كه به صورت طولى 
در طول محصول نورد شده، مانند نتيجة حاصل از گذر نوردكارى منجر به 

انگشته ادامه مى يابد.

Final Tests           آزمون هاى نهايى
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انجام  ساخت)  از  (پس  شده  كامل  محصول  روى  بر  كه  هايى  آزمون 
مى شوند.

Fine Stranded Wire           سيم تابيده شده ( افشان) ظريف
سيم افشان يا تابيده شده اى كه قطر رشته هاى تشكيل دهندة آن به طور كلى 

AWG36 ياكمتر است.

Fine Wire Cloth           بافت سيمى ظريف
بافت سيمى كه عدد الك آن ظريف تر از 100×100 با دهانة 0/0055 اينچ يا 

كمتر است.

Fines             ذرات بسيار ريز
محصولى كه از غربال يا الك مى گذرد، در حالى كه روغربالى ها بر روى 
غربال يا الك باقى مىمانند. ذرات كوچك يا مادة سيم كه در خالل فرآيند 

كشش رها مى شوند.

Finish           پرداخت
نمود سطح محصول نهايى كه شرايط خارجى آن براى كار آن محصول مهم و 
حساس است. پرداخت ممكن است پارامترى مانند نوردكارى فوالد باشد كه 

يك طرف براق و يك طرف براق استاندارد، انواع مشخصه هاى پرداخت اند.

Finished Edges           لبه هاى پرداخت شده
لبه هاى هموار و صيقلى ايجاد شده توسط كششكارى و نوردكارى.
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Finishing            تكميل كارى، پرداختكارىFinishing            تكميل كارى، پرداختكارىFinishing
دادن  تغيير  منظور  به  فلز مذاب و تصفيه شده  مواد در  1) عمل حل كردن 
كار  از   (2 است.  شده  خواسته  فوالد  سفارش  در  كه  تركيبى  به  آن  تركيب 
درآوردن فوالد بدون اضافه كردن افزودنى ها. 3) عمليات نهايى دستيابى به 

پرداخت مطلوب محصول نهايى.

Finishing Die             حديدة تكميل كارى
اى  نگهدارنده  در  اوقات  گاهى  كه  سيم  كشش  ماشين  در  حديده  آخرين 
خاص سوار مى شود به طورى كه مى توان آن را تحت زاوية مناسبى نسبت 
به خط سيم تنظيم كرد به اين منظور كه فروريزى كامل سيستم تكميل شده 
تضمين شود. حديدة تكميل كارى گردان براى سيم هاى معين امتيازى است 

كه سايش يكنواخت حديده را تضمين مي كند.

Finishing Materials            مواد تكميل كارى
هر ماده اى كه ممكن است به فلز مذاب خالص در مراحل پايانى ايجاد گرماى 
Addition به  شود.  اضافه  آن  شيميايى  تركيب  اصالح  براى  يعنى  فوالد، 

مراجعه شود.

Fire- Break, Cable       آتش شكن كابل
مواد يا وسايلى كه از توسعة آتش جلوگيرى مى كند.

Fire Resistant             پايدار در برابر آتش
خاصيت مادة كابل كه مى تواند براى مدت زمانى معين از احتراق جلوگيرى كند. 
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Fire Resistant Rating         ميزان پايدارى در برابر آتشFire Resistant Rating         ميزان پايدارى در برابر آتشFire Resistant Rating
مدت زمان بر حسب ساعت كه ماده يا ساختمانى در برابر آتش، آن گونه كه 

توسط استانداردهاى معين مشخص شده است، مقاومت مى كند.

Fire Retardant                        تأخير انداز آتش
خاصيت مواد كابل كه مى تواند اشتعال را براى مدت زمان معين به تأخير 

اندازد و به محض درگرفتن اشتغال گسترش شعله را آهسته كند.

               Fire Refined Copper           مس آتشى، مس تصفيه شده با آتش
نتيجة ذوب مجدد مس جوشدار (مس خام) يا قراضة مس در كورة تصفيه كه 
هوا به داخل حمام دميده و سرباره هاى حاوى ناخالصى ها گرفته مى شود. 
خلوص اين ماده مانند خلوص مس تصفيه شده به طريق الكترونيكى نيست.

Fire Shield, Cable       محافظ كابل در برابر آتش
ماده يا افزاره هايى براى جلوگيرى از گسترش آتش در ميان كانال هاى حفاظ 

سيم و كابل. 

Fire Wire                      سيم آتش
سيم تو خالى از جنس فوالد ضد زنگ كه اصوالً در صنعت هواپيمايى براى 

سيم آتش                      
سيم تو خالى از جنس فوالد ضد زنگ كه اصوالً در صنعت هواپيمايى براى 

سيم آتش                      

كاهش احتمال آتش گرفتن سيم ها بكار مى رود.

Firestop                   متوقف كنندة آتش
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ماده، افزاره يا مجموعه اى از قطعات است كه در سيستم كابل در ديوار يا 
كف در نظر گرفته شده براى آتش به منظور جلوگيرى از عبور شعله، دود يا 

گازها از طريق مانع هاى مورد نظر، نصب مى شود.

Firewood Wire            سيم هيزمى
سيمى از فوالد نرم كه به طور كامل تابكارى شده است و معموالً پس از بريده 

سيم هيزمى            
سيمى از فوالد نرم كه به طور كامل تابكارى شده است و معموالً پس از بريده 

سيم هيزمى            

شدن به طول هاى معين، تشكيل بسته هاى يك كيلويى مى دهد.

Fish Hook Wire           سيم قالب ماهيگيرى
سيم سخت كشيده شده اى كه به طور كلى از سيم فوالدى پركربن با 0/9 

درصد كربن و بيشتر تهيه مى شود.

Fish Tail              هفتى شكل
Vشكاف Vشكاف V شكل كه گاهى اوقات در انتهاى محصول در خالل نوردكارى گرم 

پيش مى آيد.

Fish Tape Wire                       فنر سيم كشىFish Tape Wire                       فنر سيم كشىFish Tape Wire
براى  رانده مى شود و  كانال محافظ سيم  به داخل  با فشار  سيم فوالدى كه 
كشيدن سيم ها بكار مى رود. فنر سيم كشى ممكن است سيمى نازك و يا حتى 
ريسمان باشد. اغلب آن را در داخل لوله هاى برق عبور مى دهند، به طورى كه 

مى توان آن را براى كشيدن سيم يا كابل برق مورد استفاده قرار داد.

Fish - Pole
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روش نمونه گيرى و هنگامى از آن استفاده مى شود كه بار ريز و دستگاه نورد 
تحت شرايط آرمانى با دماها و سرعت مناسب و كيفيت خوب مفتول عمل 
يا هنگامى  پايان مسير محصول،  در  معموالً   (fish- pole) نمونه  كند.  مى 
كه نورد كارى در حال توقف براى تعمير و نگهدارى است، گرفته مى شود. 
دستگاه با سرعت كم يا " حركت آهسته " حركت داده مى شود، به طورى كه 

مى توان نمونه گيرى را انجام و آن را كنترل كرد.

Five – Wheel Configuration                پيكر بندى پنج چرخى
نوعى پيكر بندى براى ريخته گرى پيوستة ميلة غير آهنى. نوع پنج چرخى، 
دور  دو  با  هايى  توسط چرخ  كه  است  ايي  ريخته گرى  دهندة چرخ  نشان 
چرخش نگهدارى مى شود كه تسمه را به حركت در مى آورد. با اين آرايش، 
تسمه كه قالب را مى بندد در زير چرخ نگه داشته مى شود و ميلة ريخته شده 
با مسيرى باز و بدون مانع به سمت دستگاه نورد و بدون پيچ خوردگى عبور 

مى كند.

Fixed Pass Design       طرح گذر ثابت
محصور كننده اى سه وجهى كه به سمت و به طرف باالى تكيه گاهى به 

منظور انطباقى تنگ در شيار براى ساخت سيم شكلدار حركت مى كند.

Fixture Wire        سيم وسايل ثابت
هادى بكار رفته براى روشنايى دستگاه هاى ثابت و تجهيزات مشابه است، يا 
براى اتصال وسايل نور رسانى به هاديهاى مدار شاخه اى مورداستفاده قرار 
مى گيرد. انواع عمومى آن شامل نوع TF ( هادى تك رشته اى – مفتولى يا 
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مفتولى- – مفتولى- – مفتولى-  –  ( هادى تك رشته اى –  ( هادى تك رشته اى  TFN هفت رشتهاى با عايق گرمانرم) و نوعTFN هفت رشتهاى با عايق گرمانرم) و نوعTFN
ياهفت رشته اى با عايق گرمانرم و روكش نايلون) است.

Flag              نشانه، عالمتFlag              نشانه، عالمتFlag
نشان دهنده اى بصرى براى اتفاقات پيش آمده، مانند فعال شدن ودوباره بسته 

شدن كليد قطع مدار خودكار.

Flakes            پوسته ها، ورقه ها
درزهاى درونى در فلزات آهنى. اين درزها در سطح پارگى ممكن است به 
صورت منطقه اى نسبتًا بزرگ با درخشش نقره اى و ساختمان درشت دانه 
به نظر برسد، اين قبيل درزها در محصوالت كار شده ممكن است به صورت 
ترك   " آيند.  به نظر  بر روى مقطع حك كارى شده  ناپيوستگى هاى كوتاه 

مويى" يا " شكاف مويى" نيز ناميده مي شوند.

Flaking                 پوسته شدنFlaking                 پوسته شدنFlaking
آن را Spalling (پوسته اى شدن) نيز مى نامند كه مربوط يه پوسته شدن 

ذرات كوچك سطح سيم است.

               Flame Annealing         تابكارى شعله اىFlame Annealing         تابكارى شعله اىFlame Annealing
فرآيند نرم كردن فلز از طريق بكار بردن گرماى حاصل از شعله اى با دماى 

زياد.

Flame Cutting               برشكارى با شعلهFlame Cutting               برشكارى با شعلهFlame Cutting
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1) قطع كردن قطعه اى فلز توسط سوزاندن با استفاده از بخشى از قطعه به 
وسيلة مشعل اكسى استيلن و جدا كردن آن. 2) برداشتن بخشى از سطح به 
وسيلة سوزاندن با استفاده از مشعل، مانند بهين سازى. ( به گونه اى مناسب 

تر "scarfing" ، برش با شعله، ناميده مى شود).

Flame Hardening        سخت كارى شعله اىFlame Hardening        سخت كارى شعله اىFlame Hardening
دامنة  از دماى  بيش  تا  از طريق گرم كردن آن  آلياژ آهن  فرآيند سخت كارى 
دگرگونى، به وسيلة شعله اى با دماى زياد و سپس خنك كارى آن به گونة الزم.

Flame Polishing          پرداختكارى شعله اىFlame Polishing          پرداختكارى شعله اىFlame Polishing
پالستيكى  هاى  روكش  يا  عايق  مواد  روى  براق  و  هموار  پرداختى  ايجاد 
اكسترود شده با عبور دادن پالستيك گرم از ميان شعله، درست پس از قالب 

اكستروژن. 

Flame Resistance          پايدارى در برابر شعله
قابليت مادة عايقكارى و روكشكارى كه به محض حذف منبع گرما، شعله را 

منتشر نمى كند.

Flame Retardant           تأخير انداز شعله
PVCمادة شيميايى افزوده شده به مواد عايق، مانند اكسيد آنتيموان (براى PVCمادة شيميايى افزوده شده به مواد عايق، مانند اكسيد آنتيموان (براى PVC) يا 
ترى هيدرات آلومين يا دوده (براى XLP) ، براى كاستن از احتراق  پذيرى 

آنها. براى توضيح پايدارى در برابر شعله نيز بكار مى رود.
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Flame Strand Annealing تابكارى رشته اى با شعله     
تابكارى با عبور دادن پيوستة سيم از ميان افشانك هاى شعله اى گازى كه با 

دقت زياد كنترل مى شود.

Flammability        اشتعال پذيرىFlammability        اشتعال پذيرىFlammability
سنجش قابليت ماده براى تحمل شعله.

Flammability Test      آزمون اشتعال پذيرى
آزمون به منظور تعيين قابليت كابل براى پايدارى در برابر احتراق، آنگاه كه 
كابل نزديك يك منبع گرما يا شعله قرار مى گيرد و خود خاموش كنندگى 

آتش در هنگامى كه از اين منبع دور مى شود.

Flange         فلنج، بال، فالنج
1) برجستگى فلز در اشياء شكلدار. 2) بخش هايى از بدنة فوالدهاى ساختمانى 
(مثًال ناودانى يا تيرآهن) عمود بر مقطع مركزى يا جان آن. 3) دو طرف مدور 

قرقره.

Flash            پليسه، زائده
1) مادة ضايعاتى، به طور مثال، هنگام نوردكارى يا نقش كردن طرح هايى 
روى سيم براى منظورهاى تزيينى. 2) برجستگى تشكيل شده در محل اتصال 
در هنگام جوشكارى لب به لب دو سيم. اين اصطالح براى بسيارى از مواد 

ضايع شده بكار مى رود.
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Flash Baking                پخت سريعFlash Baking                پخت سريعFlash Baking
وسيلة پخت سريع پس از اسيد شويى و آهك زدن كه از جريان هواى گرمى 
كه به سرعت به گردش درمى آيد استفاده مى شود. اساسًا براى مفتول ها و 

اندازه هاى بزرگ تر سيم بكار مى رود.

Flash Rusting              زنگابكارى درخشىFlash Rusting              زنگابكارى درخشىFlash Rusting
پوشش نازك اكسيد آهن كه روى سطوح فوالدى اسيد شويى شده پديدار 
مى شود و خشك شدن آن پس از اسيد شويى يا پس از آب كشى مجاز دانسته 

مى شود.
Flashover          تخلية الكتريكى ناخواسته، نقطة اشتعالFlashover          تخلية الكتريكى ناخواسته، نقطة اشتعالFlashover
1) تخلية الكتريكى مزاحم در اطراف يا روى سطح مادة عايق كنندة جامد يا 
مايع. درگير شدن كامل سطح، آنگاه كه حريقى موضعى موجب شود كه اين 

سطح به دماى بحرانى برسد.

Flat Bars              ميله هاى تخت
اين اصطالح دربرگيرندة همة ميله هاى چهارگوش، به جز مربع، باضخامت 
مشخص 5/16 ميليمتر (          اينچ) و بيشتر، با عرض مشخص شده اى 

است كه بيش از 152 ميليمتر ( 6 اينچ) نباشد.

Flat Braid             گردباف تخت
گردباف بافته شده از رشته هاى مس قلع اندود شده كه در هنگام ساخت با 
عرض معين به صورت تخت نوردكارى شده است. اين گردباف به طور كلى 

به منزلة هادى جريان زياد با ولتاژ كم مصرف مى شود.

مشخص 5/16 ميليمتر (          اينچ) و بيشتر، با عرض مشخص شده اى 13مشخص 5/16 ميليمتر (          اينچ) و بيشتر، با عرض مشخص شده اى 13مشخص 5/16 ميليمتر (          اينچ) و بيشتر، با عرض مشخص شده اى /مشخص 5/16 ميليمتر (          اينچ) و بيشتر، با عرض مشخص شده اى /مشخص 5/16 ميليمتر (          اينچ) و بيشتر، با عرض مشخص شده اى 64مشخص 5/16 ميليمتر (          اينچ) و بيشتر، با عرض مشخص شده اى 64
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Flat Cable             كابل تخت
كابلى كه داراى دو سطح هموار يا موجدار، اما اساسًا تخت است.

Flat Conductor             هادى تخت
يا مربعى) كه  سيمى كه مقطع چهار گوش دارد( برخالف هادى هاى گرد 

نسبت عرض به ضخامت آن مقدار دلخواه 5 به 1 يا بيشتر است.

Flat Jacket            روكش تخت
شكل بندى هاديهاى موازى كه به طور معمول در روكش هاى وينيل محدود 
شده اند. روكش بيرونى با عايق اوليه درنمى آميزد، وضعيتى كه لخت كردن 
روكش بدون آسيب ديدن پوشش هاى سيم جداگانه را ناممكن مى سازد. اگر 
چه، به طور كلى روكش هاى تيره رنگ تخصيص داده مى شود، مواد شفاف 
در دسترس امكان ديدن سيم هاى كددار شده با رنگ را در سراسر طول كابل 

ميسر مى سازند.

Flat Pass Design                  طرح گذر تخت
اصطالحى كه براى نوردكارى سيم شكلدار با غلتك هاى بدون شيار بكار مى رود.

Flat Product         محصول تخت
مقطع يكپارچه چهارگوش يا مربعى با طول نسبتًا بلنددر مقايسه با ضخامت.

Flat Transmission Cable
به Transmission Cable مراجعه شود.
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Flat Under Carpet Cable     كابل تخت زير فرشى
كابلى شامل يك يا چند هسته كه هر يك از گروهى سيم تشكيل شده است. 

قطر سيم ها براى انعطاف پذير بودن به اندازة كافى كوچك است.

Flat Wire              سيم تخت
محصولى تخت كه ضخامت آن حداكثر 4/77 ميليمتر و يا 4/77 ميليمتر         (0/188 
اينچ) و عرض آن حداكثر 31/75 ميليمتر و يا 31/75 ميليمتر ( 1/25 اينچ) است. همة 
سطوح اين سيم نوردكارى يا كشيده شده است، بدون اينكه پيش از آن راسته برى، 
برشكارى يا اره كارى شده باشد. اين محصول را مى توان به صورت طول هاى 

مستقيم يا به صورت كالف و يا روى قرقره تهيه كرد.

Flatten Wire               سيم تخت كارى شده
ميان غلتك ها تخت كارى شده است. روادارى  از  با عبور  سيم گردى كه 
دقيق ضخامت را مى توان به سهولت حفظ كرد، اما اگر روادارى عرضى مهم 
باشد، يا لبه ها شكلى به جز گرد داشته باشند، دستگاه هاى نوردكارى لبه و 
دستگاه پيش تابگيرى مناسب مورد نياز خواهد بود. قطر اولية مورد نياز براى 
به دست آوردن اندازة سيم تخت خاص را مى توان به طور تقريبي با جمع 

كردن عرض و ضخامت سيم تخت و تقسيم آن بر دو، تعيين كرد.

Flaw Detector              آشكار ساز ترك
دستگاهى ( اغلب از نوع جريان گردابى يا فراصوتى) كه به طور كلى در خط 
دستگاه نورد ريخته گرى پيوسته، پس از آخرين جايگاه نورد يا روى ماشين 
كشش مفتول، به منظور بازرسى مفتول يا سيم در خط توليد، قرار مى گيرد. 
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سطحى،  هاى  آخال  ها،  ترك  مانند  هايى  عيب  معمول  طور  به  وسيله  اين 
بعدى  يا عمليات  از كالف كردن  را، پيش  افتادگى ها  زخمك ها و رويهم 

كشش، آشكار مى كند.

Flex Life                دوام خمش
مدت زمان پير سازى گرمايى كه مادة عايقكارى هنگامى كه با شعاع معينى 
خم و راست شود (كه براى ارزيابى دوام گرمايى بكار مى رود) مى تواند پيش 
از گسيختگى تحمل كند. قابليت هادى، سيم يا كابل براى تحمل خم و راست 

شدن هاى مكرر نيز هست.

Flexible                  انعطاف پذير
بيرونى را  بار  تأثير  كيفيت اجزاي سازندة كابل كه امكان خم شدگى تحت 
به علت وزن خود خم مى شود  يا شلى كه كابل  نرمى  (با  ميسر مى سازد 

تفاوت دارد).

Flexibility            انعطاف پذيرىFlexibility            انعطاف پذيرىFlexibility
شرايطي سهل كه تحت آن كابلى ممكن است بدون آنكه در معرض آسيب 

قرار گيرد، خم و راست شود.

Flexibilizer          نرم كننده، روان كننده
را  آن  كند.  مى  پذير  انعطاف  را  پالستيك  يا  رزين  كه  افزودنى  اى  ماده 

Plasticizer هم مى گويند.
Flexible Cable كابل انعطاف پذير، كابل افشان     
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كابلى كه از يك يا چند هسته تشكيل شده است كه هر يك متشكل از گروهى 
سيم است و قطر اين سيم ها آن اندازه كوچك است كه موجب انعطاف پذيرى 

مى شود.

Flexible Fixture Wire        سيم انعطاف پذير وسايل ثابت
نوعى سيم دستگاه هاى ثابت است كه پيكر بندى تابيدگى انعطاف پذيرترى 
نسبت به انواع سيم وسايل ثابت معمولى دارد. انواع معمولى اين سيم شامل 
TFFN (هادى تابيده شده و عايقكارى شده با مواد گرمانرم) و نوع TFFN (هادى تابيده شده و عايقكارى شده با مواد گرمانرم) و نوع TFFN TFF نوعTFF نوعTFF
(هادى تابيده شده و عايقكارى شده با مواد گرمانرم و روكش نايلون) است.

Flexible Flat Cable                            كابل تخت انعطاف پذير
مترادف كابل تخت.

Flexible Shaft Wire
سيم فوالدى با كربن كم، متوسط يا زياد كه يا پرداختى براق و روى اندود 
سيم  مانند  حفاظتى  هاى  پوشش  براى  و  است  شده  اندود  مس  با  يا  دارد 

سرعت سنج ها بكار مى رود.

Flexion Test        آزمون انعطاف پذيرى
نام ديگر آزمون خمشى كه در آن يك طرف سيم در حال آزمون نگه داشته 

مى شود و به منظور آزمون نرمى آن تحت زاوية قائمه خم مى شود.

Flexural Strength       استحكام خمشى
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استحكام ماده اى در برابر خم كردن.

Flight Land            سطح پره
سطح نقطة انتهايى شعاعى كه محيط يا قطر خارجى مارپيچ را تشكيل مى دهد.

Floating                          معلقFloating                          معلقFloating
به مدارى گفته مى شود كه فاقد اتصال زمين است.

Florists Wire        سيم گل فروشى
سيمى از فوالد نيمه سخت كه به طور كامل تابكارى شده است. اين سيم را 
يا به صورت طولى تهيه مى كنند يا روى قرقره مى پيچند. تابكارى آبى رنگ 

با پوشش فلزى دارد.

              Flow Marks                     اثرهاى جريان
نمود سطح موجدار كابل است كه ناشى از جريان نامناسب رزين برروى آن 

است.

Flow pattern                                                  الگوى جريان
در  فلز  واقعى  ايجاد شده در خالل جريان  تغيير شكل  براى  كه  اصطالحى 

عمليات شكلدهى سرو به كار مى رود.

Fluid Lubrication      روانكارى با استفاده از سيال
استفادة پيوسته از الية نازك مايع در اثناى كشش سيم و نوردكارى به منظور 
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Hydrodynamic Lubrication جلوگيرى از تماس فلز به فلز است. به
مراجعه شود.

Fluidized Bed                          بستر سيال
مخزنى بلند كه با ذرات جامدى كه اندازه اى يكنواخت دارند پر شده است. 
هنگامى كه هوا از پايين دميده شود، ذرات به طريقى كنترل شده از جا بلند 
مى شوند يا كف مى كنند. گاز و هوا به سيستم تزريق و سوزانده مى شود. اين 
عمل استفاده از دستگاه را براى تابكارى يا پاتنت كارى پيوسته سيم ممكن 

مى سازد. آهنگ انتقال گرماى بستر سيال بسيار باال و مشابه سرب مايع است.

اتيلن پروپيلن فلوئورينه
Fluorinated Ethylene Propylene (FEP)
رزينى كه براى گسترة وسيعى از كاربردهاى مورد تقاضاى كابل بكار مى رود. 
آن در  نقطة ذوب  اما  است.   (PTFE) اتيلن  فلوئور  تترا  پلى  FEP همانند 
حدود 50 درجة  سانتيگراد كمتر است و خواص فيزيكى تا اندازه اى متفاوت 
PTFE آسان تر از PTFE آسان تر از PTFE عمل آورى مى شود، پايدارى گرمايى و بى اثر  FEP .داردFEP .داردFEP
بودن شيميايى آن برجسته است. FEP اسفنجى با ثابت دى الكتريك تقريبًا 

1/6 نيز بكار مى رود.

Fluorocarbons            خانوادة فلوئورو كربن
رزين هايى كه در ساختار ملكولى خود فلوئور دارند. هر قدر مقدار فلوئور 
بيشتر باشد، خواص الكتريكى، مكانيكى، گرمايى و شيميايى بسپار ( پليمر) بهتر 
است. پلى ونييليدن فلوئوريد، پلى تترافلوئورو استيلن، اتيلن پروپيلن فلوئورينه 
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به  فلوئوروكربن اند.  خانوادة  از  سيم  عايقكارى  مواد  پرفلوئوروالكوكسى  و 
فهرست بندي هاى جداگانه مراجعه شود.

Flux            روانساز، گداز آور، شارFlux            روانساز، گداز آور، شارFlux
ماده اى كه يا براى جلوگيرى از تشكيل اكسيد ها و ديگر مواد نامطلوب در 
لحيم كارى سخت، لحيم كارى نرم يا جوشكارى، و يا به منظور حل كردن 
و سهولت از بين بردن آنها استفاده مي شود. 2) ماده اى كه براى آماده سازى 
خطوط   (3 رود.  مى  بكار  ديگر  فلزى  كارى  پوشش  منظور  به  سيم  سطح 
نيرويى است كه ميدان الكترواستاتيك را تشكيل مى دهد. 4) ميزان شارش 

انرژى در سراسر سطح يا عبور از آن است.

Flux Vector Drive, AC محرك كميت بردارى شار جريان متناوب
محرك سرعت قابل تنظيم با عملكرد باال براى موتور القايىAC است. با تلفيق 
داده هاى مربوط به موتور كه توسط كاربر وارد مى شود و اطالعاتى كه محرك 
از موتور حس مى كند، دقت معمولى سرعت0/5+ يا 0/5- درصد سرعت پايه، 
حتى در شرايط تغيير بار موتور، و دامنة سرعت 1: 40 يا بيشتر، بدون استفاده 
از وسيلة بازخورد، به دست مى آيد. هنگامى كه با موتورى همراه با وسيلة به 
دامنه  پايه و  يا 0/1- درصد سرعت  استفاده شود، دقت 0/1+  رمز درآوردن 
سرعتى نامحدود، شامل گشتاور پيچشى كامل در سرعت صفر به دست مى آيد. 
كاربردهاى نوعى آن شامل بلوك هاى كالن، از نوع كوچك تر و بلوك هاى 
ساكن ( كمتر از HP150)، جمع كن ها، قرقره پيچ ها و ماشين هاى كشش 

چند راهه است. 
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Fly Screen Wire سيم كم كربن تورى 
گالوانش  براى  مناسب  پرداختكارى  با  شده  كشيده  سخت  كربن  كم  سيم 
الكتروليتى يا رنگ كارى جهت تورى بافته شده است. اين سيم ممكن است 

براق، مس اندود يا روى اندود باشد.

Flyer              فالير
ابريشم  و  ابريشم  مانند  سيم  بافت  هاى  نخ  خوراندن  براى  اى  وسيله   (1
ماشين  در  عايقكارى  مواد  يا  نوار  الياف،  نگهداشتن  وسيلة   (2 مصنوعى. 
پوشش دهى؛ آن را كله گى كارى نيز مى نامند. 3) گاهى اوقات گهوارة ماشين 
تابنده را نيز فالير مى نامند. 4) راهنماى مدور روى دستگاه بازكنندة قرقره 
ساكن براى راهنمايى سيم از روى فلنج قرقره. 5) وسيله اى كه بازكردن سيم 
از روى قرقره را ممكن مى سازد، بسيار شبيه نخى كه از روى بوبين (ماسوره) 

كشيده مى شود.

Flyer Wire              سيم فالير
سيمى از جنس فوالد پر كربن كه يا سخت كشيده شده و يا در روغن بازپخت 
نخ  درمقابل عمل سايش  باشد كه  كافى سخت  اندازة  به  بايد  و  است  شده 
پيچيده  براى شكل گيرى طرح هاى  مناسب  پايدارى كند و در همان حال 

باشد.

Flying Shears       قيچى هاى پروانه اى
با  را  قيچى  در حال حركت.  هاى  ميله  يا  ها  بريدن شمشه  براى  تجهيزاتى 
سرعت حركت فلز هماهنگ مى كنند. هنگامى كه دستگاه نورد نمى تواندميله 
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را به صورت پيوسته در خود بگيرد و از طرف ديگر كوره بايد به طور پيوسته 
ادامه دهد، قيچى  پروانه اى ميله اى را كه  از دستگاه هاى  به ريختن فلز 

بارريز مى آيد به صورت قطعه مى برد.

FM
عالمت اختصارى Frequency Modulated، بسامد مدوله شده.

  Foamskin              غالف اسفنجى
عايق پلى الفين با چگالى باالى پوستة بيرونى پلى الفين.

Foamskin Cable          كابل غالف اسفنجى
كابلى با الية داخلى پلى الفين اسفنجى شده كه با غالف پلى الفين جامد 

به منزلة عايق هادى پوشيده شده است.

Foamed Insulation               عايق اسفنجى
عايقى كه شبيه اسفنج ساخته شده و براى ايجاد سلول ها از عامل هاى پف زا 

يا دمشى استفاده مى شود.

Foamed Plastics                     پالستيك هاى اسفنجى
رزين هايى به شكل اسفنج انعطاف پذير يا صلب با سلول ها ( حفره ها) ى 
بسته يا متصل به هم اين عايق هاى اسفنجى ثابت دى الكتريك پايين فراهم 

مى آورند و در وزن صرفه جويى مى كنند.
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Foaming Agents         عامل هاى پف زا
به  ايجاد پرده اى اسفنجى  اين عامل ها را به حمام هاى اسيد شويى براى 

منظور كاهش دودهاى اسيدى، اضافه مى كنند.

Foil               كاغذ فلزى
ورق نازك و پيوسته اى از فلزات كه معموالً از جنس مس يا آلومينيوم است. 
اين ورق هر عرضى ممكن است داشته باشد، اما ضخامت آن از 0/005 اينچ 
بيشتر نيست. كاربردهاى كاغذ فلزى شامل استفاده در پيچه هاى الكتريكى به 

صورت جايگزين براى سيم مغناطيسى است.

Foil Insulation              عايق كاغذ فلزى
پوشش محافظى به شكل كاغذ فلزى كه براى كمك به چيره شدن بر تابش 
روى هادى پيچيده مى شود. محافظ كاغذ فلزى ممكن است الية نازكى از 
اين محافظ به شكل نوار  باشد.  آلومينيومى  با كاغذ  پلى استر پوشانده شده 
است كه محافظ فلزى عالى در يك طرف و عايق كننده اى بسيار خوب در 

طرف ديگر به وجود مى آورد.

Foiled Twisted – Pair Cable
به FTP مراجعه شود.

Foiled Twisted Quad Cable
به FTQ مراجعه شود.
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Follower                پيرو ، دنبالگر
غالفى كه براى فشردن حلقة دور مادگى بكار مى رود و به اين ترتيب درزبند 

اطراف محل ورود سيم به اتصال دهنده را به طور محكم مى بندد.

Forging                 آهنگرىForging                 آهنگرىForging
كار كردن روى فلز براى ايجاد شكلى از پيش تعيين شده توسط چكش كارى، 
پهن كارى، سرپخ كارى، اكستروژن، پرسكارى (يا تلفيقى از اين فرآيند ها) 

است. در اين فرآيند ها فلز ممكن است داغ، گرم يا سردباشد.

Forging, Drop               آهنگرى ضربه اى
يكى از چهار نوع اصلى آهنگرى تجارتى است. در آهنگرى ضربه اى شكل 
قطعه با ضربه هاى مكرر چكش بر روى ميله يا گلوله قرار گرفته ميان جفتى 

قالب ايجاد مى شود.

Forging, Press             آهنگرى فشارى
يكى از چهار نوع اصلى آهنگرى تجارتى است. در آهنگرى فشارى، فشار 

هيدروليك موجب تغيير شكل فلز مى شود.

Forging Quality Steel         فوالد مرغوب آهنگرى
فوالدى نيمه ساخته از درجه اى خاص به صورت شمشه، شمشال يا تختال 
است كه مناسب آهنگرى است. اين فوالد بايد بدون مك انقباضى، جدايش 

بيش از اندازه و عيب هاى مربوط به سطح صدمه ديده باشد.



واژه نامه سيم و كابل 405

Forging, Roll       آهنگرى غلتكى
غلتكى عمل  آهنگرى  در  است.  تجارتى  آهنگرى  اصلى  نوع  از چهار  يكى 

شكلدهى با دو غلتك گردنده انجام مى شود.

Forging Rolls               غلتك هاى آهنگرى
دستگاه هاى نورد كارى كه شكل هاى نسبتًا يكنواخت را با استفاده از شعاع 
متغير در اطراف محيط غلتك هايى كه در جهت مخالف يكديگر مى گردند، 
در مقايسه با غلتك هايى كه به طور معمول براى نوردكارى بكار مى روند، 

فراهم مى كند.

Forging Stock مواد خام آهنگرى       
مفتول، ميله يا انواع ديگر مقاطع كار شده است كه براى تغيير مقطع بعدى 

توسط آهنگرى مناسب اند.

Forging Strains          كرنش هاى آهنگرى
كرنش هاى اختالفى ناشى از آهنگرى يا ناشى از سرد كردن در دماى آهنگرى 

همراه با تنش هاى بجا مانده است.

Forging, Upset            آهنگرى پهن كارى
يكى از چهار نوع اصلى آهنگرى تجارتى است. در اين نوع آهنگرى سطح 

مقطع فلز افزايش، اما ضخامت (يا طول) كاهش مى يابد.

                    Form Wound                    پيچيده شده به شكل معين
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كالف يا سيم پيچى كه به شكلى از پيش تعيين شده، از پيش پيچيده شده است.

Forming Machines              ماشين هاى شكلدهى
سيستم هايى كه با تعدادى عضو كشويى مجهز شده و با ابزارهاى مناسبى كه 
به صورت خودكار به طور متوالى در مقابل سيم به حركت درمى آيدمربوط 
شده است و سيم را به شكل دهنده اى مركزى مى فشارد  به اين ترتيب شكل 

مطلوب را ايجاد مى كند.

Forming                شكلدهىForming                شكلدهىForming
عمل شكل دادن يا ساختن قطعه اى با دست يا ابزار يا به وسيلة شكل يا قالب 

است.

Forming Properties           خواص الزم براى شكلدهى
باريكى  ميان  برابر  در  پايدارى  (مانند  مكانيكى  و  فيزيكى  خواص  انواع 
"necking" يا گسستگى ناشى از نرمى، تاب تسليم و ظرفيت سخت كارى 
كرنشى) كه به فلز امكان شكل گيرى، بدون آسيب رسيدن به محصول تكميل 

شده را مى دهد.

FOS
عالمت اختصارى فرآيند سوخت- اكسيژن در فوالدسازى با استفاده از آهن 

قراضه است.

Fourdrinier Wire       سيم ماشين كاغذ سازى
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در  معمول  طور  به  اين  از  پيش  كه  زنگ  ضد  فوالد  جنس  از  هايى  سيم 
با  سازگارى  منظور  به  را  ها  سيم  رفتند.  مى  بكار  سازى  كاغذ  ماشين هاى 
ماشين هاى جداگانه در طول و عرض مى بافتند، سپس سيم هاى بافته شده را 
براى تشكيل تسمه اى بى انتها جوش مى دادند و روى مجموعه اى از غلتك 

ها، براى تخت نگهداشتن سطح باالئى، مى گستراندند.

Four – High Mill         نورد چهار غلتكى
جايگاه يا سكويى در نوردكارى كه چهار غلتك دارد و يكى بر روى ديگرى 
است. اين نوع نورد دو غلتك اصلى كارى دارد كه هر يك از آنها توسط غلتك 
تكية بزرگ تر، خمش ناپذير شده اند. نورد چهار غلتكى فقط در دستگاه هاى 
 ، تختال  يا  شمش  مانند  كند،  مى  نورد  را  تخت  محصوالت  كه  نوردكارى 

صفحه ، ورق يا تسمه بكار مى رود.
FPM

عالمت اختصارى Feet Per Minute ، فوت در دقيقه، است.

FR-1
UL عالمت اختصارى ميزان اشتعال پذيرى كه توسط آزمايشگاه هاى بيمه گرUL عالمت اختصارى ميزان اشتعال پذيرى كه توسط آزمايشگاه هاى بيمه گرUL
براى سيم و كابل هايى برقرار شده كه آزمون شعلة عمودى را كه به طور 
خاصى طراحى شده است مى گذرانند. عالمت اختصارى VW-1 جايگزين 

اين عالمت اختصارى شده است. 

Fracture               شكست، پارگى
شكسته شدن و جدا شدن ماده به دو يا چند قطعه. شكست ها اغلب با نمود 
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شكست در قطعه اى از فوالد توضيح داده ميشوند. بلور براق و درخشنده 
است و شكست در طول سطوح بريدگى بلورهاى جداگانه گسترش مى يابد 
و ممكن است ويژة مواد شكننده باشد. شكست ماليم، دانه اى هموار و به 
رنگ مات داردكه نشان از مواد شكل پذير مانند فوالد نرم است. شكست ها 
در آزمون كششى توسط شكل، به طور مثال، قيف و مخروط، توضيح داده 

مي شوند.

Fracture, Columnar             شكست ستونىColumnar             شكست ستونىColumnar
شكستي كه برجستگى هاى زاويه اى و انگشت مانند دارد. 

Fracture, Conchoidal           شكست صدفى
شكستى مقعر يا محدب كه به صدف شباهت دارد.

Fracture, Crystalline              شكست بلورى
شكستى كه با نبود تغيير شكل مومسان قابل رؤيت مشخص مى شود.

Fracture, Cup and Cone     شكست قيف و فنجانى
شكستى است كه يكى از دو قطعه گسيخته به شكل فنجان نوك تيز و ديگرى 

مخروط مانند است.

Fracture, Fatigue         شكست خستگى
نشان  هسته  با  مركز  هم  اثرهاى  اغلب  و  دارد  هموار  سطحى  كه  شكستى 
مى دهد كه در آن تمركز نامتداول تنش وجود دارد. آن را شكست پيش رونده 
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يا شكست جزيى نيز مى نامند.

Fracture, Fibrous          شكست ليفى
شكستى كه ماهيتى ريشه ريشه اى و بلند دارد و معموالً نشانگر مواد چقرمه 

و شكل پذير است.

Fracture, Grannular                                   شكست دانه اى
شكستى كه سطحى ناهموار مشابه ماسه سنگ دارد. 

Fracture, Ragged         شكست ناصاف
شكستـــى كه هيچ نظـــمى ندارد و اغلب قطعات مى شكنند و از آن جدا 
نيز  شكسته،  تكه  Broken Stick Fracture، شكست  را  آن  شوند.  مى 

مى نامند.

Fracture, Shear                                             شكست برشى
شكست صفحه اى مستقيم با زاوية تقريبا 45 درجه نسبت به محورهاى اصلى 
Alngular Fractureتنش، يعنى محور قطعة نمونة كشش. آن را Alngular Fractureتنش، يعنى محور قطعة نمونة كشش. آن را Alngular Fracture، شكست 

زاويه اى، نيز مى نامند.

Fracture, Silky              شكست ابريشمىSilky              شكست ابريشمىSilky
ظاهرى  كه  است  ريز  بسيار  هاى  دانه  رنگ  خاكسترى  و  هموار  شكست 
درخشنده دارد و ابريشم را به ياد مى آورد. اين نوع شكست معموالً مشخصة 

فلزات چقرمه و مستحكم است.
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Fracture, Star              شكست ستاره اى
شكستى كه سطح گسيخته اى مانند ستاره يا فلس دارد. آن را شكست فلسى 

نيز مى نامند.

Fracture, Test آزمون شكست       
با چشم غير مسلح  آزمايش سطح شكسته  منظور  به  فلز  اى  شكستن قطعه 
دانه،  اندازة  تركيب،  مانند  تعيين مواردى  براى  با ميكروسكپى كم قدرت  يا 

ضخامت پوسته يا درستى ساختار است.

Fracture, Woody         شكست چوب مانندWoody         شكست چوب مانندWoody
شكستى كه ذرات سرباره مانندى دارد كه شبيه چوب به نظر مى رسند.

Fragmentation              تكه تكه شدن
تقسيم فرعى دانه به بلورهاى كوچك مجزا يا دانه هاى فرعى كه طرح كلى 
آن شبكه لغزش متقاطع به شدت تغيير شكل يافته در نتيجة سردكارى است. 
به  گرايش  و  يافتگى  آرايش  لحاظ  به  هاى كوچك  تكه  تكه  يا  بلورها  اين 
چرخش در جهتى پايدار كه توسط سيستم هاى لغزشى تعيين مى شود، كمى 

با يكديگر متفاوت اند. به آن ساختار سلولى نابجايى نيز گفته مى شود.

Fraying               فرسودگى، نخ نما شدنFraying               فرسودگى، نخ نما شدنFraying
اصطالحى كه در كابلسازى براى توضيح شكافتگى گردباف ليفى بكار مى رود.

Free Angle           زاوية آزاد
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زاوية ميان ساق هاى فنر پيچشى بدون بار.

Free Carbon           كربن آزاد
بخشى از كل كربن موجود در فوالد يا چدن كه به شكل عنصرى به صورت 

گرافيت يا كربن بازپختى حضور دارد.

Free Connector             اتصال دهندة آزاد
اتصال دهنده اى براى اتصال به انتهاى آزاد سيم يا كابل است.

Free Cutting Steel Wire       سيم فوالدى آسان تراش
سيم ساخته شده از فوالدى كه گوگرد، سرب يا عناصر ديگرى داشته كه براى 

بهبود قابليت ماشينكارى به آن اضافه شده است. 

Free Fatty Acid (FFA)          (FFA) اسيد چرب آزاد
جزء تشكيل دهنده اى در مخلوط مادة خنك كارى براى متصل كردن ذرات 
مادة روانكارى به سيستم است به گونه اى كه اين ذرات به داخل حديده و به 
منظور روانكارى انتقال مى يابند. توجه : اگر ميزان FFA در مادة روانكارى 
بسيار زياد شود، نتيجة آن ممكن است كثيفى ناخواسته يا لغزش نامطلوب 

ناشى از تشكيل صابون هاى مس باشد.

Free Ferrite           فِريت آزاد
فريتى كه به طور مستقيم از تجزية استنيت هيپواوتكتوييد در خالل خنك كارى 
و بدون تشكيل همزمان سمانتيت تشكيل مى شود. آن را فريت پرواوتكتوييد 
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نيز مى نامند.

Free Length           طول آزاد
طول فنر بدون بار.

Free Machining             خوش تراشFree Machining             خوش تراشFree Machining
خاصيتى كه ماشينكارى را به علت تشكيل براده هاى كوتاه آسان مى كند، 
مشخصه اى در فوالد كه گوگرد، سرب يا بيسموت به آن مى دهد. به گونه 

اى مشابه، برنج خوش تراش داراى سرب است.

Free Slab Equilibrium
اصطالحى كه در محاسبة نيروهاى تشكيل دهنده در مواردى بكار مى رود كه 

تلفات برشى بر روى سطوح ناپيوستگى سرعت اضافه مى شود.

Fremont Test               آزمون فرمونت
نوعى آزمون ضربه.

Frequency            فركانس، بسامدFrequency            فركانس، بسامدFrequency
تعداد سيكل هاى جريان متناوب در يك ثانيه. معموالً آن را برحسب هرتز 

بيان مى كنند كه معادل يك سيكل در ثانيه است.

Frequency Response             پاسخ بسامدى
مشخصة وسيله اى است كه گسترة بسامدى را كه در آن گستره ممكن است 
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به گونه اى اثربخش مورد استفاده قرار گيرد، تعيين مى كند.

Fretting                سايشFretting                سايشFretting
نوعى سايش كه ميان سطوح جزم و جفت، مانند سيم روى قرقره هايى كه 
در معرض حركت استوانه اى اندكى قرار مى گيرند، اتفاق مى افتد كه اغلب 
در نقل و انتقال سطحى يافت مى شود. اين نوع سايش به طور معمول خود 
را به صورت مشكلى به نام خوردگى سايشى در محل تماس فلز به فلز نشان 

مى دهد.

Fretwork Saw Blade Wire سيم تيغه ارة مشبك كارى     
تيغة ارة باريكى كه معموالً 5 اينچ طول دارد و از سيم فوالدى كه مقدار كربن 

سيم تيغه ارة مشبك كارى     
تيغة ارة باريكى كه معموالً 5 اينچ طول دارد و از سيم فوالدى كه مقدار كربن 

سيم تيغه ارة مشبك كارى     

آن از 1/0 تا 1/4 درصد تغيير مى كند ساخته مى شود. اين نوع اره را مى توان 
براى طرح هاى منبت كارى و نظاير آن، كه به گوشه هاى تيز نياز دارد، بكار 

Scroll Sawبرد. آن را Scroll Sawبرد. آن را Scroll Saw نيز مى نامند.

Friction Tape               نوار اصطكاكى
نوار عايقكارى كه از پارچة آغشته به قير ساخته شده است.

Frictional Heat            گرماى اصطكاكى
گرماى ايجاد شده در سطح و درون ماده در اثر تماس اصطكاكى با ابزار يا 

قالب است.
FRMR
عالمت اختصارى تكميل كارى تأخير انداز شعله و پايدار در برابر رطوبت است.
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Front Barrel Flange            فلنج جلوى استوانه
فلنجى در انتهاى استوانه كه قالب يا عضو تنظيم كننده به آن بسته مى شود.

FRP
عالمت اختصارى Fiberglass Reinforced Plastics ، پالستيك هاى 

تقويت شده با الياف شيشه.

FSCV
عالمت اختصارى ولكانش پيوسته با نمك مايع.

FT-1
CSA شعله  آزمون  رى  نامگذا چند  ز  ا يكى  اختصارى  عالمت 

(Confedrates States of America) براى سيم و كابل هايى كه شرايط 
آزمونC22/2 No 0/3. را گذرانده اند. (عالمت هاى اختصارى ديگر شامل 

FT2، FT4 و امثال آن است) 

FTP
Foiled Twisted – Pair Cableعالمت اختصارى Foiled Twisted – Pair Cableعالمت اختصارى Foiled Twisted – Pair Cable ، كابل زوجى پيچيده 
شده با ورق فلزى ( فويل) است. در اين نوع كابل، هاديهاى مسى عايقكارى 
شده درون پوشش محافظ كاغذ فلزى پيچيده شده است و سيم دررويى دارد 
الكترومغناطيسى در غالفى تكى  تداخل  برابر  كابل در  از  براى حفاظت  كه 

قرار گرفته است.
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FTQ
تايى  كابل چهار   ،  Foild- Twisted Quad Cable اختصارى  عالمت 
پيچيده شده در كاغذى فلزى ( فويل) است. اين نوع كابل دو گروه جداگانه 
دارد كه هر گروه داراى چهار هادى به هم پيچيده شده است كه در محافظ 

كاغذ فلزى پوشيده شده اند.

  Fuel Cell                      سلول سوختى، پيل سوختى
الكتريكى  انرژى  به  را  انرژى شيميايى  پيوسته  به طور  تواند  مى  كه  سلولى 

تبديل كند.

Full Annealing
به Annealing, Full مراجعه شود.

Full Braid             گردباف كامل
از  كه  است  گردبافي  بر خالف  كه  يگانه  اى  ماده  از  شده  ساخته  گردبافى 

مخلوطي از مواد ساخته شده است.

Full Duplex           دو سوية كاملFull Duplex           دو سوية كاملFull Duplex
مشخصه اى مربوط به پروتكل شبكه كه در آن ممكن است انتقال همزمان 
داده ها در هر دو جهت و در زوج هاى چند گانه در سيستم كابلى وجود 

داشته باشد.

Full Hard              تمام سخت
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آن  وراى  در  و  دارد  مطابقت  شده  سردكارى  حالت  با  تقريبًا  كه  بازپختى 
ماده ديگري نمى تواند توسط خمكارى شكل بگيرد. مشخصة بازپخت تمام 
سخت، به طور معمول برحسب كمينة سختى يا كمينة استحكام كششى (يا به 
گونه اى ديگر، دامنة سختى يا استحكام) تعيين مى شود كه با درصد خاص 

از كاهش سرد كارى شده در پى تابكارى كامل، مطابقت مى كند.

Fume Extraction            خارج كردن دود
روشى براى زدودن دود كه به ويژه در كارگاه اسيد شويى براى ايجاد شرايط 
كارى مناسب و جلوگيرى از خوردگى ساختارى الزم است. سيستم ها ممكن 
است از انواع زير باشند: از نوع لبه اى كه دود توسط كانال تخليه مى شود، در 
اين سيستم دود در كناره ها يا لبة حمام يا حمام ها مى نشيند و با وارد كردن 
قطعة كار يا خارج كردن آن از حمام تداخل نمى كند؛ توسط هواكشى كه در 
باال و در يك مخزن قرار مى گيرد و بدين وسيله مانعى نامرئى از هواى تميز 
تشكيل مى شود؛ و محصور كردن كامل خط تميزكارى در آنچه كه در واقع 

ساختمانى در درون ساختمان اصلى است.

Fungus Resistance      پايدارى در برابر قارچ
قابليت  هادى يا مجموعة كابل براى پايدارى در برابر فساد فيزيكى و الكتريكى 

ناشى از رشد قارچ ها در محيط هاى خيس و مرطوب.

Funnel Entry         مدخل قيفىFunnel Entry         مدخل قيفىFunnel Entry
ورودى قيفى شكل يا عريض شده به پايانه يا استوانة سيم اتصال دهنده است. 
اين ترتيب، جاگرفتن آسان تر هادى را ممكن مى سازد و اين اطمينان را به وجود 
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مى آورد كه همة رشته هاى سيم به داخل استوانة سيم هدايت خواهند شد.

   Furnace                                      كوره
محل محصورى كه در آن گرما ايجاد يا از منبع گرمايى ديگرى وارد مى شود. 
به  الكتريسيته  تبديل  يا  سوخت  سوزاندن  طريق  از  كلى  طور  به  عمل  اين 
گرما انجام مى شود.  در صنعت سيم سازى، كوره ها معموالً براى افزايش 
كارپذيرى، پيش يا پس از كشش كارى يا نوردكارى و نيز براى ايجاد ساير 

خواص مطلوب در محصول نهايى بكار مى روند.

Furnace Atmosphere           جو كوره
براى  به طور كلى  اين جو  گازى كه ماده را در داخل كوره احاطه مى كند. 
محافظت از ماده در برابر آسيبي كه در صورت گرم كردن آن ماده در هواى 
محيط به وجود مى آيد، تهيه مى شود. در مورد سيم آهنى، اين جو محافظ براى 
جلوگيرى از اكسايش و كمك به كربن زدايى است. برخى جو ها "بى اثر" اند 
كه با جانشين شدن به جاى هوا از ماده محافظت مى كنند (به طور مثال، ازت). 
اند كه با واكنش شيميايى با هوا از ماده محافظت " اند كه با واكنش شيميايى با هوا از ماده محافظت " اند كه با واكنش شيميايى با هوا از ماده محافظت  واكنش پذير" واكنش پذير" واكنش پذير جوهاى ديگر 
مى كنند (مانند، هيدروژن). در عمل، جو كوره ها مخلوطى از اجزاء بى اثر و 
واكنش پذيرند. اين مخلوط هاى گازى را يا به طور جداگانه در حجم زياد 
تحويل مى دهند و سپس مخلوط مى كنند يا در محل كوره به وجود مى آورند. 

Controlled Atmosphereبه Controlled Atmosphereبه Controlled Atmosphere مراجعه شود.

Furnace, Basic Oxygen       كورة اكسيژن قليايى
الكتريكى است) كه براى  يكى از دو وسيلة عمده اى (ديگرى كورة قوس 



418واژه نامه سيم و كابل

توليد فوالد مذاب بكار مى رود. اكسيژن توسط افشانك با فشار بسيار زياد با 
فلز برخورد مى كند و با كربن و ديگر ناخالصى ها براى ايجاد فوالد مذاب 
واكنش مى كند. اين محصول را از كوره به داخل پاتيل بارگيرى مى كنند و 
ممكن است در داخل پاتيل تصفيه شود. سپس اين محصول به صورت پيوسته 
مستقيمًا به صورت شمشه ها يا شمشال ها ريخته مى شود و يا براى كارهاى 
لينتس  فرآيند  را  طرح  اين  شود.  مى  گرى  ريخته  به صورت شمش  بعدى 

– دوناوتيس  مى نامند (به شناسه مربوطه مراجعه شود).

Furnace,  Batch Type        كورة پخت به پخت، كورة غير مداوم
كوره اى كه در آن يك گروه كامل از مواد را در كوره قرار مى دهند و گرم 
مى كنند (ممكن است برخى آزمايش هاى ديگر نيز روى آن انجام دهند) و 

پيش از آن كه گروه بعدى را در كوره قرار دهند، از كوره خارج مى كنند.

Furnace, Bell Type      كورة ناقوسى
نوعى كورة پخت به پخت متحرك  و به شكل استوانه است و از يك بار 
كوره به بار ديگر توسط جرثقيل جا بجا مى شود. مواد را در آتشدان يا يك 
منظور  به  داخلى"  "پوشش  يا  قرع  با  سپس  و  دهند  مى  قرار  ثابت  "كف" 
فراهم آوردن محفظه اى گازبندى شده براى جو كوره مى پوشانند. سپس 
كورة ناقوسى را بر روى كف روى پوشش داخلى قرار مى دهند. در اين 
نوع كورهها از هواكش جابجايى گرما استفاده مى شود كه در كف و در زير 
مواد قرار مى گيرد. " خنك كنندة تحت فشار" ممكن است در باالى پوشش 
داخلى قرار گيرد، به اين منظور كه دما را تا سطحى كاهش دهد كه مواد 

هنگامى كه در معرض هوا قرار مىگيرند تغيير رنگ ندهند.
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Furnace, Continuous Type          كورة پيوسته
كوره اى كه مواد به طور پيوسته به آن خورانده مى شود. در صنعت سيم سازى 
مواد را مى توان بدون واپيچى كالف وارد كوره كرد. (به طور مثال، همان 
گونه كه در كورة مداوم پيشگرمكن انجام مى شود). يا مواد را با واپيچى يك 

يا چند كالف و كشيدن رشته هاى جداگانه از داخل كوره به آن خوراند.

Furnace, Electric Arc          كورة الكتريكى قوسى
يكى از دو وسيلة عمده اى كه براى توليد فوالد مايع بكار مى رود( ديگرى 
كورة اكسيژن قليايى است). در اين كوره از مقاومت يا القاى الكتريكى براى 
تهيه فوالد مذاب استفاده مى شود. اين محصول را به داخل پاتيل مى ريزند، 
سپس به طور پيوسته مستقيمًا به صورت شمشه يا شمشال مى ريزند يا براى 

عمليات بعدى به صورت شمش در مى آورند.

Furnace, Forced Air           كورة با هواى فشرده
كوره اى كه در آن همرفت (جا بجايى) مهم ترين وسيلة انتقال گرماست. آنرا 
"كورة همرفتى" نيز مى نامند. اين قبيل كوره ها به طور معمول نوعى هواكش 
دارند كه گاز سرد را در سراسر منبع گرما و به داخل محفظه اى كه حاوى 

فلزى است كه بايد گرم شود به گردش در مى آورد.

Furnace, Induction              كورة القايى
كوره اى كه گرماى آن توسط شارش جريان الكتريكى در ماده اى كه بايد گرم 
شود به دست مى آيد. جريان متناوب دريچه هاى القايى كه مواد را احاطه 
كرده، اما با آن تماس ندارد، موجب جريان ثانويه براى جريان يافتن در آن 
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ماده مى شود. جريان الكتريكى ثانويه در ماده ايجاد گرما مى كند كه اين گرما 
مبتنى بر مشخصه هاى مقاومت الكتريكى ماده است.

Furnace, Open Hearth        كورة زيمنس- مارتن
كوره اى براى ذوب فلز كه در آن حمام توسط جابجايى گازهاى داغ بر باالى 
بيستم،  قرن  دوم  نيمة  تا  مى شود.  گرم  از سقف  تابش  توسط  و  فلز  سطح 
مارتن توليد مى شد. در اواسط – مارتن توليد مى شد. در اواسط – مارتن توليد مى شد. در اواسط  بسيارى از فوالدهاى جهان در كورة زيمنس 
قرن بيستم فناورى ديگرى بر فرآيند زيمنس – مارتن پيشى گرفت. آخرين 

كوره ها از اين نوع در آمريكاى شمالى در دهة 1980 از رده خارج شدند.

Furnace , Pusher Type       كورة مداوم پيشگرمكن 
كوره اى  كه در آن مواد تعديل مى شوند يا به طور پيوسته تحت فشارى كه 
در طرف ورودى اعمال مى شود جابجا مى شوند. معموالً مواد را بر روى 
بعضى از انواع وسايل حمل و نقل ( به طور مثال، سينى هاى غلتك دار) بار 

مى كنند و سپس به داخل كوره مى رانند تا از طرف مقابل خارج شود.

Furnace , Radiant Tube      كورة لوله اى تابشى
كوره اى گازى است كه در آن محصول هاى سوخت وارد كوره نمى شوند، بلكه 
در داخل المنت هاى لوله اى به گردش در مى آيند و گرما از طريق آن توسط 

تابش به بار كوره منتقل مى شود. آن را كورة لوله اى گازى نيز مى نامند.

Furnace , Roller Hearth      كوره با آتشدان غلتكى
كوره اى كه در آن بار كوره روى غلتك هاى محرك كه گاهى اوقات با آب 
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خنك مى شوند، جابجا مى شود.

Furnace , Rotary Hearth     كورة با آتشدان گردان
كوره اى كه طرحى حلقوى دارد و به طور پيوسته يا متناوب مى چرخد و بار 

خود را از درهاى بارگيرى به درهاى تخليه منتقل مى كند.

Furnace, Salt Bath      كورةحمام نمك
كوره اى كه در آن ماده اى كه بايد گرم شود در داخل نمك مذاب قرار مى گيرد يا 
از داخل آن عبور مى كند. نمك مذاب هم به منزلة واسطة انتقال گرما و هم به منزلة 
مانعى محافظت كننده عمل مى كند. مورد اخير محافظت از مادة مورد گرمايش 

است كه اگر در هواى محيط گرم شود باعث آسيب ديدگى آن خواهد شد.

Furnace , Shaft            كورة بلند
كوره اى كه در هر دو طرف داراى دهانه است و محصول از داخل آن مى گذرد. 

به آن كورة زمينى نيز مى گويند.

Furnace, Shaker Hearth     كورة با آتشدان تكانى
كوره اى براى قطعات كوچك است. قطعات روى صفحه اى صاف يا شيار دار 
قرار مى گيرند و در بازه هاى زمانى از پيش تعيين شده تكان داده مى شوند، 
اين عمل موجب مى شود كه بار كوره ازداخل منطقة گرمايى با سرعتى كنترل 

شده جابجا شود.

Furnace Strand Type           كورة رشته اى
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كورة پيوسته اى است كه در آن سيم به طور مستقيم به وسيلة قرقره ها در 
داخل محفظه هاى گرمكارى و خنك كارى حركت مى كند و كشيدن سيم 
توسط تكيه گاه هاى مربوط به پيچيدن سيم در كنار طرف خروجى محفظه 
كه  است  تابكارى الزم  براى  يابد.  مى  ادامه  است،  گرفته  قرار  خنككارى 
هر سيم از داخل لوله اى با سوراخ كوچك كه در آن جو محافظ وارد شده 

است حركت كند.

Furnace, Tube Type            كورة لوله اى
كوره اى داراى لوله هايى كه سيم هاى جداگانه را مى توان از داخل آن عبور داد.

Fuse              فيوز
قابل  جزئى  كه  هنگامى  كه  ترتيب  بدين  است،  كننده  محافظت  اى  وسيله 
گداخته شدن در اثر گرم شدن به علت عبور جريان بيش از اندازه از آن، قطع 
شود، مدار را باز مى كند. حد مجاز : ولتاژ، جريان عادى، بيشينة مجاز جريان، 

تاخير زمانى قطع.

Fuse , Dual Element           فيوز با دو المان
سازى  فعال  از  پيش  زمانى  تأخير  هم  و  اضافى  جريان  حد  هم  كه  فيوزى 

دارد.

Fuse, Nonrenewable           فيوز تجديد ناپذير
فيوزى كه بايد پس از هر بار كه مدارى را قطع مى كند عوض شود. آن را 

فيوز يك بار مصرف هم مى نامند.
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Fuse, Renewable Link        فيوز با رشتة قابل تعويضRenewable Link        فيوز با رشتة قابل تعويضRenewable Link
فيوزى كه مى توان آن را پس از قطع مدار، با تعويض رشتة مدار قابل ذوب، 

مورد استفاده دوباره قرار داد.

Fused Coating            پوشش كارى گدازيدهFused Coating            پوشش كارى گدازيدهFused Coating
پوشش كارى فلزى (معموالً قلع يا آلياژ لحيم) كه ذوب و منجمد مى شود و 

به اين ترتيب پيوندى متالوژيكى با فلز پايه تشكيل مى دهد.

Fused Conductor         هادى گدازيدهFused Conductor         هادى گدازيدهFused Conductor
رشته هاى جداگانه سيم مسى با روى اندودكارى سنگين كه به هم تابيده شده 

و سپس با كرمكارى القايى به يكديگر پيوند يافته اند.

Fused Spiral Tape      نوار مارپيچى گدازيده
سيم عايقكارى شده با PTFF (پلى تترا فلوئورو اتيلن). هادي يى كه به طور 
مارپيچى در نوار پيچيده شده است از داخل كوره جوش عبور داده مى شود كه در 

اين مسير لبه هاى رويهم افتاده به يكديگر گدازيده مى شوند.

Fused Link Cable       كابل با رشتة قابل گدازش
كابلى كه ويژگى هاى فيوز را هم فراهم مى كند. هنگامى كه جريانى بيش 
از جريان تعيين شده براى كابل از هادى عبور كند، هادى بيش از اندازه گرم 

مى شود، مى سوزد و از هم جدا مى شود.
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Fusing         گداختنFusing         گداختنFusing
 گداخت يا گداخت سيم كه پايان يافتن سيم مغناطيسى با كاربرد گرما بدون 
برداشتن اليه نازك عايق از پيش را توضيح مى دهد. عايق در اثنـــاى فرايند 
گدازش برداشته مى شود. Hot Staking  اصطالحى خاص است كه در 

مورد گداخت كموتاتورها بكار مى رود.

FX
عالمت اختصارى سيم درخت كريسمس تكى عايقكارى شده با الستيك با 

گردباف بيرونى 125 ولت، 60 درجة سانتيگراد.

FXT
عالمت اختصارى سيم درخت كريسمس تكى عايقكارى شده با پالستيك، 

125 ولت، 60 درجة سانتيگراد.

FZCV
عالمت اختصارى  براي فرايند و ولكانش پيوسته با استفاده از روغن سيليس دار.
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G

G
نئوپرن   روكش  و  عايق الستيك  با  قابل حمل  برق  كابل  اختصارى  عالمت 

داراي دو تا پنج هادى 8AWG يا بزرگتر همراه با سيم هاى زمين.

Gadroon Wire             سيم تزئينى
سيم برنجى نرم، مسى يا نيكل و نقره كه نقش و نگارى بر روى آن نورد شده 
است. از اين سيم به طور عمده در كارهاى تزئينى براى لبه دار كردن سينى ها 

و پوشش لبة آينه ها استفاده مى شود.

Gage
نوشتار ديگرى از Gauge است.

Gain             بهره
را  بهره  قبلى.  ميزان  يا  استاندارد  از حد  بيش  توان  يا  ولتاژ، جريان  افزايش 

معموالً بر حسب دسى بل (dB) بيان مى كنند.

Galfan           گالفان
پوشش كارى گرم كه در مورد نوعى سيم فوالدى ساخته شده از آلياژ روى، 
Galfan Technol- آلومينيوم و متال بكار مى رود. گالفان عالمت تجارتى

ogy Center Inc است.
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  Galling        خراشيدگىGalling        خراشيدگىGalling
عيب سطح سيم ناشى از قطع الية روانكارى در ميان ناهموارى هاى فلز و 
حديدة شكل دهنده در خالل عمليات كشش. اصطكاك اضافى ممكن است 
سبب گرمايش موضعى، ناهموارى سطحى، پوسته شدن و تشكيل ترك هاى 

عرضى شود.

Gallium                گاليم
عنصرى با عالمت شيميايى Ga. اين فلز با رنگ سفيد متمايل به آبى (فلز 
نقره اى – سفيد در خلوص باال) را مى توان از بوكسيت و عمل آورى روى 
ليزرى،  ديودهاى  ها،  هادى  نيمه  ساختن  براى  عنصر  اين  از  كرد.  بازيابى 
هاى  سلول  نورى،  سازىهاى  آشكار  يكپارچه،  مدارهاى  نورى،  ديودهاى 

خورشيدى و ديگر وسايل الكترونيك نورى استفاده مى شود.

Gallows               باالبر دار شكل
اصطالحى كه در گذشته براى توضيح باالبر باالى بلوك نهايى ماشين كشش 
براى برداشتن كالف هاى كامل شدة سيم بكار مى رفت. برخى ماشين ها با 
باالبرهاى متحرك مجهز شده بودند كه امكان تخلية بلوك هاى ميانى را در 

هنگام نياز ميسر مى ساخت.

Galvanized Wire
به Galvanizing مراجعه شود.

Galvanizing       روى اندودكارى، گالوانشGalvanizing       روى اندودكارى، گالوانشGalvanizing
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برابر  از آن در  كاربرد پوشش روى روى سطح سيم فوالدى براى حفاظت 
خوردگى. اين كار را مى توان يا با فروبردن سيم در حمام قلع مذاب يا از 
قلع  نمك  آبى  محلول  از  حاصل  قلع  پوشش  الكتروليتى  رسوبكارى  طريق 

انجام داد.

Galvanizing Bath      حمام روى اندود كارى
مخزنى حاوى الكتروليت و آندهاى روى، براى گالوانش الكتروليتى. در روى 
اندود كارى از طريق فرواندايى داغ بايد پيش بينى هاى الزم براى گرم كردن 
به عمل آيد. در عين حال حمام بايد ساختمانى بسيار مستحكم داشته باشد 
تا بتواند وزن روى را تحمل كند و اين واقعيت در نظر گرفته شود كه روى، 

رساناى گرمايى نسبتًا بدى است.

Galvanizing Blanket          پوشش محافظ حمام روى
موادى مانند ذغال چوب، ورميكوليت يا گرافيت دانه اى است كه در باالى 
حمام روى اندود كارى شناور مي شوند تاعايق مورد نياز را ايجاد كرده و 
تا حد امكان تشكيل اكسيدهاي روي را كه ناشي از هوازدگي است كاهش 

دهند.

Galvanizing Flux       گداز آور روى اندودكارىGalvanizing Flux       گداز آور روى اندودكارىGalvanizing Flux
محلولى معموالً به شكل پوششى با ضخامت 50 تا 75 ميليمتر ( 1/97 تا 2/95 
اينچ ) بر روى سطح روى مذاب كه سيم پيش از وارد شدن در حمام روى 
اندود كارى از داخل آن عبور مى كند. منظور از اين كار حذف ناخالصى ها از 
سطح سيم و كمك به اتصال پوشش روى به سيم است. اين كار را مى توان در 
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مخزنى جداگانه نيز انجام داد كه در پى آن تونل خشك كننده پيش از عبور 
به حمام روى قرار دارد.

Galvannealed     تابكارى شدة گالوانشىGalvannealed     تابكارى شدة گالوانشىGalvannealed
نرم  فوالدى  كه روى صفحة  (روى)  اندودكارى  روى  فلز  از  اضافى  پوشش 
بكار مى رود و صفحه پس از آن از داخل كوره اى با دماى تقريبى 750 درجة 
فارنهايت) عبور مى كند. پوشش حاصل خاكسترى  سانتيگراد (1200 درجة 

مات بدون گل و بوته است كه به ويژه براى رنگ كارى بعدى مناسب است.

Galvanometer              گالوانومترGalvanometer              گالوانومترGalvanometer
وسيله اى براى آشكار سازى يا اندازه گيرى جريان كم الكتريكى از طريق 

جابجا كردن سوزنى مغناطيسى يا پيچه اى در ميدان مغناطيسى.

Gamma Iron       آهن گاما
شكلى از آهن كه بين 910 و 1400 درجة سانتيگراد (1670 و 2250 درجة 
فانهايت) پايدار است و با ساختار بلورى مكعب با وجوه مركز دار مشخص 
مى شود. به نام Austenite، استنيت نيز معروف است ( به شناسة مربوطه 

مراجعه شود).

Gang Strip                  عايق بردارى گروهى
عايق بردارى همزمان همة هادى ها در كابل تخت يا نوارى.

Garnett Wire    سيم ماشين پشم و پنبه پاك كنى



واژه نامه سيم و كابل 429

سيم دندانه دارى كه براى پوشاندن تابنور بزرگ يا غلتك هاى گارنت نساجى 
و ماشين هاى مشابه بكار مى رود.

Garrett Mill        دستگاه نورد گارت
William Garrettدستگاه نورد مفتول مس كه شخصي به نام William Garrettدستگاه نورد مفتول مس كه شخصي به نام William Garrett آن را طراحى 
كرده است. مشخصة اين دستگاه محركى است كه براى جبران تفاوت هاى 

ميان جايگاه هاى نورد خشن كارى و پرداخت كارى طراحى شده است.

Gas Cyaniding
به Carbonitriding مراجعه شود.

Gas – Filled Cable        كابل گازى
نوعى كابل فشار داخلى با عايق كاغذى از پيش در آغشته يا بارور شده. كابل 
فضاى كافى در عايق دارد كه عبور آزاد گاز را بدون نياز به وجود فاصله اى 

ميان هسته و غالف ميسر مى سازد.

Gas – Filled Pipe Cable       كابل لوله اى گازى
كابل لوله اى كه در آن واسطة فشار گاز بى اثرى است كه با عايق در تماس 

است.

Gasoline Resistant Wire    سيم پايدار در برابر بنزين
سيمى با مواد عايقكارى پايدار در برابر بنزين. نام اين سيم معرف هادى با 
روكشى از نايلون اكسترود شدة مناسب براى قرار گرفتن در معرض روغن 
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معدنى، بنزين مايع و بخار بنزين در دماى محيط است.

Gassing                جذب گازGassing                جذب گازGassing
تابكارى  در خالل  داخل سيم  در  گاز  كه  آيد  مى  پيش  هنگامى  اين حالت 
نفوذ مى كند؛ اين عمل در ريخته گرى نيز اتفاق مى افتد. اين اختالل در مس 
چقرمه به علت  گرم كردن در جوى كه حاوى هيدروژن است پيش مى آيد. 

به Steam Pocket نيز مراجعه شود.

Gauge         سنجه، وسيلة سنجش
استانداردهاى  1) سيستمى عددى كه قطر اسمى سيم را مشخص مى كند. 
گوناگون مورد استفاده ( به طور مثال، سنجة آمريكايى سيم(AWG) ، سنجة 
 ،(GSG) شده  اندود  روى  ورق  سنجة   ،  (USS) متحده  اياالت  استاندارد 
سنجة سيم بيرمنگام (BWG) و امثال آن) به علت ماهيت اختيارى و ميان 
سيم هاى آهنى و غير آهنى متفاوت اند. 2) ابزارى كه براى اندازه گيرى قطر 
يا طول بكار مى رود. 3) كمكى براى بازرسى چشمى كه بازرسى با اطمينان 
بيشترى مى تواند تعيين كند كه اندازه يا كناره نماى قطعه اى شكل داده شده، 
به صورت  را  آن  اوقات  گاهى  نه.  يا  كند  مى  تامين  را  ابعادى  نيازمنديهاى 

gage مى نويسند.

Gauge Length             طول مؤثر، طول سنجه
ديگر  هاى  و مشخصه  تغيير طول  كرنش،  تعيين  براى  كه  نمونه  اولية  طول 

اندازه گيرى مى شود.
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Gauss           گاوس
.CGS واحد الكترومغناطيسى در دستگاه

G Cable                                                                             Gكابل 
عالمت اختصارى كابل نوع W يا كابل برق با سيم هاى زمينى. سطح كل 
تا سه  با يك دوم  برابر  تقريبًا   (CM)سيم هاى زمين بر حسب ميل مدور

چهارم سطح يكى از هادى ها برحسب CM است.

Gear Train       چرخ دندگان ، زنجيرة چرخ دنده اى
برقرارى  به منظور  از چرخ دنده ها كه در ماشين كشش سيم  مجموعه اى 

سرعت هاى مطلوب براى حركت محصول گنجانده مى شود.

Gel                ژل
ذرة كوچك بى شكل رزين است كه با محيط اطراف خود به اين علت كه 
وزن ملكولى بيشتري دارد متفاوت است، به طورى كه ويژگى هاى آمايش آن 
تا آن اندازه تفاوت مى كند كه به سهولت در داخل رزين هاى اطراف پراكنده 

نمى شود.

General Purpose Circuit  مدارى براى منظورهاى عمومى
مدارى 120 ولت كه در مكان هاى مسكونى، به منظور برق رسانى به پريزهاى 

ديوارى و وسايل روشنايى ثابت كاربرد دارد.

Geometric Factor        ضريب هندسى
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ضريبي كه تنها براى ابعاد نسبى و پيكربندى هاديها و عايق كابل بكار رفته و 
توسط آنها تعيين مى شود.

Geophysical Cable      كابل ژئوفيزيكى
كابلى كه در اليه هاى زير زمينى براى كاوش نفت بكار مى رود.

Germanium          ژرمانيم
عنصرى با عالمت شيميايى Ge. فلزى خاكسترى متمايل به سفيد كه از نظر 
شيميايى مشابه قلع است و از عمل آورى مس و قلع به دست مى آيد. ژرمانيم 
در توليد شيشه هاى زير قرمز، فيبر نورى، آشكار سازهاى الكترونيكى و نيمه 

هادىها بكار مى رود.

GG
.(Gronud to Gronnd) عالمت اختصارى زمين به زمين

G- GC
عالمت اختصارى نوعى كابل G كه سيم كنترل زمين دارد.

Ghost Line            رنگين خط ها
رگه هاى جدا نشسته بر سطح مقطعى از محصول كه به طور معمول حاوى 
مجاور  مادة  كربن  از  كمتر  آنها  كربن  و  هستند  اكسيد  يا  و  فسفيد  سولفيد، 

آنهاست.
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Gigabit per Second(Gb/s)                     گيگا بيت در ثانيه
ميزان انتقال يك ميليارد بيت در ثانيه.

Gigahertz (GHz)          گيگا هرتز
واحد بسامد برابر با يك ميليارد هرتز.

Gilbert                  ژيلبرت
واحدى كه مى توان آنرا براى تعيين ميزان نيروى محركة مغناطيسى (پتانسيل 

مغناطيسى) بكار برد و مربوط به ميدان هاى مغناطيسى است.

Gilding Metal Wire            سيم برنجى طاليى
اين سيم معموالً 80 تا 90 درصد مس دارد و بقية آن روى است. اين سيم در 

سيم برنجى طاليى            
اين سيم معموالً 80 تا 90 درصد مس دارد و بقية آن روى است. اين سيم در 

سيم برنجى طاليى            

مواردى مصرف مى شود كه رنگ طاليى جذاب آن مزيتى به شمار مى رود، 
همانند مزيتى كه در كاربردهاى جواهرسازى و تزئينى دارد.

Gimmick
طول كوتاهى از سيم كه به قطعات مدارى لحيم مى شود و به منزلة خازن قابل 

تنظيم كوچك بكار مى رود.

Glass            شيشه
ماده اى شكننده و شفاف يا نيمه شفاف بى شكل كه معموالً از ذوب سيليس، 
نمك قليا، آهك و سولفات سديم تجارى يا مواد مشابه به دست مي آيد. الياف 
شيشه در كارهاى رشته اى و گردباف ها به منزلة عضوهاى مستحكم بكار 
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مى روند، فيبر شيشه استحكام كششى زياد، اشتعال ناپذيرى، انعطاف پذيرى و 
پايدارى در برابر رطوبت و دماى زياد را عرضه مى كنند. از شيشه در توليد 

كابل هاى الياف نورى هم استفاده مى شود.

Glass Braid          گردباف شيشه
اين گردباف براى فراهم آوردن محافظت گرمايى و يا مكانيكى، براى عايق 

زيرين انواع معينى از هاديها بكار مى رود.

Glass Fiber          الياف شيشه
از الياف شيشه به منزلة عايق براى سيم به صورت بافته يا نوار، يا در طول هاى 
نازك و پيوسته استفاده مى شود. الياف شيشه استحكام كششى و پايدارى زياد 
در برابر گرماى فوق العاده دارد و تحت تأثير اسيد ( به جز هيدروفلوريك)، 
روغن ها و بخارهاى خورنده قرار نمى گيرد. رشته هاى شيشه به منزلة مادة 
گردباف در مرحلة گردبافى ساخت سيم بكار مى رود. الياف شيشه به منزلة 
گرماسخت  ورنى  طريق  از  ها  هادى  با  آنها  كه  مواردى  در  عايقكارى  الية 
پيوند مى يابند نيز بكار مى رود. Fiberglass نام تجارتى ثبت شده اى براى 

ماده اى از اين نوع است.

Glow Discharge           تخلية فروزان
هنگامى روى مى دهد كه ولتاژى باال ميان دو الكترود در جوى رقيق شده در 
اثناى تابكارى رشته اى اعمال مى شود. گازهاى موجود در جو يونيزه مى شوند 
و يون هاى با بار مثبت به سرعت به سمت كاتد حركت مى كنند و با عبور از 
ميدان الكتريكى شتاب مى گيرند. بمباران كاتد توسط اين يون ها، موجب انتشار 
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ثانوية الكترون هايى مى شود كه تخلية فروزان را به وجود مى آورند.

Glyptal         گليپتال
رزين هاى مصنوعى بكار رفته به منزلة ورنى عايقكارى. در برابر گرما، روغن 

و ساير عامل ها پايدار است.

GND
عالمت اختصارى Ground، زمين شده، است.

Gold             طال
Auعنصرى با عالمت شيميايى Auعنصرى با عالمت شيميايى Au. مادة معدنى زرد رنگى كه چكش خوارترين 
و  نرم  بسيار  همچنين  است.  فلزات  همة  ميان  در  فلز  انعطاف پذيرترين  و 
رسانندگى  و  خورنده  واسطة  برابر  در  پايدارى  علت  به  است.  شكل پذير 
منزلة  به  اول  درجة  در  را  است. طال  توجه  مورد  زياد  الكتريكى  و  گرمايى 
از دست نمى دهد و  را  برند، زيرا جالى خود  بكار مى  يا روكش  پوشش 
زنگ نمى زند و با قرار گرفتن در معرض هوا يا آب تأثير نمى پذيرد. از طال 
به منزلة هادى در مدار چاپى نيز استفاده مى شود. طال، مس و نقره به "فلزات 

نجيب" معروفند.

Gold Dot                                                        خال طال
مداربندى  روى  مستقيمًا  طال  هاى  خال  تخت.  كابل  براى  ارتباط  سيم 
انعطاف پذير تخت قرار مى گيرند، به طورى كه هنگام فشرده شدن، طال براى 

ايجاد اتصال بدون نفوذ گاز، جريان مى يابد.
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Gold Solder         لحيم  طال
 اين سيم به طور معمول حاوى سهم عمده اى از نقره و مس و احتماالً كمى 

لحيم  طال         
 اين سيم به طور معمول حاوى سهم عمده اى از نقره و مس و احتماالً كمى 

لحيم  طال         

روى است. اين آلياژهاى طال – پايه براى اتصال دادن طال بكار مى روند.

GOR
عالمت اختصارى سيم پايدار در برابر بنزين و روغن.

Gorcy Descaling System                سيستم پوسته زدايى گرسى
يكى از فرآيندهاى پيشگام براى پوسته زدايى مفتول سيم است، به اين ترتيب كه 
مفتول با خم شدن بر روى قرقره ها تغيير شكل مى يافت و سپس با برس هاى 

گردان، پيش از آنكه وارد اولين حديدة ماشين كشش سيم شود، آمايش مى شد.

Gouge           شيار
خراشى بزرگ بر روى سطح ماده.

Government Rubber Styrene (GRS)        رابراستايرن دولتى
هم بسپارش (كوپليمريزاسيون) الستيك بى شكل استايرن و بوتادين است كه 
GRS) و GRS) و GRS (رابراستايرن دولتى) شناخته  Buna – S) اس (– اس (– اس در اصل به نام بونا 
مى شود. اين ماده اولين بار در كارخانه هاى تحت تملك دولت ساخته شد.

Government Rubber Synthetic (GRS)  الستيك مصنوعى دولتى
اس است، هنگامى كه در آميزه هاى – اس است، هنگامى كه در آميزه هاى – اس است، هنگامى كه در آميزه هاى  يك استاندارد دولتى براى الستيك بونا 

روكشكارى و عايقكارى سيم و كابل هاى نظامى بكار مى رود.
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GPT
عالمت اختصارى سيم گرمانرم (ترموپالستيك) اوليه. اين سيم ممكن است 

از مس لخت يا قلع اندود باشد.

GPU
عالمت اختصارى Ground Power Unit، دستگاه برقى زمين شده.

Grades              درجه ها
پارامترى براى طبقه بندى تقسيمات ميان انواع مختلف فلزات بر اساس عنصر 
موجود در آن يا خواص مكانيكى. مثال: درجة معمولى براى فوالد، " فوالد 
حسب  بر  بندى  طبقه  اصلى  سيستم  زياد".  كششى  استحكام  با  ساختمانى 
درجه كه در آمريكاى شمالى بكار مى رود مربوط به انجمن مهندسان خودرو 
 (ASTM) مواد  و  آزمونگرى  آمريكايى  انجمن  سيستم  از  است.   (SAE)

مى توان براى طبقه بندى درجه ها استفاده كرد.

Graded Insulation      عايق طبقه بندى شده
ميدان  توزيع  كه  اند  شده  مرتب  اى  گونه  به  كه  عايق  هاى  اليه  از  تلفيقى 

الكتريكى يي را كه در معرض آن قرار مى گيرند بهبود مى بخشند.

Grain             دانه
ها شكلهاى خارجى  دانه  آلياژ.  يا  بلورى  فلزى چند  در  اى  بلور جداگانه 

مختلفى دارند.
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Gain Boundary Corrosion
به Intergranular Corrosion مراجعه شود.

Gain Growth (Coarsening)        (درشت شدن) رشد دانه
افزايش اندازة دانه ها در فلز چند بلورى است كه معموالً در خالل گرم كردن 
در دماهاى باال اتفاق مى افتد. افزايش ممكن است تدريجى يا ناگهانى باشد 
كه به ايجاد دانه هايى يكنواخت يا غير يكنواخت، پس از متوقف شدن رشد، 

بيانجامد.

Grain Growth, Duplexed    رشد دانه اى دوگانه
مخلوطى از دانه هاى غير يكنواخت.

Grain Growth, Exaggerated       رشد دانه اى بيش از اندازه
رشد غيرعادي دانه اى كه حاكى از تشكيل دانه هايى بيش از اندازه بزرگ 

است.

Grain Growth , Germinative      رشد دانه اى رويشى
تشكيل ناگهانى رشد دانه اى غيرعادى در هنگامى كه مقدار كرنش بحرانى يا 

هسته اى ديگر براى زياد كردن رشد وجود داشته باشد.

Grain Size               اندازة دانه
چند  فلزى  در  ها  دانه  يا حجم  سنجش سطح  فلزات،  مورد  در  دانه  اندازة 
نسبى  طور  به  ها  دانه  جداگانه  هاى  اندازه  كه  هنگامى  معموالً  كه  بلورى 
چند  فلزى  در  ها  دانه  يا حجم  سنجش سطح  فلزات،  مورد  در  دانه  اندازة 
نسبى  طور  به  ها  دانه  جداگانه  هاى  اندازه  كه  هنگامى  معموالً  كه  بلورى 
چند  فلزى  در  ها  دانه  يا حجم  سنجش سطح  فلزات،  مورد  در  دانه  اندازة 



واژه نامه سيم و كابل 439

اندازة دانه ها بر حسب  يكنواخت باشد، به صورت ميانگين بيان مى شود. 
تعداد دانه ها در واحد سطح يا حجم داده مى شود كه از آن ميانگين قطر يا 
تعداد دانه – اندازه از اندازه گيرى هاى سطح به دست مى آيد. اندازة دانه را 
در هشت اندازه طبقه بندى مى كنند كه اندازه هاى يك تا چهار درشت، و 

پنج تا هشت، ريز است.

Grain Structure           ساختار دانه
ساختار بلورى دانه هاى جداگانه درون فلز چند بلورى. اين ساختار را مى توان 
به منزلة شاخصى براى استحكام و نرمى و نيز يكنواختى تغيير شكل، عمليات 

حرارتى يا پراكندگى عنصرى داخل ماده بكار برد.

Granodraw                     Granodraw                     Granodraw
فرآيندى براى رسوب دادن پوششى از فسفات روى بر روى سيم يا مفتول 
فوالدى پيش از كشش كارى خشك. اين قبيل پوشش ها نگهدارندة بسيار 
خوب روان كننده هاى صابونى هستند كه در كشش سيم بكار مى روند و 
آنها واكنش  با  با آن روبه رو مى شوند  تحت فشارى كه در وجوه حديده 
مى كنند و الية نازكى از صابون هاى روى تشكيل مى دهند. اين الية صابونى 
اين  به  و  كند  فلز جلوگيرى مى  به  فلز  اصطكاك  از  اثر بخش  اى  به گونه 
ترتيب با كمينه كردن كش رفتگى فلز، خراش برداشتن فلز و گسيختگى ها، 
عمر افزار را افزايش مى دهد. به طور عمده براى كشش فوالد پر كربن مورد 
Henkel Surface Technolo- استفاده قرار مى گيرد. عالمت تجارتى

gies است.
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Granular Fracture      شكست دانه اى
نوعى سطح نامنظم كه هنگام رخداد شكست به وجود مى آيد. اين شكست با 
نماى خشن دانه اى، بر خالف نوع هموار ابريشمى يا ليفى، مشخص مى شود. 

ترك ها ممكن است يا در حالت فرادانه اى يا بين دانه اى پخش شوند.

Granular Pearlite                پرليت دانه اى
ساختارى كه با نگهداشتن فوالد براى مدتى در دمايى درست زير دماى بحرانى 

تشكيل و موجب جدايى گويچه اى سمانتيت و فريت در پرليت مى شود.

Granulator       ماشين دانه دانه ساز، گرانول ساز
ماشينى كه پالستيك اكسترود شده را براى مصرف مجدد به صورت دانه اى 
مى برد. ماشين هاى جديد، ضايعات گرم را مستقيمًا از كله گى اكسترودر 
بدون خنك كارى قبلى مى پذيرند و سيستمى براى بيرون كشيدن توسط هوا 
در آنها بكار رفته است كه دانه ها ( گرانول ها) را به قيف تغذية اكسترودر يا 

به محل كيسه كردن بر مى گرداند.

Graphite               گرافيت
گرافيت يكى از سه شكل كربن در طبيعت است (دو شكل ديگر آن بى شكل 
مواد شناخته شده است، سبك  ترين  نرم  از  الماس است). گرافيت يكى  و 
است و رسانندگى الكتريكى زيادي دارد. گرافيت در حالت كلوييدى به منزلة 
روان كننده بكار مى رود و به ويژه براى كاربرد در كشش گرم مناسب است. 
اما، مشكل استفاده از گرافيت اين است كه حديده به تميزكارى گهگاهى نياز 
دارد. معموالً آن را به صورت تعليق كلوييدى 18 درصد در آب يا به صورت 



واژه نامه سيم و كابل 441

تعليق دانه هاى ريز در روغن تهيه و سپس با آب مقطر يا كانى زدايى شده رقيق 
مى كنند. همگن سازى كامل از اهميت بسياري برخوردار است و روان كننده 
بايد پيش از مصرف، كامًال مخلوط شود. گاهى اوقات از اين مادة روان كننده 

براى روانكارى قالب هاى اكستروژن استفاده مى شود.

Gravimetric Separation       جداسازى ثقلى
جداسازى مايعات يا جامدات ناشى از تفاوت وزن.

Gravity Block              بلوك ثقلىGravity Block              بلوك ثقلىGravity Block
سيم  هاى  كالف  كه  كند  مى  فراهم  را  امكان  اين  كه  وارونى  كشندة  چرخ 

كشيده شده به علت وزن خود بر روى گيرنده اى مستقل قرار گيرند.

Gravity Drain Method        روش تخلية ثقلى
تخلية مادة خنك كننده از ماشين هاى كشش سيم به گونه اى كه بر اساس 

وزن خود به مخازن نگهدارنده جريان مى يابند.

GRC
سيم  محافظ  لولة   ،Galvanized Rigid Conduit اختصارى  عالمت 

روى اندود شدة يكپارچه.

Grease             گريس
اصطالحى براى توضيح خمير صابون، بكار رفته در كشش سرد براى دستيابى 
به پرداخت تميز و براق. اين خمير ممكن است حاوى محصوالت نفتى يا 
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فاقد آن باشد، اگر چه اين اصطالح حاكى از داشتن ماده اى نفتى است.

Green Rod           مفتول سبز
كار  گونه  هر  كه  آن  از  پيش  گرم،  نوردكارى  شرايط  در  سيم  مفتول  نوعى 

ديگرى روى آن انجام شده باشد.

Green Rot          خورندگى سبز، فساد سبز
نوعى خورندگى در دماى زياد بر روى آلياژهاى فوالد ضد زنگ، نيكل كرم 
و آلياژهاى نيكل كرم كه به طور همزمان در معرض اكسايش و كربوره كردن 
قرار مى گيرند. اين خوردگى اساسًا به اين صورت پيش مى آيد كه ابتدا كرم 

به كاربيد كرم تبديل و سپس ذرات اكسيده مى شود.

Green Vitrol
به Vitrol مراجعه شود.

Grinding             سنگ زنىGrinding             سنگ زنىGrinding
برداشتن فلز از روى سطح با استفاده از مادة ساينده.

Groove         شيار
شكاف يا حفره اى در اتصال دهنده كه مستقيمًا كابل را در خود مى گيرد. 
همچنين فرورفتگييى در قالب چين زن كه اتصال دهنده را در اثناى چين 
دادن نگه مى دارد. فرورفتگى يي است كه دور بدنة غلتكى را در قطعة مورد 
فرورفتگى  است. همچنين  فرا گرفته  آن فشرده شود  در  بايد  كه  نوردكارى 
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روى استوانه براى پيچيدن سيم است.

Ground (GRD)             اتصال زمين
1) براى وصل كردن به زمين يا ساير بدنه هاي بزرگ هادي كه به منزلة زمين 
بكار مى رود و مدارى الكتريكى را كامل مى كند. 2) سيمى كه براى اتصال به 

زمين در نظر گرفته شده است. هادى زمين كردن نيز ناميده مى شود.

Ground Check            وارسى اتصال به زمينGround Check            وارسى اتصال به زمينGround Check
سيمى آزمايشى در كابل هاى قابل حمل به منظور نظارت بر مدار اتصال به 

زمين.

Ground Check Conductor         هادى وارسى اتصال به زمين
هادى يى كه در كابلهاى معدن كارى به منظور كنترل پيوستگى مدار اتصال به 
زمين بكار مى رود و موجب مى شود برق هادىهاى حامل جريان در صورت 
از دست رفتن پيوستگى اتصال به زمين قطع شود. هادى كنترل به زمين نيز 
ناميده مى شود. در G-GC، SHD- GC، MPF-GC بكار مى رود و با 

عايق زرد رنگ شناسايى مى شود.

Ground Conductor             هادى اتصال به زمينGround Conductor             هادى اتصال به زمينGround Conductor
هادى يى در كابل يا خط انتقال كه به زمين وصل شده است.

Grounded            زمين شده
وصل شده به زمين يا هر بدنة هادي ديگري كه به جاى زمين بكار مى رود.
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Grounded Conductor         هادى زمين شده
AC يى كه به سيستم زمين مانند هادى خنثى در مدار استاندارد تك فازAC يى كه به سيستم زمين مانند هادى خنثى در مدار استاندارد تك فازAC هادى

وصل مي شود.

Grounded Neutral      خنثى ي زمين شده
سيمى خنثى كه به گونه اى فلزى به زمين وصل شده است.

Ground Fault
به Fault, Ground مراجعه شود.

قطع كنندة جريان در اثر خطاى اتصال به زمين   
Ground Fault Interrupter (GFI)
وسيله اى حفاظتى كه جريان غير معمول جريان يافته به زمين را آشكار و 

سپس مدار را قطع مى كند.

Ground Insulation عايق زميني 
قطعات  ديگر  مغناطيسى  پيچ  و هستة  ميان سيم  در  رفته  بكار  اصلى  عايق 

ساختارى كه به طور معمول در پتانسيل صفر نسبت به زمين است.

Ground Loop             حلقة اتصال به زمين
ايجاد جريانى نامطلوب كه در هادى اتصال به زمين جريان مى يابد و ناشى 
از جريان هاى به گردش در آمده اى است كه از منبع ثانوية ولتاژ سرچشمه 
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مى گيرد و غالبًا در نتيجة متصل شدن دو اتصال زمين جداگانه به مدارى تكى 
است.

Ground Plane             صفحة اتصال به زمين
تور مسى گسترده اى كه به صورت حفاظ، ساختار كابل تخت را مى پوشاند.

Ground Potential      پتانسيل صفر نسبت به زمين
پتانسيل صفر مربوط به زمين.

Ground Power Cable          كابل برق زمينى
مجموعة كابل با پايانه هاى مناسب كه براى برق رسانى به هواپيما از نيروگاه 

زمينى از آن استفاده مى شود.

Ground Return          برگشت به زمين
هنگامى كه زمين به منزلة بخشى از مدار برگشت بكار مى رود.

Ground Rod       مفتول اتصال به زمين
مفتولى فلزى كه به داخل زمين براى اتصال به سيستم الكتريكى فرو برده مى شود.

  Ground Sheave          قرقرة شيار دار اتصال به زمين
قرقرة شيار دارى كه در عمليات نهايى گرم كارى تابكارى كننده، هنگامى كه 

محصول دوباره گرم مى شود، بكار مى رود. 
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           Ground Support Cable                       كابل پشتيبانى زمينى
كابلى با ساختمانى معموالً قوى و سنگين كه براى كنترل پشتيبانى زمينى يا 

سيستم هاى قدرت بكار مى رود.

Ground Wire              سيم اتصال به زمين
هادى يى كه از تجهيزات به اتصال الكتريكى با زمين كشيده مى شود.

Grounding       زمين كردن، به زمين وصل كردنGrounding       زمين كردن، به زمين وصل كردنGrounding
وسيله يا هادى يى كه به زمين وصل مى شود و براى هدايت جريان در شرايط 

غير عادى طراحى شده است.

  Grounding Bushing             بوش زمين كردنGrounding Bushing             بوش زمين كردنGrounding Bushing
سيم زمين را به لوله هاى محافظ سيم و كابل وصل مى كند.

Grounding Conductor       هادى زمين كردن
هادى يى كه قطعات فلزى غير حامل جريان تجهيزات يا هادى مدار زمين شده 

را به الكترود زمين كردن وصل مى كند.

Group Ambient Temperature             دماى محيطى گروهى 
دماى بدون بار گروهى از كابل ها با همة كابل ها يا مجراهاى باردار ديگر.

GSIA
Galvanized Steel Inter locked Armorعالمت اختصارى Galvanized Steel Inter locked Armorعالمت اختصارى Galvanized Steel Inter locked Armor ، زرة به 
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هم وصل شده از فوالد روى اندود شده.

GTO
عالمت اختصارى نشان لولة گاز و كابل گيرانش مشعل نفت سوز.

Guard             حفاظ
1) هادى طراحى شده براى هدايت تداخل به منبع آن و جلوگيرى از تاثير آن 

بر سيگنال مطلوب. 2) مانعى مكانيكى در برابر تماس.

Guider          راهنماGuider          راهنماGuider
بندى  ابزار   (2 شود.  مراجعه   Die به  اكسترود.  قالب  تنظيم  قابل  قطعة   (1
موجود در كله گى اكسترود كه هسته را به مركز مواد عايق در خالل اكسترود 

شدن هدايت مى كند.

Guillotine Shear         قيچى گيوتينى
قيچى يى كه تيغة بااليى آن مانند گيوتين فرانسوى به سمت پايين حركت مى كند. 

گاهى اوقات آن را قيچى دروازه اى نيز مى نامند.

Gumminess        چسبناكى
روى  كه  مانند  خمير  يا  ژالتينى  مادة  كنندة  مشخص  و  سطحى  اصطالحى 
جريان  از  ناشى  و  شود  مى  انباشته  حامل  هاى  غلتك  يا  كشنده  چرخ هاى 
ضعيف ماده است كه بر عملكرد كشش يا نوردكارى اثر مى گذارد. چسبناكى 
ناشى از فرو شكست شيميايى يا واكنش با مواد خنك كننده در گرماى كار يا 
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روغن است كه صابون هايى نامطلوب يا ديگر مواد ژله مانند ايجاد مى كند. 
گاهى اوقات به آن پسمانده مى گويند.

Guy               مهارGuy               مهارGuy
سيم كششى متصل شده به ساختارى بلند و شيئى ثابت ديگر براى افزودن به 

استحكام ساختار.

GLX
يا  لخت  مس  است  ممكن  سيم  اين  سخت.  گرما  سيم  اختصارى  عالمت 
روى اندود باشد. در كاربردهاى خودرو، GLX كابل عايقكارى شده با پلى 
اتيلن شبكه اى شده ( كراس لينك شده) است كه جدارة عايق آن در حالت 
معمولى، ضخامتى برابر با 0/023 اينچ (0/58 ميليمتر براى كابل هايى با اندازة 

0/5 ميليمتر مربع تا 2/0 ميليمتر مربع دارد.
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H

H
عالمت اختصارى نوعى كابل برق با پوشش محافظ. كابل هاى با چند هادى 
داراى عايق كاغذى يا پارچة الك كارى شده اند كه به طور مستقيم بر روى 
هر هادى جداگانه بكار مى روند. نوار محافظ فلزى پيچيده شده به صورت 

مارپيچى بر روى عايق با پوشش محافظ كلى است.

Half Hard            نيم سخت
از  ميزانى  ايجاد  براى  سرد  كارى  كشش  يا  نوردكارى  حاصل  كه  بازپختى 
تمام  و  نرم  خيلى  هاى  بازپخت  ميان  در  تقريبًا  كه  است  كششى  استحكام 

سخت است.

Half- Half- Half Hard Point         نقطة  نيم سخت
از منحنى دماى  بكار مى رود كه  تابكارى  براى آزمودن پذيرش  روشى كه 
استحكام كششى – تابكارى براى كاهش سطح استاندارد و چرخة تابكارى 
استفاده مى شود. استحكام حاصل از تابكارى با استفاده از طول زمان محاسبه 
شده در دماى زياد تعيين مى شود. نقطة نيم سخت به طور اختيارى به منزلة 

دماى نرمكارى فرض مى شود و به صورت ترسيمى به دست مى آيد.

Half Wave             نيم موج
يكسو كردن فقط نيمى از منبع جريان متناوب سينوسى.
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Hall Effect             اثر هال
تغيير چگالى جريان در هادى به علت ميدان مغناطيسى بى ارتباط با هادى.

Halogen                  هالوژن
يافت مىشوند  آميزه هاى كابل  بيشتر موارد در  در  هالوژن هايى كه معموالً 
عبارتند از فلوئور، كلر و بُرم. بسپارها (پليمرها) يا افزودنىهايى كه اين عناصر 
را در خود دارند مى توانند خواص مطلوب تأخير انداز شعله را به آميزه بدهند. 
هالوژن ها بخشى جدايى ناپذير از بسپارهاى هالوژن دار شده با گنجانده شدن 
در تركيب بسپار در مقياس ملكولى اند. افزودنى هاى داراى هالوژن ممكن است 
هم در بسپارهاى هالوژن دار شده و هم در بسپارهاى بدون هالوژن درآميخته 
شوند، به اين منظور كه خواص مربوط به تأخير انداختن شعله را بهبود بخشند. 
قابليت برخى مواد هالوژن دار شده براى آزاد كردن گازهاى اسيدى و يا مقادير 
زياد دود در وضعيت آتش سوزى را بايد در برابر نيازمندى هاى اشتعال پذيرى 
كه توسط آزمون مناسب اشتعال پذيرى سنجيده مى شود متوازن كرد. بسپارهاى 
قرار  استفاده  مورد  كابل  و  سيم  كاربردهاى  در  كه  شده  دار  هالوژن  معمولى 
مى گيرند، پلى وينيل كلرايد(PVC)  ، پلى اتيلن كلرينه (CPE)، پلى اتيلن 

كلروسولفونه شده (CSPE) و بسپارهاى فلوئور هستند.

Halogen Free         بدون هالوژن
مواد تأخير انداز شعلة بدون هالوژن كه به منزلة بخشى از تركيب جدايى ناپذير 
(ملكولى) خود يا به صورت افزودنى هاى تأخير انداز شعله اند، بدون هالوژن 
خوانده مى شوند. افزودنىهاى بدون هالوژن اغلب به منظور تأثير گذاشتن بر 
تأخيرانداز شعله براى بسپارها (پليمرها)ى پلى الفين- پايه بكار مى روند كه به 
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خودى خود فاقد خاصيت تأخير انداز شعله اند. افزودنى هاى بدون هالوژن كه 
معموالً مورد استفاده قرار مى گيرند، ترى هيدرات آلومينيوم، هيدروكسيدمنيزيم 
و آميزه هاى حاوى فسفرند. مواد بدون هالوژن ممكن است هنگامى مشخص 
شوند كه مخاطرة اندك آزادشدن گونههاى هالوژن دار شده در وضعيت آتش با 

توجه به دود، خوردگى يا تأثير محيطى مطلوب باشد.

Hammer Lap             روى هم افتادگى چكشى
عيبى مربوط به سطح فوالد كه بخش رويهم افتاده ناشى از عمليات نامناسب 

آهنگرى است.

Hand              طرف، جهت
اين اصطالح كه معموالً يا به صورت طرف چپ يا طرف راست بكار مى رود، 
اشاره به جهتى دارد كه مارپيچ فنر شكل يافته است. براى تعيين جهت مارپيچ 

سيم ها در خالل تاباندن نيز بكار مى رود.

Hand Straightening               تابگيرى دستىHand Straightening               تابگيرى دستىHand Straightening
با  فرآيند تابگيرى يا مستقيم كردن توسط خم كردن يا پيچاندن با دست و 

كمك تكيه گاه هاى قابل تنظيم و ابزارهاى دستى مناسب است.

Handhole            سوراخ دست رو
جعبه كوچكى در كانال محافظ سيم و كابل كه براى سهولت نصب كابل بكار 
مى رود و نصب كننده مى تواند به آن دسترسى داشته باشد ولى نمى تواند 

داخل آن شود.
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Hard Drawn    سخت كشيده شده، سردكارى شده
سختى ايجاد شده در سيم، مفتول يا لوله به علت كشش كارى سرد. سخت 
تابكارى و در  كشيده شده اشاره به درجة سختى سيم هايى دارد كه بدون 
فرايند كشش كارى، سخت مى شوند. همچنين به سيم هايى مربوط مى شود 

كه تا اندازه اى معين بدون اين كه تابكارى شوند، كشيده مى شوند.

Hardenability                                               ذيرىHardenability                                               ذيرىHardenability ذيرى                                               پذيرى                                               پ سختى 
خاصيتى كه عمق و توزيع سختى ايجاد شده در فلز توسط آبدادن را تعيين 
مى كند. افزايش سختى پذيرى كارى عميق تر يا دستيابى به سخنى معين با 
آهنگ خنك كارى با سرعت كمتر مى انجامد. قابليت فلز به لحاظ واكنش به 
عمليات حرارتى سخت كارى است كه با سختى سطحى و عمق سخت كارى 

در زير سطح سنجيده مى شود.

  Hardening           سخت كارىHardening           سخت كارىHardening
افزايش سختى فوالد توسط عمليات حرارتى. فوالد را تا دماى مناسب استنيتى 
كردن گرم مى كنند، براى مدت زمان كافى در آن دما نگه مى دارند تا اين كه 
بر محلول مطلوب كربن و ديگر عناصر آلياژى اثر بگذارد، سپس در واسطه اى 
مناسب مانند آب، روغن، هوا، بسپار (پليمر) يا نمك هاى مذاب براى تشكيل 

مارتنزيت به سرعت سرد مى كنند.

Hard – Laid Rope           طناب خشن
طنابى كه از سيم هاى ضخيم تشكيل شده، آن را طناب زمخت هم مى گويند.
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Hardness               سختى
فرورفتگى.  اثر  با  معموالً  ساكن،  بار  زير  تغيير شكل،  برابر  در  فلز  پايدارى 
سختى ممكن است به سختپايى (سفتى) يا درجه اى از سختى يا پايدارى در 
برابر خراشيدگى ، سايش يا برش مربوط باشد. سختى فرورفتگى را مى توان 
برينل، راكول و ويكرز  آزمون هاى  قبيل  از  آزمون هاى مختلف سختى،  با 

اندازه گيرى كرد.

Hard Tests                  آزمون هاى سختى
Brinell, Rockwell and Diamond Pyramid(Vickers) به 
Hardness Test آزمون هاى سختى برنيل، راكول و هرم الماس ( ويكرز) 

مراجعه شود.

Hard Water Soaps    صابون هاى آب سخت
استفاده از آب سخت به تشكيل صابون هاى آب سخت يا لخته هاى مشابه 
مانند  اين صابون ها،  لخته هاى تشكيل شده در وان حمام منجر مى شود. 
صابون هاى ديگر، مشكالتى در سيستم ايجاد مى كنند. آب سخت را اغلب 
 (ppm) به صورت مايعى تعريف مى كنند كه بيش از 100 قسمت در ميليون

كلسيم و يا منيزيم داشته باشد.

Hard Wire System     سيستم سيم سخت
اتصال كابل با استفاده از قالب هاى پيچدار يا از طريق به هم تابانيدن و در 

هم تنيدن رشته هاى كابل.
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Harmonic            هماهنگ
نوسانى كه بسامد آن مضرب صحيحى از بسامد پايه است.

Harness               دسته سيم
آرايشى از سيم ها و كابل ها، معموالً با سرهاى خروجى بسيار كه به يكديگر 

دسته سيم               
آرايشى از سيم ها و كابل ها، معموالً با سرهاى خروجى بسيار كه به يكديگر 

دسته سيم               

بسته شده يا به داخل پوشش محافظ الستيكى يا پالستيكى كشيده شده اند و 
براى اتصال به يكديگر در مدارى الكتريكى مورد استفاده قرار مي گيرند.

Hash Mark Stripe        نوار نشانه دار
به رود.  مى  بكار  هادى  شناسايى  براى  كه  ناپيوسته  مارپيچى  نوار 
Band  Color Code و يا Helical Stripe مراجعه شود. Marking

Hat              كاله مانند
تخته زير بار ( پالت) خاصى براى حمل و نقل تسمه هاى بلند الستيكى يا 

كالف هاى سيم. اين تخته زير بارها شبيه كاله به نظر مى رسد.

Hawser Wire              سيم طناب سيمى
سيم فوالدى با مقدار متوسط كربن و پاتنت كارى شده كه تا اندازه هاى الزم 
سخت كشيده شده است و كشش پذيرىها وابسته به نوع خاص و قطر طناب 
براى  آن  از  و  كنند  اندود مى  روى  را معموالً  اين سيم  دارد.  بكسل)  (سيم 
ها وابسته به نوع خاص و قطر طناب 
براى  آن  از  و  كنند  اندود مى  روى  معموالً  را  اين سيم  دارد.  بكسل)  (سيم 
ها وابسته به نوع خاص و قطر طناب 

بكسل كردن يا مهار كردن كشتى ها استفاده مى كنند. اين ماده به طور يكجا 
پس از كشش كارى، روى اندود مى شود.
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Hay Bailing Wire       سيم يونجه پيچى
سيم فوالدى نيمه سخت كه به طور كامل تابكارى شده است. اين سيم را 
پس از تابكارى به طول هاى معين مى برند و سرهاى آنها را با پيچاندن حلقه 

مى كنند. آن را Hay Band Wire  نيز مى نامند.

Hay Band Wire
به Hay Bailing Wire مراجعه شود.

Hazlet Continuous Casting           ريخته گرى پيوستة هزلتHazlet Continuous Casting           ريخته گرى پيوستة هزلتHazlet Continuous Casting
يكى از چند سيستمى كه براى ريختن پيوستة ميله هاى مسى يا آلومينيومى 
Hazlet Strip Casting را  سيستم  اين  گيرد.  مى  قرار  استفاده  مورد 

Corporation پديد آورده است.

HB
عالمت اختصارى مقدار سختى برينل.

HC
عالمت اختصارى دو يا چند سيم رابط هادى گرمكن برقى با عايق پنبه نسوز 
و الستيك و گردباف پنبه اى بر روى هر هادى است. سيم هاى رابط به هم 

پيچيده شده و فاقد پوشش كلى هستند.

HD
به Hard Drawn مراجعه شود.
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HDPE
عالمت اختصارى High Density Polyethylene،  پلى اتيلن با چگالى 

زياد ( پلى اتيلن سنگين) است.

Head            كله گى
قسمت انتهايى اكسترودر كه در آن مادة مذاب به كابل منتقل مى شود.

Head Lining Wire          سيم پوشش سقف اتومبيل
يا سيم  اين سيم  اتومبيل.  تقويت پوشش سقف داخل  براى  بكار رفته  سيم 
يا كاله  با مقطع شبدرى  كم كربن براق سخت كشيده شده است كه اغلب 
سيلندرى نورد شده است، يا سيم پر كربن است كه براى تحمل شكلدهى 

سرد به اندازة كافى نرم است. آن را سيم حلقوى نيز مى نامند.

Head Set Cord             سيم رابط هدفون
سيم رابط بسيار انعطاف پذير با چند هادى كه در تجهيزات مربوط به ارتباطات 
بكار مى رود. اين سيم را معموالً با عايق بونا(Buna Insulation)، الستيك 
سيم رابط بسيار انعطاف پذير با چند هادى كه در تجهيزات مربوط به ارتباطات 

بكار مى رود. اين سيم را معموالً با عايق بونا(
سيم رابط بسيار انعطاف پذير با چند هادى كه در تجهيزات مربوط به ارتباطات 

اى  پنبه  بيرونى گردباف  اوقات روكش  نئوپرن مى سازند. گاهى  يا روكش 
است. هادى ممكن است مس لخت يا كادميم برنز باشد.

Heading          عمليات پس از تابكارى،  سرپخ كارىHeading          عمليات پس از تابكارى،  سرپخ كارىHeading
1) اين اصطالح در هنگام تابكارى با حمام سرب مذاب اشاره به مادة مشابهى 
فرآيند  كه  صورتى  در  سربى،  تابكارى  از  پس  آن  داخل  از  سيم  كه  دارد 
پوشش كارى در پى نداشته باشد، عبور مى كند. 2) همان شيوه پس از روى 
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فرآيند شكلدهى  بكار مى رود. 3)  برداشتن روى اضافى  براى  اندود كارى 
سرهاى بست هاست. به Cold Heading مراجعه شود.

Heading Machine         ماشين سرسازى
ماشينى با يك يا چند قالب كه هنگام كوبيدن سيم، فلز به شكل سر (مثًال، 
ميخ) گسترش مى يابد، يا حفره اى را كه به شكل خاصى طراحى شده است 
پر مى كند (به طور مثال، سرپيچ يا ديگر بست ها). 2) ماشينى براى تفكيك 

سوزن ها به منظور يكجا جمع كردن همة سوراخ ها يا همة سرهاى سوزن.

Heald Wire          سيم تاركشى
سيم فوالدى با كربن متوسط با كيفيت مطلوب كه در ساختن تاركش ها بكار 
از دو سيم يكسان ساخته شده است كه در  تايى  مى رود. سيم تاركش دو 

سراسر طول توسط قلع به هم متصل شده اند.

Healds         تاركش ها
مجموعه اى از سوراخ هاى كوچك كه در سيم به وجود آمده و نخ هاى تار 
(چله) از داخل آن ها به ماشين بافندگى كشيده مى شود و مطابق با نقش يا 
طرح موردنياز اين تاركش ها باال و پايين مى روند تا فاصله اى به نام شكاف 
تار (محل عبور ماكو) شكل بگيرد كه ماكو از ميان آن، پيش از به هم خوردن 

و در هم بافته شدن بيرون مى زند. آن را Heddles نيز مى نامند.

Hearth        آتش دان، اجاق
بخشى از كوره كه فلز مذاب يا حمام را نگه مى دارد.
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Heat           گرما، تك بار كوره
گونه اى از انرژى كه دماى اجسامى را كه جذب آنها مى شود افزايش مى دهد. 
2) تك بار يگانه اى با تركيب شيميايى يگانه كه در يك بار توليد و در پاتيل 
ريخته مى شود. اين محصول فلزى مايع، مادة تغذيه براى شمش ها يا براى 
ريختن پيوستة شمشال ها يا شمشه ها ست.3) چرخة توليد كوره براى ذوب 

كردن يا ريختن است.

Heat and Pressure Cure پخت (عمل آورى) توسط گرما و فشار
االستيك ياآميزة شبيه الستيك ناپخته يا عمل آورى نشده اى است كه معموالً 
تحت فشار زياد و در دماى معين قرار مى گيرد. فشار، دما و زمان الزم براى 

عمل آورى، بستگى به نوع آميزة بكار رفته دارد.

Heat Cracked             شكست گرمايى
پايه بكار  اصطالحى كه براى جدا كردن روغن از مايع خنك كنندة آب – 
مى رود. رايج ترين روش براى اين منظور مستلزم اضافه كردن گرما يا تبخير 
آب در دماى كم است. سپس همچنان كه غلظت مادة موجود در محلول زياد 
مى شود، در نهايت محصول پوشيده از جوش ها تاول هايى از ماده مى شود، 

به طوري كه روغن محلول را به سهولت مى توان جدا كرد.

Heat Dissipation اتالف گرما          
يا  يا تابش و  از طريق همرفت  جريان گرما از جسم گرم به جسم سردتر، 

هدايت.
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Heat Distortion             پيچيدگى گرمايى، تاب برداشتن گرمايى
تاب برداشتن ماده يا پيكربندى ناشى از بكار بردن گرما.

Heat Endurance          تاب گرمايى
زمان پير سازى گرمايى كه ماده اى مى تواند پيش از بازمانى در آزمون خاص 

فيزيكى يا الكتريكى تحمل كند.

Heat Resistance          پايدارى گرمايى
قابليت ماده براى حفظ همانندى فيزيكى و شيميايى و يكپارچگى الكتريكى 

در شرايط دماى مشخص.

Heat Resistant             پايدار در برابر گرما
زياد  از دماي  ناشى  پاشيدگى  از هم  برابر  در  تواند  عايقكارى كه مى  آميزة 

پايدارى كند.

Heat Seal            درزبندى گرمايى
در كابل سازى، روش درزبندى كردن روكش تشكيل شده  از نوارپيچى به 

وسيلة گداز گرمايى است.

Heat Shock           شوك گرمايىHeat Shock           شوك گرمايىHeat Shock
آزمونى براى تعيين پايدارى ماده اى كه به طور ناگهانى و براى مدتى كوتاه 

در معرض دماى زياد قرار مى گيرد.
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Heat Shrink Tubing           لولة انقباض گرمايىHeat Shrink Tubing           لولة انقباض گرمايىHeat Shrink Tubing
از  لوله اى كه براى پوشاندن اتصاالت كابل بكار مى رود و هنگام استفاده 

حرارت، جمع مى شود.

Heat Sink            گرماگيرHeat Sink            گرماگيرHeat Sink
قطعه يا مايعى كه براى جذب حرارت از وسيله اى ديگر بكار مى رود.

Heat Transfer              انتقال گرما
از  همرفت  يا  رسانش  توسط  سرد،  جسمى  به  گرم  جسمى  از  گرما  عبور 
Heat به  گاز.  يا  مايع  جامد،  جسم  از  هايى  اليه  مانند  اى  واسطه  طريق 

Conductivity Thermal و Conductivity Thermal و Conductivity Thermal مراجعه شود. Dissipation

Heat Train Stain       لكه ناشى از عمل گرماگيرى
تغيير رنگ سطح فلز ناشى از اكسايش در خالل عمليات گرمايى.

Heat Treatment         عمليات حرارتى
گرم كردن و سرد كردن فلز يا آلياژى جامد، طراحى شده براى دستيابى به 
شرايط يا خواصى ويژه. عمليات حرارتى، گرمكارى فقط براى كاركردن در 

شرايط گرم را، شامل نمى شود.

Heater, Billet Container     گرمكن مخزن شمشال
مخزنى داراى دستگاهى القايى كه در بدنة مخزن نصب شده و شمشال ها را 

گرم و دماهاى مناسب عملياتى را حفظ مى كند.
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Heater Cord       سيم رابط گرمكن
هادى مسى افشان انعطاف پذير پيچيده شده با پنبه داراى عايق الستيكى و 

الياف تابيده از پنبة نسوز.

Heater Elements         المان هاى گرمكن
ها  المان  مي كنند.  حرارت  ايجاد  مقاوم  سيم  از  جريان  عبور  با  كه  وسايلى 
ممكن است تركيبى يكپارچه، يا براى انعطاف پذيرى، پيكربندى رشته اى به 
هم تابيده داشته باشند و يا براى بيشينة انعطاف پذيرى و مقاومت زياد بر روى 

ساختمان هسته پيچيده شده باشند.

Heater Wire        سيم گرمكن
سيمى كه در آن از پديدة تبديل انرژى الكتريكى به گرما، هنگامى كه انرژى 
الكتريكى از هادى مقاوم در برابر جريان برق عبور مى كند، استفاده مى شود.گاهى 

Mullionاوقات اين سيم را سيم گرمكن Mullionاوقات اين سيم را سيم گرمكن Mullion، يا سيم گرمكن تابشى مى نامند.

گرمكارى با برخورد مستقيم شعله
Heating, Direct Flame Impingement
نوع  اين  كار هدايت مى شود.  به سطح  كه شعله  براى گرمكارى  اى  شيوه 
فرآِيند انتقال گرماى نسبتًا كارآمد هيچ گونه اثر نامطلوب شديدى بر شرايط 

سطحى ندارد. از اين شيوه معموالً براى گرمكارى مجدد استفاده مى شود.

Heavy Coils         كالف هاى سنگين
اين اصطالح اصوالً براى مشخص كردن كالف هاى سيم سنگين تر از كالف 
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100 كيلويى (221 پوند) متداول بكار مى رود، و اكنون به طور كلى براى 
كالف هاى 1016 كيلويى (1 تن) يا بيشتر اختصاص دارد.

Heavy Rod           مفتول سنگين
مفتول سيم كه گسترة اندازة قطر آن 9/5 تا 18 ميليمتر (0/37 تا 0/7 اينچ) است.

Heavy Structural Shapes    پروفيل هاى سنگين
اصطالحى كلى كه مقاطع لبه دار نورد شده اى را شامل مى شود كه دست 
كم يكى از ابعاد سطح مقطع آن ها سه اينچ يا بيشتر باشد. اين دسته شامل 
Z شكل است، در صورتى كه بعد  ناودانى، پروفيل هاى سپرى و  تيرآهن، 
عمقى آنها سه اينچ يا بيشتر باشد. همچنين نبشى هايى را در بر مى گيرد كه 

طول بال آنها سه اينچ يا بيشتر است.

Heddles
به Healds مراجعه شود.

Helical           مارپيچى
پيچيده شده به شكل مارپيچ.

Helical Coil         كالف مارپيچى
كالفى به شكل مارپيچ استوانه اى  منظم.

Helical Extruded Shape شكل اكسترود شدة مارپيچى   
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شكل اكسترود شده كه در راستاى طول خود پيچ خورده است.

Helical Extrusion       اكستروژن مارپيچى
مرحلة  سه  از  استفاده  با  سيم  به  ها  كردن شمشال  اكسترود  براى  اى  شيوه 
شكلدهى. (اكستروژن هيدرواستاتيكى، اكستروژن مرسوم و مرحلة ميانى) كه 

مشابهت هايى با فرآيند تراشكارى با ماشين تراش دارد.

Helical Spring             فنر مارپيچىHelical Spring             فنر مارپيچىHelical Spring
فنرى كه به گونه اى دور خود پيچيده است كه محور طولى سيم، تشكيل يك 
مارپيچ در اطراف محور طولى فنر مى دهد. چنين فنرى ممكن است فشارى 
يا كششى باشد. در تشك ها و مبل ها، طول هايي با قطر كم كه طول فنرهاى 
مارپيچى را بسط مى دهد براى به هم بستن و تقويت فنرهاى دستگاه فنرى 

بكار مى رود.

Helical Stripe              نوار مارپيچى
نوار مارپيچى رنگى پيوسته اى كه روى محيط هادى عايقكارى شده به منظور 

شناسايى مدار بكار مى رود.

Helical Welded Tube         لولة جوشكارى شدة مارپيچى
لولة شكل گرفته از ورق كه توسط جوشكارى در محل درز به هم محكم شده 

و خط جوش در اطراف لوله شبيه رزوة پيچ معمولى، پيچ خورده است.

Helical Wire         سيم مارپيچى
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سيمى كه شكل سطح مقطع آن به طور كلى غير گرد است و آرايش آن به 
گونه اى است كه در طول سيم به طور مارپيچى تغيير مى كند، از اين سيم براى 
ميخ هاى پيچ دار، ميخچه ها، تقويت بتن، نرده هاى شبكه اى بدون لغزش و 
مانند آن استفاده مى شود. اين سيم از طريق پيچاندن مارپيچى سيم حول محور 
طولى خود يا به وسيلة نوردكارى يا شيار كارى ميخ ها و پيچ هاى كامل شده و 
نظاير آن ساخته مى شود. همچنين سيم فنر فوالدى با قطر كم است كه به شكل 
فنر مارپيچى پيوستة شكل داده شده است و براى متصل كردن حلقه هاى فنرى 

جداگانه به يكديگر در تشكيل فنر داخلى بكار مى رود.

Helix            مارپيچHelix            مارپيچHelix
1) پيچيدن به شكل مارپيچ. 2) خيز يا انحراف (deflection) حلقة سيم. هنگام 
سنجش خمش يا تاب ماده (cast)، حلقه را يا به صورت عمودى آويزان نگه 
مى دارند(VSP) يا تخت روى قالب قرار مى دهند تا مقدار خيز يا خميدگى 
را در حالتى كه سرها بايد به هم برسند تعيين كنند. اندازة حلقه توسط خيز يا 
خمش تعيين مى شود و انحراف آن مارپيچى است. گاهى اوقات آن را " خيز 

مي نامند."  مي نامند."  مي نامند. و مارپيچ

Hematite                  هماتيت
مهم ترين كانة آهن و به طور عمده Fe2O3 است. هماتيت الية بسيار سخت 

پوستة بيرونى روى مفتول سيم را تشكيل مى دهد.

Henry          هانرىHenry          هانرىHenry
واحد القاورى (اندوكتانس) با عالمت H، به اين ترتيب كه ولتاژ القا شده بر 
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حسب ولت به صورت عددى برابر با ميزان تغيير در جريان بر حسب آمپر 
در ثانيه است.

Hermetic            آب بندى شده، بسته
آب بندى شده به گونه اى كه در مقابل تأثيرهاى بيرونى نفوذناپذير است.

Hermetic Motor           موتور بسته
موتور برقى كه براى آب بندى كامل ساخته شده، به طورى كه تحت تأثير 
محيطى كه مى تواند در آن كار كند قرار نمى گيرد. نمونه اى نوعى از اين 

موتور، موتور بسته اى است كه براى مايعات سرد سازى كار مى كند.

Hermetic Wire               سيم بسته
هادى برقى كه براى آب بندى كامل ساخته شده، به طورى كه تحت تأثير 
محيطى كه مى تواند در آن كار كند قرار نمى گيرد. نمونة نوعى اين سيم در 

كمپرسور و دستگاه هاى سرد سازى بكار مى رود.

Hermetically Sealed          درزبندى شده به طور كامل
محيط بستة نفوذناپذير در برابر گاز كه توسط ذوب يا در هم جوش يا وسايل 

مشابه درزبندى شده است.

Herringbone Streaks                          رگه هاى جناغى شكل
عيب هاى سطحى بر روى محصولى نورد شده. اين رگه ها خود را به صورت 
اثرها يا نقش هاى كشيده و دراز كه يك در ميان درخشنده و مات است و با 
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جهت نوردكارى ورق زاويه دارد، نشان مى دهد. اين قبيل رگه ها  نمود كلى 
جناغى شكل دارند.

    Herringbone Twill Weave                       بافت طرح جناغى
نام ديگرى براى بافت جناغى معكوس كه در آن بافت معمولى در فاصله هايى 

وارونه مى شود به اين منظور كه اثرى راه راه شبيه جناغ ايجاد كند.

Hertz (Hz)             هرتز
سيكل در ثانيه، واحد بسامد ( فركانس).

Hessian                پارچة كنفى، گونى
مادة ساده بافتى كه از كنف ساخته شده و پيش از اين براى پيچيدن به دور 

كالف هاى سيم در خالل حمل و نقل به كار مى رفت.

Heterogeneous Insulation           عايق ناهمگن
سيستم عايقكارى كابل كه مركب از دو يا چند اليه از مواد عايقكارى مختلف 

است. به Homogeneous  Insulation مراجعه شود.

Hexogones            شش گوش ها
هاى  اندازه  مقطع شش گوش.  با  دار  كربن  فوالدى  هاى  ميله  از  محصولى 
تجارى شش گوش ها از 6/35 تا 140 ميليمتر ( 0/250 تا 5/0 اينچ) تغيير 

مى كند.
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HF
عالمت اختصارى سيم شبكه با عايق پلى اتيلن با يا بدون گردباف.

Hickey     لوله خم كن، جعبة آويز وسايل روشنايىHickey     لوله خم كن، جعبة آويز وسايل روشنايىHickey
1) ابزار خمكارى لولة محافظ سيم و كابل. 2) جعبه اى كه براى آويزان كردن 

وسايل نگهدارندة وسايل روشنايى نصب مى شود.

High Carbon Steel      فوالد پر كربن
فوالدى كه درصد نسبتًا زيادى از كربن ( به طور كلى از 0/4 تا 1/0 درصد  
كربن ) دارد. براى مصارف نهايى مانند سيم الستيك اتومبيل، فنرهاى تخت 

خراب، سيم بكسل و سيم وسايل موسيقى بكار مى رود.

High – Conductivity Copper       مس بسيار رسانا
مسى كه در شرايط تابكارى شده، كمينة رسانندگى الكتريكى آن برابر با 100 
ASTM است كه بر حسب روش هاى آزمونگيرى ASTM است كه بر حسب روش هاى آزمونگيرى ASTM تعيين شده  IACS درصد
است. اين گونه سيم مسى براى سيم ساختمانى با منظورهاى عمومى، ساير 

كاربردهاى الكتريكى شامل ارتباطات راه دور و سيم مغناطيسى بكار مى رود.

High – Pair Count Cable    كابل پر شمار زوجى
كابلى كه داراى هادى هاى متعددى است كه از زوج هاى بسيار تشكيل شده است.

High – Speed Steel        فوالد تندبر
فوالدى كه قابليت تراش فلز را به ميزانى بسيار بيشتر از فوالد معمولى ابزار 
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دارد و حتى هنگامى كه نوك ابزار تا دماى سرخ كم رنگ گرم شود به تراش 
ادامه مى دهد و سختى خود را حفظ مى كند. تنگستن عنصر عمدة آلياژ كارى 
است،  اما با مولبيدن، واناديم و كبالت با مقادير متفاوت نيز تلفيق مى شود. 
اگر چه كربورهاى سمانته براى بسيارى از كاربردها جانشين اين فوالد شده 
است، هنوز به طور فراوان براى ساخت قالويزها، حديده هاى پيچ، مته ها، 

برقوها، تيغه هاى اره و ديگر ابزارهاى برشى بكار مى رود.

High – Strength Alloy Conductor هادى از آلياژ با استحكام زيادHigh – Strength Alloy Conductor هادى از آلياژ با استحكام زيادHigh – Strength Alloy Conductor
افزايش  كمينة 70 درصد  و  مقاومت  افزايش 20 درصد  بيشينة  كه  رسانايى 
استحكام شكست نسبت به ساختمان هم ارز با مس خالص و كمينة ازدياد 
در  آلياژ  اين  دهد.  مى  نشان  را  اينچ)   10) ميليمتر   254 در  درصد   5 طول 
صورت نياز بايد بتواند قرار گرفتن پيوسته در معرض دماهاى زياد تا 300 
و  محسوس  تغيير  اينكه  بدون  را  فارنهايت)  درجة   480) سانتيگراد  درجة 

دايمى در خواص آن پيش آيد، تحمل كند.

فوالد كم آلياژ يا مستحكم
High – Strength / Low Alloy Steel (HSLA)

طبقة خاصى از فوالدهاى كم آلياژ با افزايش خواص مكانيكى كه با اضافه 
كردن مقادير كمى از يك يا چند عنصر آلياژى به جز كربن حاصل مى شود. 
افزايش استحكام اغلب با ساختار دانه اى بسيار ريز به دست مى آيد. اين گونه 
فوالدهاى  از  تر  با صرفه  بسيار  آلياژى  عناصر  مقدار  به علت كمى  فوالدها 

آلياژى اند.
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  High – Temperature Oxidation          اكسايش در دماى باال
حالتى كه در خالل عمليات حرارتى يا تابكارى پيش مى آيد و منجر به نشانه هايى 
مانند از دست رفتن نرمى و تغيير رنگ سطحى مى شود. اين اكسايش ممكن است 

با بودن بخار آب در كوره شدت يابد.

سيم و كابل با دماى زياد
High- Temperature Wire and Cable
الكتريكى را در بر مى گيرد كه ويژگى هاى  از سيم و كابل هاى  آن دسته 
عمليات گرمايى 150 درجة سانتيگراد (240 درجة فارنهايت) و بيشتر دارند. 
در بسيارى از موارد، روكشكارى نقره و نيكل براى پوشش رشته هاى تكى 
پايانى و  از اكسايش و خوردگى براى محافظت  به منظور جلوگيرى  هادى 

گرمايى بكار مى رود.

High Tension
به High Voltage مراجعه شود.

High Voltage (HV)     فشار قوى، ولتاژ قوى
كابل هايى كه براى بيش از 35 كيلو وات در نظر گرفته شده اند.

High Voltage Time Test        آزمون زمانى ولتاژ قوى
افزايش  يافته در مورد نمونة كابل كه در آن ولتاژ عامل  آزمون عمر شتاب 

يافته است.
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Hinge Strip          تسمة لوال
تسمه نورد شده اى كه به طور خاص تابگيرى شده و اساسًا براى ساخت 

لوالهاى بلند يا پيوسته در نظر گرفته شده است.

  Hi – Pot (High Potential)                     پتانسيل باال
آزمونى براى تعيين بيشترين ولتاژى كه مى توان به هادى اعمال كرد، بدون 

آنكه فروشكست در عايق آن پيش آيد.

HMWPE
پلى   ،High Molecular Weight Polyethylene اختصارى  عالمت 
اتيلن با وزن ملكولى زياد. در كاربردهايى مصرف دارد كه مقاومت زياد در 

برابر سوء كاربرد، مورد نياز باشد.

Hochstader Cable         كابل هوخشتادر
كابل حفاظ دارى كه در آن هسته به طور كامل عايقكارى شده و با اليه اى 
از نوار فلزى يا كاغذ فلزدار مجهز شده است. نوارى بافته شده از سيم مسى 
كه بر روى هسته هاى خوابيده بكار مى رود، با اين هدف كه از تماس ميان 

حفاظ هسته و غالف سربى اطمينان حاصل شود.

Holding               گرم نگهدارىHolding               گرم نگهدارىHolding
اصطالحى در عمليات حرارتى مربوط به آن بخش از چرخة گرمايى كه در 

خالل آن دماى جسم ثابت نگهداشته مى شود.
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Holding Furnace         كورة گرم نگهدارنده
1) كورة كوچكى براى حفظ دماى فلزات در ميان كورة ذوب و ماشين ريخته 
گرى. 2) كوره اى كه براى نگهداشتن مواد در دماى زياد براى عمليات حرارتى 

مربوط مى شود." مربوط مى شود." مربوط مى شود. همدما سازى" همدما سازى" همدما سازى يا براى شكلدهى بكار مى رود. به عمليات 

Holding Strength       مقاومت نگهدارى
قابليت اتصال دهنده براى سر هم ماندن با كابل در  هنگامى است كه تحت 

كشش قرار مى گيرد.

Hole             سوراخ
اصطالحى كه با همان مفهوم واژة  " گذر" بكار مى رود. سيمى كه از داخل 

يك حديده كشيده شده است، يك گذر يا تك گذر ناميده مي شود.

Hollander Weave        بافت هلندى
موارد استفادة آن شامل الك كردن مواد فوق العاده ريز شيميايى، هم در حالت پودر 
و هم در حالت مايع است. در انواع مختلف شبكه هاى سرندى بافته مى شود. در 
واقع سرندى با شكاف پهن است. سيم هاي پود سبك ترند و نزديك تر به هم 
بافته شده اند، در حالى كه تارها سنگين ترند و در فاصله اى بيشتر از يكديگر 
قرار دارند و توسط بافت چين دار نشده اند. اين ساختار پارچه اى بسيار سخت 
و محكم با تورى بسيار ريز مناسب پااليش است، زيرا دهانه اى مخروطى يا لبه 

دار دارد.

Hollow Copper Conductor         هادى مسى تو خالى
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هادى مسى تو خالى اصوالً رسانايى الكتريكى است كه وسيله اى براى تبادل 
حرارت در آن به طور يكپارچه فرآهم آمده است. مايعى خنك كننده از داخل 
هادى عبور كرده و گرماى ايجاد شده توسط جريان الكتريكى را به خارج 

انتقال مي دهد.

هادى حلقه اى با هستة تو خالى  
Hollow – Core Annular Conductor
رسانايى مركب از شمار زيادى از اجزاء هدايت كننده كه در اطراف عضو نگهدارنده 
مرتب شده اند كه فاصلة محصور شده توسط اين اجزاء پر نمى شود. به عبارت 
ديگر شمار زيادى از اين گونه اجزاء هدايت كننده است كه در اطراف مجرايى 
مركزى مرتب شده اند و يكى به ديگرى وصل شده است يا به گونه اى شكل 

گرفته اند كه خود نگهداره اند. آنها را هادى با هستة تو خالى نيز مى نامند.

Hollow – Drawn Shape      پروفيل كشيده شدة تو خالى
                                 

پروفيل كشيده شده اى است كه هر بخش از سطح مقطع آن فضايى خالى را 
به طور كامل محصور مى كند.

Hollow – Extruded Shape        پروفيل اكسترود شدة  تو خالى
پروفيلى اكسترود شده كه هر بخش از سطح مقطع آن فضايى خالى را به طور 

كامل محصور مى كند.

Hollow – Shape          پروفيل تو خالى
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كامل  طور  به  را  خالى  فضايى  آن  مقطع  سطح  از  بخش  هر  كه  پروفيلى 
محصور مى كند.

Homogeneous              همگن
معموالً با داشتن ويژگى هاى يكسان در كل آلياژ تعريف مى شود. اما، همگنى 
فيزيكى ممكن است فقط نيازمند نوعى شبكة يكسان در همه جا باشد، در 

حالى كه همگنى شيميايى نيازمند توزيع يكنواخت عناصر آلياژى است.

Homogenous Insulation                              عايق همگنHomogenous Insulation                              عايق همگنHomogenous Insulation
ساختار كامل عايق كابل كه تركيب آن را نمى توان به صورت اليه هايى از 
مواد مختلف تعيين كرد. به Heterogeneous Insulation مراجعه شود.

Homogeneous Structure             ساختار همگن
به  شرايطى  در  سازى  همگن  سازى.  همگن  از  حاصل  متالوژيكى  ساختار 
دست مى آيد كه فلز درست پايين تر از نقطة ذوب گرم  و مدتى در اين دما 
اين  آلياژى در سراسر جرم پراكنده شوند. در  تا عناصر  نگهداشته مى شود 
براى  انجامد كه  تر مى  نرم  تر و  به ساختارى محكم  صنعت همگن سازى 

عمليات بعدى مانند نوردكارى و كشش كارى سودمند است.

Homogenizing            همگن سازىHomogenizing            همگن سازىHomogenizing
گرمكارى كامل ماده پيش از عمليات گرمايى يا شكلدهى. اصطالح پيش گرمكارى 

معمول تر است.
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Hook – up Wire           سيم شبكه، سيم نازك
هادى عايقكارى شده تكى كه براى كاربردهاى جريان و ولتاژ كم (معموالً 

سيم شبكه، سيم نازك           
هادى عايقكارى شده تكى كه براى كاربردهاى جريان و ولتاژ كم (معموالً 

سيم شبكه، سيم نازك           

كمتر از 600 ولت) در داخل تجهيزات الكترونيكى محصور بكار مى رود.

Hoop                    (بشكه) تسمة طوق
نيازهاى  تأمين  براى  كه  ويژه  كيفيت  با  تخت  شدة  نورد  فوالدى  محصول 
صنعت  بشكه سازى براى ساخت بشكه ها، سطل ها و چليك هاى كوچك 

پديد آمده است.

Hoop Wire           سيم طوقه
سيم فوالدى نيمه سخت و تكميل كارى شده با سختى متوسط.

Horizontal Cabling كابل كشى افقى     
سيم كشى يا كابل كشى ميان پريز يا اتصال دهندة ارتباطات راه دور و اتصال 

ضربدرى افقى.

Horizontal Cross- Connect        اتصال ضربدرى افقى
كابل كشى  به  يعنى  ديگر،  كابل كشى  به  افقى  كابل كشى  اتصال ضربدرى 

افقى، ستون فقراتى يا تجهيزات.

Horizontal Stripe         نوار افقى
نوار رنگى كه به صورت افقى در راستاى محور هادى ادامه مى يابد. گاهى 
اوقات نوار طولى ناميده مى شود و به منزلة وسيله اى براى شناسايى مدار 
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بكار مى رود.

Horizontal – Vertical Arrangement   آرايش افقى- عمودى 
شيوه اى كه بر اساس آن جايگاه هاى عملياتى دستگاه نورد يك در ميان روى محور 
هاى غلتك افقى و عمودى اند. اين ترتيب معموالً به گونه اى طراحى مى شود كه 

محفظه هاى غلتك و چرخ دنده اساساً تنظيم محورى يك در ميان دارند.

Horsepower                                                    اسب بخار
يا 746  دقيقه)  بر  پوند   – (فوت   33000 ft-lb/minبا برابر  و  توان  واحد 

وات. به Watt مراجعه شود.

Hose Armoring Wire           سيم زره بندى شلنگ
سيم گرد، تخت يا نيم گرد با اندازه هاى مختلف كه تكميل كارى روى اندود 
شده دارد و از جنس فوالد سخت يا نرم و فوالدى با كشش زياد كه براى 

تقويت شلنگ ها بكار مى رود.

Hose Reinforcement Braid        گردباف تقويت كنندة شلنگ
تقويت كنندة گردبافى شده با بافت سبدى در اطراف شلنگ الستيكى كه بايد 
در برابر فشارهاى داخلى مقاومت كند. اين گردباف از سيم فوالدى پر كربن 

سخت كشيده شده بافته مى شود.

Hosed Wire         سيم تاركش
سيم فوالدى با كربن متوسط و كيفيت مرغوب كه براى ساختن تاركش ها كه 
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بخشى از دستگاه تاركشى ماشين بافندگى را تشكيل مى دهد، بكار مى رود. 
سيم تاركش دو تايى از دو سيم همانند ساخته شده كه در طول خود به وسيلة 

قلع به هم متصل شده اند.

Hot               داغ
متصل شده، فعال و برقدار . در مورد سيم، پايانه يا هر هادى زيرزمينى است.

Hot Conductor            هادى داغ
هادى هاى فاز زيرزمينى، سيستمى الكتريكى كه به كليد مدار شكن يا فيوز 

وصل شده است.

Hot Dip           فرواندايى داغ، فروبري داغ، روكشكاري داغ
اصطالحى كه اشاره بر پوششكارى سطح سيم به وسيلة فروبردن آن در حمام 

مذاب يا كشيدن آن از داخل حمام مذاب مادة پوشش دهنده دارد.

Hot Fluxing       گداز آور داغ، روانسازى داغHot Fluxing       گداز آور داغ، روانسازى داغHot Fluxing
شيوه اى براى وارد كردن رزين و اجزاء سازنده به مخلوط كن نوارى يا مخلوط كن 
مشابه با شدت كم يا زياد. اين شيوه يكى از قديمى ترين شيوه هاى آميزه كارى براى 

ساختن مواد پوششكارى رزينى به منظور عايقكارى سيم است.

Hot Forming       شكلدهى گرمHot Forming       شكلدهى گرمHot Forming
صفحه،  و  ورق  كششكارى  و  خمكارى  نوردكارى،  مانند  كارهايى  انجام 
از  بيشتر  دمايى  با  فلز  انجام شده روى  كارى  و سرپخ  پرسكارى  آهنگرى، 
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دماى تبلور مجدد.

Hot – Melt Filtering           پالودن مذاب داغHot – Melt Filtering           پالودن مذاب داغHot – Melt Filtering
وجود  احتمال  كاهش  و  ها  ناخالصى  حذف  براى  مذاب  فلز  پالودن  شيوة 

آخال ها در محصول تكميل شده است.

Hot Modulus             مدول داغى، ضريب داغى
تنش در ازدياد طول 100 درصد، 5 دقيقه پس از بهينه سازى در دماى معين، 

به طور معمول 130 درجة سانتيگراد ( 208 درجة فارنهايت ).

Hot Quenching          سردكارى داغ، آبدادن داغHot Quenching          سردكارى داغ، آبدادن داغHot Quenching
فرآيند آب دادن در واسطه اى كه دماى آن به طور قابل مالحظه اى بيشتر از 

دماى محيط است.

Hot Rolled              گرم نورد شده
محصوالت گرم نورد شده آنهايى هستند كه براى پرداخت در دماهايى بيشتر از 

دماى تبلور مجدد يا تقريباً باالتر از نصف نقطة ذوب مطلق، نورد مى شوند.

پرداخت با نورد گرم ( سياه مانده)  
Hot Rolled Finish ( Left Black) 
فلز در حالت گرم كه حاصل آن  به دست آمده توسط نوردكارى  پرداخت 
سطحى اكسيد شده تيره و نسبتًا خشن است. اين ماده را ممكن است سپس 
اسيد كارى كنند، در بى كرومات يا حمام جال فروبرند، اما سطح نسبتًا خشن 
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آن همچنان باقى مى ماند.

Hot Rolling         نوردكارى گرمHot Rolling         نوردكارى گرمHot Rolling
شيوة نوردكارى محصول در جايگاه هاى متعدد نورد در دماهاى زياد. اين 
نوردكارى معموالً از شمش ريخته يا شمشال ريختة پيوسته شروع مى شود. به 

Hot Rolled مراجعه شود.

Hot Sheave           قرقرة شيار دار گرم
گرمكارى  عمليات  كه  لخت  سيم  براى  تابكارى  فرآيند  در  دار  شيار  قرقرة 
نهايى در تابكارى كننده، گرمكارى مجدد خوانده مى شود. گرم كردن مجدد 
كابل تأثير كمى بر تابكارى فلز دارد، اما بر خواص پالستيك بر روى سيم 

عايقكارى شده مؤثر است.

Hot Shortness           گرم شكنى، سرخ شكنندگى
جدايش در طول مرزهاى دانه اى در حين تغيير شكل گرم در دماهايى نزديك 
به نقطه هاى ذوب است. اين جدايش ناشى از ذوب شدن مقادير كمى از 
مرزهاى  در  است  ممكن  كه  است  كم  ذوب  نقطة  با  دهنده  تشكيل  عناصر 

دانه اى موجود باشند.

Hot Stamping ضرب زنى گرم، نقش كارى گرم      
فشردن  وسيله  به  شناسايى  هاى  عالمت  است،  عددى   - بندى  كد  روش 
حروف چاپى گرم شده و كاغذ فلزى عالمت زن بر روى سطوح عايق نرم 

شده ايجاد مى شود. به مدخل هاى Marking مراجعه شود.



واژه نامه سيم و كابل 479

Hot Tin Dip          فروبرى در قلع داغ
كردن  فرآهم  براى  مذاب  قلع  داخل حمام  از  لخت  دادن سيم  عبور  فرآيند 

پوشش.

Hot Top               سرتغذيه – تنش سر
مخزن عايق شده اى براى نگهدارى فلز مذاب در باالى قالب براى پر كردن 
انقباضى). ايجاد اين حفره ناشى از  پيوستة حفرة مركزى ( معروف به مك 
انقباض جسم ريخته شده در خالل انجماد است.. آن را سر انقباضى يا سر 

تغذيه نيز مى نامند.

Hot Wire Drawing       كششكارى سيم گرمHot Wire Drawing       كششكارى سيم گرمHot Wire Drawing
كاربرد گرما بر روى سيم، پيش از ورود آن به حديده است. نمونه اى از اين 

كاربرد در مورد تنگستن است كه براى المپ بكار مى رود.

Hot Working گرمكارى، كار گرم     
تغيير شكل مومسان فلز با دما و آهنگى كه سختي كرنشى روى ندهد. حد 
پايين دما براى اين منظور دماى تبلور مجدد يا تقريبًا نصف نقطة ذوب مطلق 

است. به Hot Forming  مراجعه شود.

Hour – Glass Springs         فنرهاى به شكل ساعت شنى
فنرهايى كه براى وسايل خواب و مبل بكار مى روند و از هر دو طرف به 
و  بزرگ  فنر  تلفيق شدة  اثر  ترتيب  اين  به  اند.  سمت وسط مخروطى شده 
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و  تر  ماليم  مقاومت  نظر  از  بزرگ تر  هاى  آيد، حلقه  مى  به دست  كوچك 
حلقه هاى كوچك تر، سخت ترند. اين نوع فنر ها را فنرهاى دو مخروطى يا 

فنرهاى بونل (Bonnell) نيز مى نامند.

HP
 ،High Pressure (2 ،اسب بخار ،Horsepower (1 : عالمت اختصارىHorsepower (1 : عالمت اختصارىHorsepower

فشار باال.

HPD
عالمت اختصارى سيم رابط گرمكن عايقكارى شده با الستيك و پنبه نسوز. 
گردباف بر روى هادى هاى تكى بكار نرفته است، اما گردبافى كلى دارد. با عايق 

CSPE، يا با CSPE، يا با CSPE نيز ساخته مى شود. NBR/PVC نئوپرن و بدون پنبة نسوز ياPVC نئوپرن و بدون پنبة نسوز ياPVC

HPN
نئوپرن.  با  عايقكارى شده  با دو هادى  رابط گرمكن  اختصارى سيم  عالمت 

ساختمانى موازى دارد. براى استفاده در محل هاى مرطوب بكار مى رود.

HR
بردن حرفى پس  بكار  با  (Rockwell) است. معموالً  راكول  مقدار سختى 
از HR بيان مى شود. اين حرف مقياس استفاده شده براى تعيين مقدار را 

مشخص مى كند. به طور مثال، HRC مقياس "C" را بكار  مى برد.

HS
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سيم رابط گرمكن با عايق الستيكى براى 600 ولت.

HSHD
Speed Hot Dippingعالمت اختصارى Speed Hot Dippingعالمت اختصارى High- Speed Hot Dipping، فروبري داغ با سرعت 

زياد.

HSJ
براى 300  با الستيك  عايقكارى شده  رابط گرمكن  اختصارى سيم  عالمت 

ولت.

HSJO
همانند نوع HSJ، اما با روكش نئوپرن.

HSJOO
همانند نوع HSJ، اما با عايق و روكش مقاوم در برابر روغن.

HSL Type Cable          HSL          HSL            كابل نوع
كابل حفاظ دار.

HSO
عالمت اختصارى سيم رابط گرمكن روكش شده با نئوپرن.

H- Steels              H فوالدهاى               فوالدهاى              
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فوالدهاى آلياژى كه داراى سختى پذيرى تعيين شده ويژه اى هستند.

H- Type Cable                H كابل نوع                 كابل نوع                
كابل حفاظ دار.

Hub             توپى، ناف، مركز
1) قطعة اتصال  براى وصل كردن لولة پيچ شدة محافظ سيم و كابل به جعبه ها. 
2) بخش مركزى استوانه كه ممكن است در آن ميل محورى داخل شود. 3) نقطة 

ارجاع بكار رفته براى جانمايى خط هوايى است.

Hubble – Welaburg Process              فرآيند هابل – والبورگ
گرافيت  يا  پذير  انحالل  روى  آندهاى  از  يا  كه  الكتروليتى  گالوانش  فرآيند 
انحالل ناپذير يا الكترودهاى مغناطيسى در محلول آمونياكى به منزلة الكتروليت 

استفاده مى شود.

Hum               هام
تداخل توان جريان متناوب كه معموالً بسامد پايين دارد و قابل شنيدن است.

هام               
تداخل توان جريان متناوب كه معموالً بسامد پايين دارد و قابل شنيدن است.

هام               

Humidity Test              آزمون رطوبت
آزمون خوردگى كه مستلزم قرار دادن نمونه ها در معرض مقادير كنترل شدة 
Salt – fog ،رطوبت و دماست. اين آزمون برعكس آزمون آب نمك پاشى

Test، است.
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Humpy         گوژدارHumpy         گوژدارHumpy
به Buckle كه اصطالحى بهتر براى اين شرايط است مراجعه شود.

HV
عالمت اختصارى High Voltage، ولتاژ زياد.

HW
عالمت اختصارى سيم شبكه با عايق پلى وينيل. اين سيم با روكش نايلون يا 

بدون آن، گردباف يا حفاظ، براى 2500 ولت است.

    H Wire                  H سيم
حرف بكار رفته در كدبندى سيم ساختمانى و بر اساس پارامترى كه نشان 

دهندة مقاومت زياد سيم در برابر گرماست.

Hybrid Cable               كابل هيبريدى
و  انواع  از  يا  بندى  دسته  و  نوع  يك  از   ) كابل  يا چند  دو  از  اى  مجموعه 

دسته بندى هاى مختلف) كه با يك غالف كلى پوشانده شده است.

Hydrochloric Acid (HCI)              اسيد كلريدريك
يا  مفتول  كردن سطح  تميز  و  زدايى  پوسته  براى  اوقات  گاهى  اسيد  اين  از 
سيم پيش از كششكارى يا بكاربردن روكش هاى فلزى استفاده مى شود. به 

Picking Acids مراجعه شود.
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Hydro cyclone              هيدروسيكلون
وسيله اى كه براى جدا كردن مايعات و جامدات بكار مى رود و بر اساس نيروى 

گريز از مركز عمل مى كند كه درون محفظة مخروطى ثابت ايجاد مي شود.

Hydrodynamic Lubrication        روانكارى هيدروديناميكى
روشى براى روانكارى كه در آن حديدة كشش و سيم توسط الية ضخيمى 
تماسى  هيچ  كه  طورى  به  شوند،  مى  جدا  يكديگر  از  روانكارى  مادة   از 
ميان سطوح لغزشى وجود ندارد. ضخامت اين اليه حاصل فشار زياد مادة 
روانكارى در داخل حديده به علت سرعت هاى سطحى نسبى است كه مادة 
روانكارى در فاصلة باريكى در محل ورودى حديدة كشش فشرده مى شود يا 
از سطح تماس ميان سطوح حديده و سيم در منطقه ورودى حديده به بيرون 

فشرده مى شود.

Hydrofluoric Acid (HF)                         اسيد فلوئوريدريك
تركيب شيميايى هيدروژن و فلوئور است. دستكارى با اين اسيد ممكن است 

خطرناك باشد، اما براى فرمول هاى اسيد شويى معينى سودمند است.

Hydrogen              هيدروژن
Hعنصرى با عالمت شيميايى Hعنصرى با عالمت شيميايى H، گاز بى رنگى كه توسط بسيارى از فلزات به شدت 
جذب مى شود و به فراوانى براى احياى اكسيد هاى فلزى بكار مى رود. هيدروژن 
ممكن است موجب چند نوع عيب در فوالد شود و وجود آن در فلز تقريباً هرگز 
سودمند نيست. سه منبع عمدة هيدروژن براى فوالد عبارتند از : فوالدسازى، اسيد 
شويى و پوششكارى الكتريكى. بايد براى زدودن هيدروژنى كه از طريق اين منابع 
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وارد شده است اقداماتى صورت گيرد (به طور مثال، پخت پس از اسيدشويى و 
روكشكارى). اين عنصر ممكن  موجب تردى در مس ETP از طريق واكنش 
Hydrogen, Hydrogen Atmosphere به اكسيدهاى مس شود.  با  آن 

Embrittlement مراجعه شود.

Hydrogen Atmosphere        جو هيدروژنى
آن  در  كه  اطاقكى  در  موجود  اكسيژن  جايگزينى  براى  رفته  بكار  هيدروژن 

عمليات حرارتى و شكلدهى فلزى انجام مى شود.

Hydrogen Damage       آسيب هيدروژنى
جّو  تشكيل  و  زدگى  تاول  خوردگى،  ترك  تردى،  براى  كلى  اصطالحى 
هيدروHydrogen Atmosphere كه ممكن است هنگامى كه هيدروژن 

در برخى فلزات وجود دارد، اتفاق افتد.

   Hydrogen Embrittlement                    تردى هيدروژنى
وضعيت كمبود نرمى در برخى فلزات كه ناشى از جذب هيدروژن است.

Hydrogen Reduction           احياى هيدروژنى
روشى كه مى توان آن را براى تعيين مقدار اكسيژن در آلياژ مس مورد استفاده 

قرار داد.

Hydrostatic Extrusion اكستروژن هيدرواستاتيكى          
بازوى جلو بر داخل  فرآيندى كه شمشال توسط مايع تحت فشار به جاى 



486واژه نامه سيم و كابل

قالب رانده مى شود. شمشال در داخل ظرفى قرار مى گيرد و براى جفت 
شدن به قالبى مخروطى در يك طرف ظرف به آرامى جلو مى رود. شمشال 
به طور كامل با مايعى احاطه شده است  كه توسط پيستون يا وسيله اى ديگر 

با فشار فرورانده  مى شود. به Wire Extrusion مراجعه شود.

Hygroscopic         نمگير
قابليت ماده در جذب رطوبت از هوا و نگهدارى آن.

Hyper – Eutectoid Steel      فوالد هيپراوتكتوئيد
فوالدى با بيش از 0/83 درصد كربن دارد و با عمليات حرارتى مناسب داراى 

پرليت و سمانتيت است.

Hysteresis           پسماند – پسمانى
1) فاصلة زمانى كه جسمى در واكنش به تغييرات، نيروهاى مؤثر بر خود را 
نشان مى دهد؛ اشاره به قابليت جسم براى برگشت به حالت اولية خود دارد، 

پيش از آنكه در معرض نيروهاى بيرونى قرار گيرد. 2) اصطكاك داخلى.

HZ
عالمت اختصارى Hertz، هرتز.
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I

IAC
عالمت اختصارى كابل زره دار به هم بسته.

IACS
 ،International Annealed Copper Standard اختصارى  عالمت 
استاندارد بين المللى مس تابكارى شده، واحد هاى مقاومت ويژة جرمى و حجمى 
International در 20 درجة سانتيگراد براى مس تابكارى شده، آن گونه كه
الكتروتكنيكال)  المللى  بين  (كميسيون   Electrotechnical Commission
تعيين كرده است. اين مقادير براى مقايسة مقادير جريان مربوط به مس بكار مى روند 

IACSو به صورت درصد، با اشاره به درصد IACSو به صورت درصد، با اشاره به درصد IACS بيان مى شوند.

IBP
عالمت اختصارى  Initial Boiling Point، نقطة جوش اوليه.

ICEA- P46- 426
عالمت اختصارى كابل برق با هادى مسى و آلومينيومى.

ICEA- S19- 81
عالمت اختصارى سيم و كابل عايقكارى شده با الستيك.

ICEA- S61- 402
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عالمت اختصارى سيم و كابل با عايق گرمانرم.

ICEA- S66- 524
عالمت اختصارى سيم و كابل با عايق پلى اتيلن شبكه اى شده (كراس لينك) 

گرماسخت.

ICEA- S86- 516
عالمت اختصارى سيم و كابل با عايق الستيك اتيلن پروپيلن.

ID
OD عالمت اختصارى قطر داخلى جسم استوانه اى تو خالى كه در مقابل

(قطر خارجى) آن است.
IDC

عالمت اختصارى اتصال دهنده با جابجايى عايق.

Identified            شناسايى شده
عالمت گذارى شده براى تشخيص اتصال به زمين.

Idler                            هرزگرد
قرقرة شيار دار يا غلتكى كه براى جهت هدايت يا نگهداشتن طناب يا سيم 

بكار مى رود.

Ignition Cable           كابل گيرانش، كابل جرقه
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كابلى كه در اصل براى سيستم هاى گيرانش اتومبيل طراحى شده است.

IIR
Isobutylene Isoprene Rubberعالمت اختصارى Isobutylene Isoprene Rubberعالمت اختصارى Isobutylene Isoprene Rubber، الستيك ايزوبوتيلن 

ايزوپرن، كه الستيك مصنوعى بوتيل است.

IMCَ
عالمت اختصارى Intermediate Metal Conduit، لولة فلزى محافظ 

سيم و كابل متوسط.

Immersion Coating            پوششكارى غوطه اىImmersion Coating            پوششكارى غوطه اىImmersion Coating
محلولى  در  اولى  فلز  وركردن  توسط غوطه  ديگر  فلزى  با  فلز  پوششكارى 

است كه حاوى يون هاى فلز پوشش دهنده است.

Impact Bar Specimen         نمونة ميلة ضربه اى
نمونة آزمون با ابعادى مشخص كه براى تعيين مقاومت نسبى فلز يا پالستيك 

در برابر گسيختگى توسط ضربه بكار مى رود.

Impact Extrusion       اكستروژن ضربه اى
فرآيند شكلدهى سرد كه معموالً در دماى محيط انجام مى شود و فلز توسط 
ضربه به سنبه، براى جريان يافتن فشرده مى شود. جريان فلز ممكن است يا 
در اطراف سنبه باشد كه اكستروژن رو به عقب گفته مى شود و تشكيل لوله 

اى با كف پر مى دهد، يا اين كه جريان فلز از داخل دهانه اى ديگر باشد.
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 استحكام ضربه اى (يا انرژى ضربه اى)
Impact Strength (or Impact Energy)

انرژى جذب شده در آزمون ضربه به Impact Test مراجعه شود.

Impact Test         آزمون ضربه
آزمونى براى تعيين چقرمگى، يا مقاومت ماده در برابر ضربه. انرژى جذب 
شده براى گسيخته شدن قطعه آزمون كه معموالً شكافدار است، توسط دمش 
با سرعت زياد تعيين مى شود. متداول ترين آزمون ها ايزود (Izod)، شارپى 
قطعة  ابعاد  داراى  يك  هر  كه  است   (Fremont) فرمونت  و   (Charpy)
Charpy Izod Test  و  به  آزمون و روش دميدن مربوط به خود است 

مراجعه شود.

Impact Tool        ابزار ضربه اى
وسيله اي كه براى پانچ كردن هادى جديد استفاده مي شود.

Impedance          امپدانس 
امپدانس الكتريكى خاصيت پيچيدة مدارى الكتريكى يا عناصر مدار است كه با 
شارش جريان متناوب مقابله مى كند. واحد اندازه گيرى آن اُهم است. در مورد 
كابل، مقدار امپدانس نشانة مقاومت كلى است كه كابل براى عبور جريان الكتريكى 
از خود نشان مى دهد. امپدانس در بسامدهاى پايين تا اندازة زيادى تابع اندازة 
هادى است، اما در بسامدهاى باال، اندازة هادى، مادة عايق و ضخامت آن همه در 
امپدانس كابل مؤثرند. همساز كردن امپدانس بسيار مهم است. اگر سيستم براى 
100 اهم طراحى شده باشد، در اين صورت كابل بايد با آن امپدانس همساز باشد، 
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در غير اين صورت، بازتاب هاى ايجاد كننده خطا ايجاد مي شوند.

Impedance Discontinuity                      ناپيوستگى امپدانس Impedance Discontinuity                      ناپيوستگى امپدانس Impedance Discontinuity
تغيير ناگهانى در امپدانس كابل كه اغلب ناشى از نتابيدن مقاطع به هم تابيده 

يا ديگر عيب هاى كابل است.

Impedance Match       همسازى امپدانس
شرايطى كه در آن امپدانس كابل يا عنصر مدارى خاص همانند امپدانس مدار، 

كابل يا وسيله اى است كه به آن متصل شده است.

Impedance Matching           همساز كردن امپدانسImpedance Matching           همساز كردن امپدانسImpedance Matching
اهم  بر حسب  يكسانى  امپدانس  مقدار  كه  وسايلى  و  ها  كابل  كردن  وصل 

دارند.

ترانسفورماتور همساز كردن امپدانس 
Impedance Matching Transformer
ترانسفورماتور طراحى شده براى همساز كردن امپدانس يك مدار با امپدانس 

مدار ديگر.

Imperfection         نقص
1) هنگامى كه به شرايط فيزيكى نقطه اى از محصول فلزى و انحراف قطعه اى 
از محصول فلزى مربوط باشد، هر گونه انحراف مشخصة كيفيت از ميزان يا 
حالت كيفى در نظر گرفته شده براى آن است. وجود نقص نه نشانگر نبود 
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انطباق است و نه اشاره اى ضمنى بر قابل استفاده بودن محصول يا خدمت 
دارد. نقص را بايد بر اساس مقياس شدت و برحسب مشخصه هاى كاربردى 
درجه بندى كرد و سپس مشخص كرد كه قطعه يا محصول فلزى كيفيت قابل 
از شبكة  انحراف  بلورشناسى، هر گونه  با  رابطه  ندارد. 2) در  يا  دارد  قبول 

فضايى آرمانى است.

      Imperial Standard Wire Gauge  سنجه سيم استاندارد انگليسى
معموالً با عنوان Standard Wire Gauge، سنجة سيم استاندارد شناخته 

سنجه سيم استاندارد انگليسى  
معموالً با عنوان 

سنجه سيم استاندارد انگليسى  

مى شود.

Imperial Wire Gauge
به British Standard Wire Gauge مراجعه شود.

Impregnate        آغشته كردن، فرآورى كردنImpregnate        آغشته كردن، فرآورى كردنImpregnate
پر كردن فضاهاى خالى و درزهاى كابل يا بافتة كابل با آميزه است.

كابل فشارى آغشته، كابل فشارى فرآورى شده 
Impregnated Pressure Cable
كابل با عايق كاغذى فرآورى شده (در آغشته) انبوه با غالف سربى تقويت 
شده به صورت مكانيكى. در اين كابل فضاى داخل غالف سربى براى فشار 
زياد ناشى از وارد كردن گاز  بى اثر كه در تماس با دى الكتريك است، آماده 
شده است. وجود فاصلة آزاد قابل توجه براى كابل هاى تك رشته اى مورد 
نياز است، اما در طرح هاى سه رشته اى مجراهاى گاز با لوله سربى در نظر 
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گرفته مى شود.

Impregnating Electrical Coil آغشته سازى پيچه هاى الكتريكى
رزين هاى مصنوعى گرماسخت بر پاية مالمين، اوره، فنول و آكليدها به طور فراوان 
براى دماهاى تا 1200 درجة سانتگراد (1920 درجة فارنهايت) بكار مى روند. اين 
رزين ها زمان گيرش نسبتاً كوتاهى دارند و نسبت به مواد قديمى تر از نظر گيرش 

و پخت در اليه هاى داخلى سيم پيچ، برترى هايى دارند.

Impregnation of Cables      آغشته سازى كابل ها
در فرآيند آغشته سازى انبوه، كابل هاى با عايق كاغذى را بر روى استوانه يا 
در سينى مدورى مى پيچند و براى خشك شدن عايق در فشار كم در مخزنى 
گرم قرار مى دهند. سپس آميزة داغ آغشته سازى را وارد مى كنند و مخزن را 
در دماى تقريبى 1200 درجة سانتيگراد ( 1920 درجة فارنهايت) تحت فشار 
مثبت نگه مى دارند. زمان كل خشك كردن و آغشته سازى، بسته به نوع كابل 

و ولتاژ ، در حدود 20 تا 70 ساعت است.

Impulse (or Pulse)             (پالس – تب ) تكانه، ضربه
ضربة (افزايش ناگهانى و لحظه اى ولتاژ يا جريان) قطبيت تك سويه.

Impulse Ratio            نسبت ضربه، ضريب تكانه
نسبت ولتاژ براخگر، تخلية جرقه اى يا فروشكست ضربه به مقدار اوج ولتاژ 

براخگر، تخلية جرقه اى يا فروشكست توان – بسامد.
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Impulse Strength        استحكام ضربه 
ولتاژ فروشكست عايق در ضربه هاى (افزايش ناگهانى و لحظه اى) ولتاژ در 

حدود ميكروثانيه است.

Impulse Test               آزمون ضربه
آزمونى در مورد عايق كه درآن ولتاژ بكار رفته، ولتاژ ايمپالس يا ضربه اى با 

شكل موجى خاص است.

In Phase                همفاز
شرايط همفاز هنگامى ايجاد مي شود كه امواج با مقادير بيشينه و كمينة خود 

با قطبيت يكسان در يك لحظه عبور مى كنند.

Inching                                                 حركت آهستة ماشينInching                                                 حركت آهستة ماشينInching
حركت آرام و آهستة ماشين كشش در هنگام حديده كشى (عبور دادن سيم 
هاى  كالچ  الكتريكى،  هاى  كنترل  توسط  معموالً  حركت  اين  حديده).  از 
حركت آرام و آهستة ماشين كشش در هنگام حديده كشى (عبور دادن سيم 
هاى  كالچ  الكتريكى،  هاى  كنترل  توسط  معموالً  حركت  اين  حديده).  از 
حركت آرام و آهستة ماشين كشش در هنگام حديده كشى (عبور دادن سيم 

مغناطيسى، كالچ هاى صفحه اى يا وسايل مكانيكى مشابه فراهم مى شود.

Incidental Elements                                       عناصر همراه
عناصرى كه به طور معمول در فلز يافت مى شود اما مورد نياز يا سفارش داده شده 

براى تامين نيازمنديهاى خريدار نيست. آن عناصر را پسماند نيز مى نامند.

Inclined Roll Straightening        تابگيرى با غلتك شيب دارInclined Roll Straightening        تابگيرى با غلتك شيب دارInclined Roll Straightening
فرآيند تابگيرى يا مستقيم كردن مفتول يا لولة گرد با عبور آن از ميان ماشين 
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با غلتك هايى است كه كناره نما (كانتور) ى خاصى دارند و محورهاى آنها 
تحت زاوية كمى نسبت به هم قرار دارند، به اين منظور كه محصول حركتى 
از آن  با خم شدن مكرر در همة صفحه ها كه محور  به جلو  مارپيچى رو 

مى گذرد، داشته باشد.

Included Approach Angle          زاوية ورودى كامل
زاوية كامل يا كلى نيمرخ در دهانة ورودى حديدة كشش سيم كه دو برابر 

نيم زوايه است.

Inclusions            آخال، ناخالصى
ذرات مادة خارجى در زمينة فلزى. اين ذرات معموالً به صورت تركيب هستند 
(مانند اكسيدها، سولفيدها يا سيليكات ها)، اما ممكن است از ماده اى باشند كه 
براى زمينة فلزى خارجى است (و اساساً در آن نامحلول است). به طور كلى اين 
ذرات براى خواص مكانيكى زيان آورند، اما اين زيان تا اندازة زيادى به تعداد، 

اندازه، شكل و توزيع آنها بستگى دارد.

Inclusion Breaks         گسيختگى ناشى از آخال
نوعى گسيختگى سيم حاصل از ذرات خارجى كه در سيم جاى گرفته اند. 
موجب  كمتر  قطرهاى  در  سيم  با كشش  همراه  سيم  در  گرفته  جاى  ذرات 
ضعيف شدن مقطع مى شود و سرانجام منجر به پارگى سيم در محل ناخالصى 

مى شود.

Incomplete Anneal             تابكارى ناكامل
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اين اصطالح در خالل فرآيند تابكارى در زماني بكار مى رود كه فلز به دماى 
تبلور مجدد رسانده نمى شود يا اين كه در گرماى مناسب در مدت زمان الزم 

نگهداشته نمى شود.

Incomplete Solution             محلول ناكامل
نتيجة چرخة كوتاه يا دماى نادرست در خالل فرآيند عمليات حرارتى محلول، 
به ويژه در مورد آلياژهاى آلومينيوم است. در انجام عمليات حرارتى ممكن 
است از دست رفتن خواص مكانيكى، از ميان رفتن مقاومت در برابر خوردگى 

و تغييراتى در رنگ هنگام آندكارى به وجود آيد.
Indent Marking

به Marking , Indent مراجعه شود.

Indentation Hardness                     سختى در برابر فرورفتگى
مقاومت ماده در برابر فرورفتگى. اين سختى نوع معمول آزمون سختى است 
كه در آن شكل  مشخصى از ماده اى معين به داخل ماده، با بارى كه اساسًا 

استاتيك است فشرده مى شود. (به آزمون هاى سختى مراجعه شود)

هستة مستقل طناب مسى
Independent Wire Rope Core (IWRC)

طناب سيمى (سيم بكسل) كه به منزلة هستة طنابى بزرگ تر بكار مى رود.

Index Edge
به Reference Edge  مراجعه شود.
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Index of Refraction                                   شاخص شكست
نسبت سرعت نور در خالء به سرعت نور در ماده.

Indication            نشانه
در بازرسى و كنترل، پاسخى به محرك غير مخرب كه حاكى از وجود عيب 
است. اثر نشانه را بايد براى تعيين دو مورد تفسير كرد : (الف) آيا اين نشانه، 
نشانه اى درست يا غلط است. (ب) آيا نشانة درست نشانگر انحرافى غير 

قابل قبول است يا نه.

Indirect Extrusion (Inverted)   (وارونه) اكستروژن غير مستقيم
فرآيند اكستروژن كه در آن فلز به عقب به داخل بازوى جلوبر (يا چكش) تو 

خالى كه به حديده فشار مى آورد، فشرده مى شود.

Indirect Refractometer       شكست سنج غير مستقيمIndirect Refractometer       شكست سنج غير مستقيمIndirect Refractometer
وسيلة اندازه گيرى كه براى تعيين نسبتًا سريع غلظت مايع در كنار مخزن 

بكار مى رود.

Individual Strand Diameter        قطر رشتة تكى
قطر سيم تكى از كابل پر رشته (افشان).

Indoor       درون ساختمانى، داخلي
منظور از اين واژه هنگامى كه براى درجه بندى محصولى بكار رود مناسب 
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نبودن آن محصول براى قرار گرفتن در معرض هواست.

Induced Current
به Current, Induced مراجعه شود.

Induced Voltage
به Voltage , Induced مراجعه شود.

Inductance         القاورى، القاييدگى
خاصيت مدار يا عنصر مدارى كه با تغيير در شارش جريان مقابله مى كند و 
موجب مى شود تغييرات جريان از تغييرات ولتاژ عقب بماند. آن را برحسب 

هانرى اندازه مى گيرند

Induction             القا
توسط  جسمى  در  كه  الكترواستاتيك  بار  يا  مغناطيسى  ميدان  ولتاژ،  پديدة 

خطوط نيروى حاصل از منبع اين قبيل ميدان ها ايجاد مى شود.

Induction Annealer                             تابكارى كننده القايى
به  شود.  مى  تامين  الكتريكى  القاى  طريق  از  گرما  آن  در  كه  تابكارى  وسيلة 

Annealing مراجعه شود.

Induction, Electromagnetic        القاى الكترو مغناطيسى
زمان،  با  متغير  مغناطيسى  ميدان  فاراده،  الكترومغناطيسى  القاى  قانون  مطابق 
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ميدان الكتريكى متناظرى ايجاد مى كند كه متناسب با آهنگ زمانى تغيير شار 
مغناطيسى است. به عبارت ديگر، ولتاژ متناوب اعمال شده در پيچة القايى به 
پيدايش جريان متناوبى در مدار پيچه خواهد انجاميد كه به نوبة خود ميدان 
مغناطيس متناوبى (تغيير كننده) در اطراف خود به وجود خواهد آورد كه همان 
بسامد جريان پيچه را خواهد داشت. ميدان مغناطيسى تغيير يابنده، در سيم يا 
كابل فلزى كه از پيچة القايى مى گذرد، جريان هايى گردابى القا مى كند. جريان 
هاى گردابى القا شده داراى همان بسامد جريان پيچه هستند، اما جهت آن ها 

مخالف جهت جريان پيچه است.

Induction Hardening                 سخت كارى القايىInduction Hardening                 سخت كارى القايىInduction Hardening
سخت كارى كه گرماى آن توسط القاى الكتريكى تامين مى شود. 

به Hardening مراجعه شود.

Induction Heater        گرمكن القايى
كوره اى كه در آن گرما در مادة هدايت كننده توسط ميدان الكترومغناطيسى 

متغير به علت تلفات داخلى مدار ايجاد مى شود.

Induction Heating                                     كارى القايىating                                     كارى القايىating كارى القايى                                     گرمكارى القايى                                     گرم
الكتريكى. گرما درون جسم هادى الكتريكى  القاى  فرآيند گرمكارى توسط 
كه در ميدان الكترومغناطيسى متناوب قرار گرفته است به وسيلة جريان هاى 
گردابى (به علت تلفات ژول) و همچنين به علت تلفات پسماند مغناطيسى (در 
مورد گرم كردن جسم مغناطيسى) ايجاد مى شود. در گرمكارى القايى تماس 
ميان پيچة القا و جسم گرم شونده وجود ندارد، زيرا ميدان الكترومغناطيسى 
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القايى ايجاد مى شود كه نزديك به جسم گرم شونده قرار  توسط پيچه اى 
گرفته است. عمق نفوذ جريان در جسم را عمق نفوذى مى نامند كه به بسامد 
ميدان مغناطيسى و نيز به مقاومت ويژة الكتريكى و تراوايى (رخنه پذيرى) 
اى  به گونه  بايد  الكتريكى  بسامد  دارد.  بستگى  مادة گرم شونده  مغناطيسى 
انتخاب شود كه نه تنها مناسب كاربرد آن باشد، بلكه با ماده محصول و اندازه 

و شكل آن نيز تناسب داشته باشد.

Induction Machine      ماشين القايى
از  انرژى  تبديل  وسيلة  به  بسامد  يا  فاز  تغيير  براى  ناهمزمان   AC ماشين 

الكتريكى به مكانيكى و سپس از مكانيكى به الكتريكى است.

بازپخت كردن و تنش زدايى القايى 
Induction Tempering and Stress Relieving
تبديل به مارتنزيت در سيم هاى فوالدى كربن دار از طريق گرم كردن و خنك 
آبداده  مارتنزيت  به صورت  و شكننده  بسيار سخت  كردن سريع، ساختارى 
ايجاد مى كند كه به طور معمول براى مصارف تجارتى بسيار شكننده است.گرم 
كردن مجدد فلز به منظور بازپخت يا تنش زدايى پس از سختكارى، تنش هاى 
پسمانده را كاهش مى دهد يا آرام مى كند و ساختار مارتنزيت بازپخت شدة 
نرم به وجود مى آورد. در بازپخت، دو عامل زمان و دما از مهم ترين عوامل 
هستند. بازپخت القايى با بازپخت مرسوم كوره اى [يعنى، استفاده از كوره هاى 
گازسوز، فروسرخ (مادون قرمز) يا مقاومتى مستقيم] تفاوت دارد، زيرا بازپخت 
دماى – دماى – دماى  دماى بيشتر در مقايسه با زمان طوالنى تر – دماى بيشتر در مقايسه با زمان طوالنى تر – دماى بيشتر در مقايسه با زمان طوالنى تر  القايى از فرايند زمان كوتاه 



واژه نامه سيم و كابل 501

كمتر بازپخت سنتى، استفاده مى كند.

سخت كارى به طريق القايى 
Induction – Through Hardening
گرم كردن اليه هاى سطحى قطعه كار در عمقى كه تغييرات الزم ريز ساختارى 
به آن نياز دارد با استفاده از قابليت گرمكارى القايى (به علت بسامد انتخاب 
Skin Effectشده) براى القاى توان درون عمق معين است ( به Skin Effectشده) براى القاى توان درون عمق معين است ( به Skin Effect ، اثر پوستى 
براى  كار  قطعه  مارتنزيتى روى سطح  اى  اليه  ترتيب  اين  به  مراجعه شود). 
افزايش سختى، مقاومت در برابر ساييدگى و ديگر پارامترها فراهم مى آيد، در 
حالى كه اين امكان نيز به وجود مى آيد كه بقية قطعه تحت تأثير اين فرآيند 

قرار نگيرد.

Inductive Coupling              جفت شدگى القايىInductive Coupling              جفت شدگى القايىInductive Coupling
همشنوايى ناشى از عمل ميدان مغناطيسى يك هادى با ديگرى.

Inductive Reactance
به Reactance مراجعه شود.

Inductor القاگر          
وسيله اى كه داراى سيم پيچ يا سيم پيچ هايى با هستة مغناطيسى يا بدون آن 

براى ايجاد القاورى در مدار است.

Inertia Compensation Signal                سيگنال جبران لختى
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سيگنالى الكتريكى متناسب با آهنگ شتاب يا شتاب منفى در خط كالف پيچ هاى 
غلتكى. اين سيگنال به تنظيم كنندة جريان خورانده مى شود ، به اين منظور كه جريان 
دقيقى كه براى دادن شتاب مثبت يا منفى به غلتك با كشش ثابت ورق، مورد نياز 

است، ايجاد كند.

Infrared (IR)        فروسرخ
 (750 nm) گسترة طول موج هاى الكترومغناطيسى ميان بخش مريى طيف

.(30    m) و ميكروموج

Infrared Radiation              تابش فرو سرخ
نامريى  انرژى  اين  نانومتر.  تا 105  تابشى در گسترة طول موج 780  انرژى 
است و توسط اجسام گرم منتشر مى شود كه گرما را انتقال داده و از شيشه 

عبور مى كند.

Infrastructure, Telecommunicationزيرساخت ارتباطات راه دور
مجموعه اى از اجزاء تشكيل دهندة ارتباطات راه دور به استثناى تجهيزات 
با يكديگر امكانات اصلى را براى توزيع همة اطالعات در داخل  است كه 

ساختمان يا محلى عمومى فرآهم مى آورد.

Ingot            شمش
جسمى ريختگى، مناسب براى انجام كار يا ذوب مجدد. جرم فلزى منجمد 
يا  گرد  مقطعى  شمش،  است.  قالب  درون  مذاب  فلز  ريختن  از  حاصل 
چهارگوش با گوشه هاى گرد دارد و بزرگ ترين بعد آن هميشه بعد طولى 
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آن است. شمش ها هميشه مخروطى اند و معموالً به صورت فروسر ريخته 
مى شوند. شمش در متالورژى منيزيم، تختال ريخته اى از منيزيم جامد براى 
ذوب مجدد و ريختن به شكل هاى متفاوت يا براى نوردكارى، اكستروژن يا 

آهنگرى است.

Ingot Iron           آهن شمش
فوالدى با چنان مقادير كمى از كربن، سيليسيم، منگنز، فسفر، گوگرد و ديگر 
شبه فلزات است كه به طور معمول آن را آهن خالص مى نامند. از آهن خالص 
گاهى اوقات براى ساختن ورق  هاى فوالدى لعاب كارى استفاده مى شود. 
گاهى اوقات براى ساختن ورق هاى ترانسفورماتور باكيفيت مطلوب، به آهن 

خالص، سيليسيم نيز مي افزايند.

Ingot Mold          قالب شمش
مربع،  گرد،  است  ممكن  ها  قالب  شود.  مى  ريخته  آن شمش  در  كه  قالبى 
مقطعى  ها  قالب  برخى  باشند.  جدار  مختلف  هاى  ضخامت  با  چهارگوش 
بزرگتر در قسمت كف دارند، در حالى كه ديگر قالب ها سطح مقطع باالى 

آهن ها بزرگ تر است.

Inhibitor             بازدارنده
ماده اى كه مانع اكسايش و عمل گالوانيكى در سطح اتصال دهنده يا سطح 
مشترك هادى هاى مختلف مى شود يا آن را به تأخير مى اندازد. همچنين 
تركيبى شيميايى، غير آلى يا آلى است كه به حمام اسيد شويى به منظور تأخير 
انداختن كنش شيميايى اسيد بر روى فلز، اضافه مى شود، در حالى كه امكان 
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ادامة عمل حمام را بر روى اكسيد هاى آهن و پوسته ها تا وقتى كه حل يا 
برداشته شوند فراهم مى كند و سطح فوالد كامًال تميز مى شود. اين مواد به 

جلوگيرى از تردى هيدروژنى نيز كمك مى كنند.

Initial Creep        خزش اوليه
بخش اولية منحنى زمان- ازدياد طول براى خزش است كه در آن، انبساط با آهنگى 

Iسريع افزايش مى يابد. آن را خزش آغازين يا خزش مرحلة Iسريع افزايش مى يابد. آن را خزش آغازين يا خزش مرحلة I نيز مى نامند.

Initial Tension            كشش اوليه
نيرويى كه حلقه هاى فنرى انبساطى را بسته نگه مى دارد و بايد بر نيروى باز 

شدن حلقه ها غلبه كند.

Ink , Marking
Coating Ink  يا  Coating Ink  يا  Coating Ink مراجعه شود. Marking Ink بهMarking Ink بهMarking Ink

Inlet Die
به Die , Wiredrawing مراجعه شود.

Inlet Wire            سيم ورودى
سيمى كه وارد اولين حديدة كشش سيم مى شود.

Inner Wires        سيم هاى داخلى
همة رشته هاى يك رشته سيم به جز سيم هاى واقع در سطح ياسيم هاى 
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پوششى است.

Inorganic            غير آلى، معدنىInorganic            غير آلى، معدنىInorganic
شامل موادى به جز مواد حيوانى و نباتى، مانند مواد خاكى يا معدنى است.

Insect Screen Wire      سيم تورى مانع حشره
سيم فوالدى كم كربن و سخت كشيده شده است كه پرداختى مناسب براى 
گالوانش الكتروليتى يا رنگ كارى پارچة بافته شده از آن دارد. اين سيم ممكن 

است براق، مس اندود يا روى اندود باشد.

Insertion Loss                          افت توان قرار گيرى در سيستم
سنجش فرآيند تضعيف وسيله اى با تعيين بهرة سيستم قبل و بعد از زماني 

است كه وسيله اى در سيستم جا داده شود.

Insertion Tool             ابزار جاگذارى
ابزار دستى كوچكى كه براى جا گذاشتن اتصال هاى تماسى داخل وصل كننده 

بكار مى رود.

Inside Plant (ISP)        كارگاه داخلى
همة كابل ها و تجهيزات داخل دفتر مركزى يا ساختمان مربوط به مشترك 

(استفاده كننده) است.

Inside Wire         سيم داخلى
سيم طراحى شده براى ايجاد مدار يا مدارهاى تلفنى ساختمان مشترى.
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Isolation Transformer
به Transformer, Safety Isolation مراجعه شود.

  Isotope                 ايزوتوپ
اتم هاى عنصرى معين كه همگى داراى پروتون برابرند و بنابراين عدد اتمى 
بنابراين وزن  اما هر يك تعداد نوترون هاى متفاوتى دارند،  يكسانى دارند، 

اتمى آنها متفاوت است.

Inspection           بازرسى
بررسى دقيق و تعيين اين مورد است كه آيا ماده يا محصولى معين مشخصه هاي 

مورد انتظار را تأمين مى كند يا نه.

Inspection, Eddy – Current       بازرسى با جريان گردابى
روشى كه براى بازرسى سطوح مفتول در خالل فرايند نوردكارى بكار مى رود. 
عيب هاى معمولى مانند ترك ها، آخال هاى سطحى، زخمك ها و رويهم افتادگى 

ها  را مى توان پيش از كالف كردن تشخيص داد.

Inspection, Ultrasonic                             بازرسى فراصوتى
بازرسى انجام شده بر روى مفتول و لوله ها و امثال آن كه در حال توليدند. 
عيب هاى معمولى مانند ترك ها، آخال هاى سطحى، زخمك ها و رويهم 
بعدى  كششكارى  عمليات  يا  كردن  كالف  از  بيش  توان  مى  را  ها  افتادگى 

تشخيص داد.
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Instantaneous Value           مقدار لحظه اى
مقدار كميتى متغير در لحظه اى معين.

Instrumentation Cables    كابل هاى وسايل اندازه گيرى
خانواده اى از كابل ها كه شامل گسترة وسيعى از كابل هاى الكترونيكى است 
كه دو يا چند وسيلة اندازه گيرى را به هم وصل مى كند. كابل هاى وسايل 
اندازه گيرى بايد از نظر الكترونيكى بانوع وسيلة اندازه گيرى و وسايل ثبت 
كنندة بكار رفته سازگار و هماهنگ باشند. معموالً اين كابل ها شامل زوجى 
اندازه گيرى بايد از نظر الكترونيكى بانوع وسيلة اندازه گيرى و وسايل ثبت 
كنندة بكار رفته سازگار و هماهنگ باشند. معموالً اين كابل ها شامل زوجى 
اندازه گيرى بايد از نظر الكترونيكى بانوع وسيلة اندازه گيرى و وسايل ثبت 

با هادى هاى جداگانة به هم پيچيده شده است كه درون روكشى كلى قرار 
گرفته اند.

Insulated             عايقكارى شده
جدا شده از سطوح ديگر هادى ها توسط ماده اى غير هادى است.

Insulating Joint           عايقكارى مفصلى
وسيله اى كه به صورت مكانيكى دو سر كابل را به هم جفت مى كند و از 
نظر الكتريكى، غالف و زرة طول هاى متصل به هم و مربوط به كابل را عايق 

مى كند.

Insulting Lines          خطوط عمليات عايقكارى
خطوط عمليات ساخت در صنعت سيم كه براى كاربردهاى نهايى مختلف 
عايقكارى مى شود. انواع مختلف خطوط عايقكارى شامل هادى تكى، رديفى، 
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لعابكارى، روكشكارى، غالفكارى و ولكانيزه كردن است.

Insulation             عايق
ماده اى كه خواص دى الكتريكى خوبى دارد و امكان قرار گرفتن نزديك به هم 

هادى ها در كابل و درون تجهيزات را فراهم مى كند.

Insulation Adhesion             چسبندگى عايق
درجة چسبان بودن عايق بر روى هادى پايه كه بر حسب نيروى الزم براى 

جداكردن طول مشخصى از عايق از سيم اندازه گيرى مى شود.

Insulation Class Rating      درجه بندى طبقه عايقInsulation Class Rating      درجه بندى طبقه عايقInsulation Class Rating
هاى  آزمون  كه  است  عايق  هاى  رده  كنندة  توصيف  كه  عايق  بندى  درجه 
دماهاى  به  الزامًا  گيرد.  مى  صورت  مواد  تمايز  براى  آن  مورد  در  مختلفى 

عملياتى مربوط نمى شود.

Insulation Crimp         چين عايق
سطح پايانه، محل هاى اتصال سر سيم ها يا نقاط تماسى است كه در اطراف 

عايق سيم تشكيل شده است.

اتصال دهندة جا بجا كنندة عايق  
Insulation Displacement Connector (IDC)
اتصال دهندة پايانة جمعى با تماس هايى كه عايق هادى را براى ايجاد تماس 

با هادى ها جا بجا مى كنند.
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Insulation, Electrical           عايق الكتريكى
واسطه اى كه در آن حفظ ميدان الكتريكى با مقدار كمى انرژى از منابع اضافى 
امكان پذير مى شود. انرژى الزم براى ايجاد ميدان الكتريكى، فقط در خالء 
كامل، در هنگام حذف ميدان يا ولتاژ اعمال شده، به طور كامل قابل بازيافت 
فضا،  در  جويى  صرفه  براى  الكتريكى  عايق  آرمانى).  الكتريك  (دى  است 

افزايش ايمنى و بهبود نمود ظاهرى بكار مى رود.

Insulation Fill – in     پركردن با عايق
پر كردن درز رشته ها، به ويژه درزها و شكاف هاى داخلى كه به رفع قطع 

اتصال ها كمك مي كند.

Insulation Grip            بست عايق
براى  كه  است  دار  نوع چين  هاى  تماس  در عقب  يافته  ادامه  هاى  استوانه 

گرفتن سيم لخت و طول كوتاهى از عايق آن طراحى شده است.

Insulation Level          تراز عايق
نامگذارىيى كه براى شناسايى ضخامت الزم عايق به منظور محافظت از كابل 
ولتاژ قوى در شرايط خطاى اتصال به زمين بكار مى رود. آن را به صورت 

درصد ( به طور مثال، تراز 100 درصد، تراز 133 درصد) بيان مى كنند.

Insulation Piercing              شكافتن عايقInsulation Piercing              شكافتن عايقInsulation Piercing
روشى براى چين دار كردن است، به اين ترتيب كه نيزك ها عايق سيم را مى برند  
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و براى ايجاد اتصال الكتريكى داخل رشته ها مى شوند.

Insulation Resistance           پايدارى عايق
خاصيت ماده اى عايق كننده كه در برابر شارش جريان الكتريكى، از طريق 

مادة عايق كننده، هنگام اعمال اختالف پتانسيل پايدارى مى كند.

    (HV كابل) پوشش محافظ عايق
Insulation Shield (HV Cable)           
محافظى دو بخشى كه شامل سازه اى غير فلزى و سازه اى فلزى است. سازه 
بر  كننده  نيمه هدايت  مادة گرماسخت سياه رنگ  اكستروژن  از  اول عبارت 

روى عايق است كه توزيع تنش شعاعى يكنواختى در عايق فراهم مى كند.

Insulation Stress         تنش عايق
تنش ولتاژ قوى كه موجب جدايش ملكولى در عايق در محل برجستگى هاى 
تيز هادى مى شود. اين تنش را مى توان با حفاظ دار كردن هادى و عايق به نام 
حفاظ تسكين تنش، كنترل كرد. تنش برحسب وات در ميل (mil) اندازه گيري 

مي شود. 

Insulation System        سيستم عايق
همة مواد عايق كه براى عايقكارى محصول خاص الكتريكى يا الكترونيكى 

بكار مى روند.

                Insulation Thickness                                    ضخامت عايق
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ضخامت جدار عايق بكار رفته.

Insulator            عايقگر، عايق كننده
ماده اى غير هادى مانند چينى، پالستيك، شيشه، الستيك و امثال آنها.

In Tandem          رديفى، پشت سرهم
آرايش جايگاه ها يا سكوهاى دستگاه نورد به صورت يكى پس از ديگرى است، 
به طورى كه قطعة مورد نوردكارى مى تواند در يك جهت از ميان تعدادى از 
In Trainجايگاه ها حركت كند. اين مفهوم در مقايسه با In Trainجايگاه ها حركت كند. اين مفهوم در مقايسه با In Train، زنجيره اى، است. 
Continuous مراجعه شود. همچنين توصيف كنندة ماشين هاى  Mill به
توليدى چندگانه مانند ماشين هاى كشش سيم است كه به صورت الكترونيكى 
به اكسترودر مربوط مى شود، به طورى كه هادى در يك عمل كشيده، عايقكارى 

و بسته بندى مى شود.

Integral Belt        تسمة يكپارچه
اليه اى از مادة عايق يا نيمه هادى كه توسط اكستروژن روى دو يا چند هادى 
به هم پيچيده يا موازى عايقكارى شده بكار مى رود تا شكل گرد و هموارى 

را به وجود آورد.

Integrator                 انتگرال گير
هر وسيله اى كه بروندادى متناسب با انتگرال يك متغير، با توجه به متغير 

دومى كه معموالً زمان است ايجاد كند.
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Interaxial Spacing      فاصلة بين محورىInteraxial Spacing      فاصلة بين محورىInteraxial Spacing
فاصلة مركز تا مركز هادى.

Interbuilding       بين ساختمانىInterbuilding       بين ساختمانىInterbuilding
فضاي بين ساختمان ها.

Intercalated Tapes       نوارهاى ميان گذارى
دو يا چند نوار، به طور كلى با تركيب هاى مختلف ، كه به طور همزمان و 
به گونه اى بكار مى روند كه بخشى از هر نوار بر روى بخشى از نوار ديگر 

قرار مى گيرد.

Intercept Method      روش برخوردى
شيوة فلزنگارى (متالوگرافى) كّمى است كه در آن كّميت خواسته شده مانند 
اندازة دانه يا مقدار رسوب شيميايى به صورت تعداد دفعه در واحد طول خط 
مستقيم كه تصوير فلزنگارى ذرات ويژگى مورد اندازه گيرى را قطع مى كند، 

بيان مى شود.

Intercome Wire         سيم آيفون، سيم ارتباط متقابل
سيم بكار رفته براى اتصال وسايل ارتباطات، تلفن ها، تلگراف و امثال آن.

Interconnect      به هم وصل كردن
طرح اتصال كه اتصال مستقيم كابل هاى جداگانه را با كابلى ديگر يا با كابل 

تجهيزات بدون سيم هاى رابط (اتصال موقت) فراهم مى كند.



واژه نامه سيم و كابل 513

Interconnecting Cable       كابل اتصال ميان قسمت ها
سيم كشى ميان واحد ها (مدول ها)، ميان دستگاه ها يا بخش هاى بزرگ تر 

سيستم.

سيم اتصال ميان قسمت ها 
Interconnecting Wire
سيم كشى واقعى ميان اجزاء تشكيل دهنده (خارج از واحد يا مدول)، ميان 
واحدها يا مدول ها، ميان دستگاه ها يا ميان بخش هاى بزرگ تر سيستم يا 

سيستم هاست.

Interconnection           اتصال، ارتباط
وسايل اتصال مكانيكى همراه با كامل كردن مدار الكتريكى است.

Interconnected  System      سيستم متصل به هم
به هم  ارتباطى  مدارهاى  از طريق  يا چند سامانة قدرت كه  با دو  كاركردن 

وصل شده اند.

Interface            وجه مشترك، بين سطحى
مرز مشترك فازها، اجسام يا فضاها. دو سطح در طرف تماس هر دو نيمة اتصال 
دهندة چند تماسى است كه هنگامى كه اتصال دهنده سوار شود، روبه روى هم 
قرار مى گيرند. در فيبر نورى سطحى است كه دو ماده به هم مى رسند، مانند 
وجه مشترك روكشكارى هسته يا سطح مشترك ليف به ليف در اتصال دهنده 

است.
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Interface Connection
به Feedthrough مراجعه شود.

Interference تداخل         
يا  الكتريكى  اختالل  يا هر گونه  نامطلوب  الكترومغناطيسى  هر گونه گسيل 
موجب  كه  طبيعى  يا  مصنوعى  گسيل،  يا  سيگنال  پديده،  الكترومغناطيسى، 
انحطاط  يا  نكردن  كار  نامطلوب، درست  پاسخى  توانايى موجب شدن)  (يا 

عملكرد تجهيزات الكتريكى و الكترونيكى شود.

Intergranular Corrosion    خوردگى بين دانه اى
نوعى خوردگى كه ترجيحًا در طول مرزهاى دانه اى گسترش مى يابد و علت 
آن به طور معمول اين است كه مناطق مرز دانه اى محتوى ماده اى است كه 

با مناطق مركزى دانه در وضعيت آندى قرار مى گيرد.

Interlock              قفل ايمنىInterlock              قفل ايمنىInterlock
وسيلة ايمنى كه اين اطمينان را به وجود مى آورد كه قطعه اى از دستگاه تا 

هنگامى كه شرايط معينى تامين نشود كار نخواهد كرد.

Interlocked Armor
به Armor مراجعه شود.

Intermediate Cross – Connect   اتصال ضربدرى ميانى
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اتصالى ضربدرى ميان اولين سطح و دومين سطح كابل كشى ستون فقراتى.

Intermediate Stands           جايگاه هاى ميانى
اين اصطالح براى توضيح جايگاه هاى مركزى دستگاه نوردى بكار مى رود 
كه جايگاه هاى خشن كارى در جلو و جايگاه هاى پرداختكارى به دنبال آن 

قرار گرفته اند.

Internal Diameter       قطر داخلى
قطر قطعه اى داخلى يا جسم استوانه اى مركب.

Internal Soundness             درستى درونى
اين عبارت اشاره به شرايط درونى ماده دارد و مى توان آن را برحسب شرايطى 

مانند عيب ها، مك انقباضى، جدايش و غير يكنواختى  تركيب توصيف كرد.

Internal Wiring           سيم كشى داخلىInternal Wiring           سيم كشى داخلىInternal Wiring
سيم كشى الكترونيكى كه اجزاء مدار را به هم وصل مى كند و معموالً درون 

سيم كشى داخلى           
سيم كشى الكترونيكى كه اجزاء مدار را به هم وصل مى كند و معموالً درون 

سيم كشى داخلى           

سيستم فرعى آب بندى شده انجام مى شود.

Interpolate          درونيابى
برآورد كردن مقدارى واسطه ميان دو مقدار متوالى.

Interrupting Time                 مدت زمان وقفه
مجموع زمان بازكردن و زمان جرقة وسيلة بازكنندة مدار.
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Interstices         منفذهاى بين شبكه اى، فضاهاى بين نشينى
فضاهاى خالى يا شكاف هاى ميان رشته هاى جداگانه در هادى يا ميان هادى هاى 
عايقكارى شده در كابلى با چند هادى. هر گونه فضاهاى خالى كه به طور منظم، 

مانند فضاى خالى در ميان اتم ها در ساختار بلورى پيش مى آيد.
Interstitials          بين نشينى
عناصر خارجى حل شده اى كه در منفذهاى بين شبكه اى يا فضاهاى خالى 

شبكة اتمى جسم حل شده جاى مى گيرند.

Intrabuilding              درون ساختمانىIntrabuilding              درون ساختمانىIntrabuilding
داخل ساختمان.

Intrinsically Safe      ايمنى جدايى ناپذير، ايمنى سرشتى
ناتوان از آزاد سازى انرژى الكتريكى يا گرمايى كافى در شرايط عادى يا غير عادى 
كه موجب احتراق اختالط جوى خطرناك و خاص در اشتعال پذيرترين تراكم 

خود شود.

Inverted Block             بلوك وارونInverted Block             بلوك وارونInverted Block
آويزان از پايه به گونه اى كه حلقه هاى سيم كشيده شده با وزن خود روى 

انباره اى مستقل مى نشينند كه مى توان آن را به سرعت جا بجا كرد.

Inverter               وارونگر، مبدل
.AC به DC وسيلة تغيير
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Ion                يون
اتمى كه يك يا چند الكترون بيرونى، به دست آورده يا از دست داده و به اين 
ترتيب حامل بار الكتريكى است. يون هاى مثبت يا كاتيون ها كمبود الكترون 
بيرونى دارند. يون هاى منفى يا آنيون ها  الكترون هاى بيرونى اضافى دارند.

Ion Exchange               تبادل يون
مبادلة يون ها ميان مايع و جامد است. به طور معمول در فرآيند كانى زدايى 
قرار  استفاده  مورد  فرآيندهاى صنعتى  در  كه  آن  از  پيش  آب،  آمايش  براى 
گيرد، بكار مى رود. آب را از بستر تكى رزين هاى مختلط مبادلة يونى عبور 
مى دهند. به طور معمول سديم در آب باقى نمى ماند كه اين خالص ترين 

حالت آب است.

Ionization            يونش
عمل شكافتن يا ايجاد يون. به طور كلى تفكيك اتم يا ملكول به يون هاى 
مثبت يا منفى يا الكترون هاست. به طور محدود حالت عايق كننده است كه 
به طور  بر اساس آن گذر جريان را به علت وجود ذرات باردار كه معموالً 

مصنوعى القا مى شود، تسهيل مى كند.

Ionization Extinction Voltage
به Voltage, Corona Extinction مراجعه شود.

Ionization Factor        عامل يونش
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تفاوت ميان درصد ضريب هاى توان دى الكتريك در دو مقدار مشخص تنش 
الكتريكى. مقدار كمتر اين دو تنش معموالً به گونه اى انتخاب مى شود كه اثر 

يونش در ضريب توان در اين تنش قابل چشم پوشي باشد.

Ionization Voltage (Corona Level)    (تراز هاله) ولتاژ يونش
مقدار كمينة افت ولتاژ  مؤثر كه تخلية الكتريكى ناشى از ناهموارى هاى سطح 
كابل لخت يادرون فضاى خالى يا پرشده با گاز در ساختمان كابل يا عايق را 

تحمل مى كند.

IPCEA
Insulated Power Cable Engineers Association عالمت اختصارىInsulated Power Cable Engineers Association عالمت اختصارىInsulated Power Cable Engineers Association

 انجمن مهندسان كابل برق عايقكارى شده. انجمني متشكل از مهندسان كابل 
برق از شركت هاى مختلف است. هدف اين انجمن برقرارى استانداردهايى 

در صنعت كابل برق عايقكارى شده است.

IPE
نوار پلى اتيلن تابش ديده.

IPM
عالمت اختصارى اينچ در دقيقه.

IR
عالمت اختصارى Insulation Resistance، پايدارى عايق.
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IRE
عالمت اختصارى موسسة پيشين مهندسان راديو. به IEEE مراجعه شود.

IRK (ثابت مقاومت عايق در جريان مستقيم)
IRK (Insulation DC Resistance Constant)
سيستمى براى طبقه بندى مواد بر حسب مقاومت آن ها بر اساس 304/8 متر 

(1000 فوت)  در 15/5 درجة سانتيگراد (60 درجة فارنهايت).

Irradiation          تابش دهى
قرار دادن ماده در معرض گسيل انرژى زياد. تابش دهى در عايق ها به منظور 

تغيير ساختار ملكولى آنها در جهت مساعد بكار مى رود.

Iridium                 ايريديم
زرد  به  متمايل  رنگ  با  معدنى  اى  ماده   .Ir شيميايى  عالمت  با  عنصرى 
شدة  شناخته  فلز  هر  به  نسبت  خوردگى  برابر  در  پايدارى  بيشترين  با 

است. ديگر 

Iridium Wire               سيم ايريديم
ايريديم كلوخه شده يا ريخته شده مشخصه هاى كارى مشابه تنگستن دارد. 
سيم ايريديم توريم زده نيز خواص مكانيكى بهبود يافته اى دارد. سيم پالتينيم 
– ايريديم جفت شده با پالتينيم  خالص در دما جفت ها ( ترموكوپل) بكار 

مى رود.
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Iron              آهن
عنصرى با عالمت شيميايى Fe. در صنعت فوالد، آهن نام محصولى از كورة 
بلند است كه 92 تا 94 درصد آهن دارد. نام هاى ديگر آن، آهن كوره بلند، 
آهن خام و آهن  نرم است. آهن، فلزى مغناطيسى به رنگ سفيد- نقره اى 
هاى  شكل  است.  زياد  خوارى  قابليت چكش  و  نرمى  كششى،  مقاومت  با 

تجارتى اصلى آن، فوالد، چدن و آهن كارشده يا ورزيده است.

Iron – Based Super Alloys          ابر آلياژهاى آهن- پايه
باالترين  در  فلزات  اين  نامند.  مى  نيز  كرم  اَبَر  فوالدهاى  را  آلياژها  اين 
بر  عالوه  دارند.  قرار  زياد  مقاومت  زياد،  دماي  با  فوالدهاى  گسترة  سوى 
كرم، افزودنى هاى ديگر ممكن است نيكل، تيتانيم، منگنز، موليبدن، واناديم، 

سيليسيم و كربن باشد.

Iron – Constantan              آهن- كنستانتان
تلفيقى از فلزات بكار رفته در سيم هاى دماجفت (ترموكوپل) و سيم هاى 

اتصال مدار دما جفت است. سيم آهنى مثبت و كنستانتان منفى است.

Iron Hydroxide          هيدروكسيد آهن
ماده اى شيميايى فرموله شده با آب و آهن است و در واكنش هاى مختلفى 
كه مستلزم كاربرد آهن است يافت مى شود. 1) مرحلة خنثى كردن در آمايش 
اسيدهاى اسيدشويى است. 2) الية لزجى روى سيم است كه ناشى از شرايط 
خيس بودن سيم است. اين اليه پوششى مات بر روي سيم ايجاد مي كند كه 
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با فراهم آوردن پايه اى كه ماده روانكارى يا حامل روانكارى به طور محكم 
بر آن مى چسبد، موجب تسهيل عمل كشش مى شود.

Iron Scrap                                        قراضة آهن، آهن قراضه
فلز كورة بلند يا آهن ديگرى كه ممكن است با ذوب مجدد در كورة بلند يا 

دركورة الكتريكى بازيابى شود.

Irradiated Polyolefin          پلى الفين تابش ديده
آميزه اى دى الكتريك كه در معرض تابش پرتو الكترونيكى قرار گرفته است.

Irradiation          تابش دهى
فرآيندى كه توسط آن سيم عايقكارى شده در معرض پرتو الكترونى به منظور 
تغيير ساختار ملكولى پوشش قرار مى گيرد. خواص بهبود يافتة دى الكتريك 

شامل نقطة ذوب باالتر حاصل از آن است.

ISDN شبكة يكپارچة خدمات ديجيتالى    
ISDN(Integrated Service Digital Network)
شبكة ارتباطات رقمى (ديجيتالى) داده هاست كه يكپارچگى كامل داده ها، 

صدا و تصوير را فراهم مى آورد.

ISO               (ISO)ايزو
 ،International Organization for Standardization عالمت اختصارىInternational Organization for Standardization عالمت اختصارىInternational Organization for Standardization
سازمان  بين المللى استاندارد سازى است كه استانداردهاى بين المللى را براى 
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سيستم هاى ساخت و اندازه گيرى تدوين و منتشر مى كند.

Isothermal Extrusion   اكستروژن همدما،  اكستروژن با دماى ثابتIsothermal Extrusion   اكستروژن همدما،  اكستروژن با دماى ثابتIsothermal Extrusion
شيوة فراهم كردن دماى يكنواخت در خالل فرآيند اكستروژن است. شيب 
(گراديان) دماى اوليه اى ممكن است بر شمشال اعمال شود و سرعت بازوى 

جلو بر ممكن است تغيير كند.

          Isothermal Heat Transformation          انتقال گرماى همدما
شيوة برآورد مقدار گرما براى رسانش (هدايت) گرمايى ناثابت در عمليات 

ريخته گرى و پيوسته.
ISWG
سيم  سنجة   ،  Imperial Standard Wire Gauge اختصارى  عالمت 
Standard Wire Gauge) استاندارد انگليسى كه به گونه اى متداول تر به

SWG)، سنجة سيم استاندارد معروف است.

IWRC
Independent Wire Rope Coreعالمت اختصارى Independent Wire Rope Coreعالمت اختصارى Independent Wire Rope Core، هستة مستقل طناب 

سيمى. نوعى طناب سيمى كه به منزلة هستة طنابى بزرگ تر بكار مى رود.

Izod Test            آزمون ضربة ايزود
به  طرف  يك  از  نمونه  آزمون  اين  در  است.  پاندولى  نوع  از  ضربه  آزمون 
صورت تير يك سرگيردار نگهداشته مى شود و انرژى الزم براى قطع كردن 
طرف آزاد به منزلة سنجش استحكام ضربه اى بكار مى رود. آزمونى براى 
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پايدارى در برابر ضربه با اندازه گيرى انرژى الزم براى شكستن نمونة آزمون 
1 سانتيمتر مربع (0/155 اينچ مربع) با شكافى به عمق 2 ميليمتر (0/078 اينچ) 
در آن، با ضربه زدن به آن توسط چكشى پاندولى از فاصله اى از پيش تعيين 
شده است. انرژى الزم براى قطع طرف آزاد نمونه، سنجش استحكام ضربه اى 

يا چقرمگى ماده است.
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J

J
عالمت اختصارى: 1) كنف غير اندود و زرة غير فلزى. 2) ژول نيوتن متر، 

كار، انرژى و مقدار گرما.

Jack                  فيشJack                  فيشJack
سر سيم يا پايانه اى از نوع اتصال سر خود كه در دستگاه هاى الكترونيكى 
براى اتصال موقت، به  فراواني بكار مى رود. اتصال به فيش، به سادگى از 
يا كابل عايقكارى شده  به سيم  يا دو شاخه متصل  ميله  طريق وصل كردن 

انعطاف پذير در داخل فيش به پريز برق، انجام مى شود.

Jack Chain زنجير بدون جوش 
شكلى از زنجير سيمى خم شده بدون جوش. اين زنجير به شكل 8 است و 

از آن در چراغ هاى آويز به فراواني استفاده مى شود.

Jacket           روكش
پوششى از جنس الستيك يا مواد مصنوعى كه بر روى عايق اوليه، گردباف ها، 
پوشش هاى محافظ، اجزاء تشكيل دهندة  كابل يا بر روى خود كابل بكار مى رود. 
در فيبر نورى، پوششى اغلب از جنس پالستيك بر روى ليف، دسته اى از الياف 

يا كابل است كه از آنها در برابر شرايط محيطى محافظت مى كند.

Jacket, Conducting     روكش هدايت كننده



526واژه نامه سيم و كابل

پوششى پليمرى و از نظر الكتريكى هادى است كه بر روى عايق بكار مى رود.

Jacquard Wire             سيم ژاكارد
سيم نرم براق كشيده شده از فوالد نرم تابكارى شده كه با دو كشش ماليم 
تكميل كارى شده است. از اين سيم در ژاكارد ماشين هاى بافندگى به صورت 
بخشى از ساز  و كار باال و پايين بردن تاركش ها استفاده مى شود. در يك 
طرف طول بريده شده اى از اين سيم حلقه اى قالب مانند شكل داده شده 
و خمى در وسط سيم به وجود آمده است، قطعه اى كه به اين ترتيب شكل 

گرفته در تاركش ها سوار مى شود.

Jamming             گير، گرفتگىJamming             گير، گرفتگىJamming
گير كردن كابل به گونه اى كه نمى توان آن را در خالل عمليات نصب حركت داد.

J Box           جعبة اتصالJ Box           جعبة اتصالJ Box
و  محافظ سيم  كانال هاى  به هم رسيدن مسيرهاى مختلف  براى  اى  جعبه 
كابل يا كابل به اضافة فضايى براى متصل كردن و انشعاب گرفتن هادىهاى 

محصور در آن است.

Jenkin's Bend Test                آزمون خمشى جنكين
قابل  اندازة 180 درجه كه توسط ماشين كوچك  به  متناوب  آزمون خمشى 

حملى كه شعاع خمشى ثابتى دارد، انجام مى شود.

Jig                 جيگ، گيرهJig                 جيگ، گيرهJig
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كارگير يا ساز و كار نگهداري كه از آن براى گرفتن محصولى در جاى خود، 
هنگامى كه كار بر روى آن صورت مى گيرد استفاده مى شود.

Jig for Welding
به Welding , Jig مراجعه شود.

Jocky Pulley      قرقرة پس و پيش رو، قرقرة نوسانىJocky Pulley      قرقرة پس و پيش رو، قرقرة نوسانىJocky Pulley
قرقره اى كه روى بازوى نوسان كننده با نيروى فنر به گونه اى هيدروليكى 
يا با استفاده از هواى فشرده كنترل مى شود، در ماشين كشش چند حديده اى 
سوار شده است. اين قرقره به گونه اى طراحى شده كه كشيدن سيم بازو را 
به حركت در مى آورد و به طور خودكار سرعت محرك هر بلوك را تنظيم 
مى كند و موجب مى شود بلوك بادقت با سرعت الزم، بدون لغزش كار كند. 
بلوك ها به طور جداگانه با موتورهاى DC به حركت در مى آيند و قرقرة 

نوسانى كنترل ها را بكار مى اندازد. به Dancer Arm مراجعه شود.

Jog            قطع و وصل كردن الكتريكىJog            قطع و وصل كردن الكتريكىJog
هنگامى از آن استفاده مى شود كه وسايل الكتريكى به طور لحظه اى سيستم 
را به منظور وارسى سرعت و گردش برقدار  مى كند. توضيح سرعت پايين 
مفتول  سر  گذراندن  ايمن  شروع  براى  كه  است  كشش  ماشين  اندازى  راه 
نوكدار شده از حديده، در خالل عبور دادن سيم يا مفتول از حديده هاست.

Joint
به Splice مراجعه شود.
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Jominy Test         آزمون جومينى
آزمون سختى پذيرى كه معموالً روى فوالدهاى آلياژى انجام مى شود. انتهاي 
يك ميلة  استنيتى شده، با جريان آب سرد مى شود كه به شيب آهنگ خنك 
كارى و گستره اى از ساختار فوالد مى انجامد كه مى توان آن را براى ارزيابى 

سختى پذيرى مورد استفاده قرار داد.

Joule (J)                ژول 
سنجش انرژى . ظرفيت ژول درج شده روى محافظ ضربة موجى، مقدار انرژى 
را كه وسيله اى قابليت جذب آن را دارد نشان مى دهد. به طور كلى هر قدر اين 

ظرفيت بيشتر باشد، وسيله بهتر مى تواند از تجهيزات خود محافظت كند.

Journal سر محور، ياتاقان گرد        
ياتاقان  درون  كه  غلتك  يا  محور  ميلة  شفت،  گردان،  محور  از  بخشى   (1

مى چرخد. 2) گلويى غلتك.

Jumbo Coils      كالف هاى بسيار بزرگ
در كالف كردن مفتول، مادة حاصل از عمليات ريخته گرى پيوسته است.

Jump Test
به Upsetting Test مراجعه شود.

Jumper               سيم اتصال
1) هر طولى از هادى كه براى اتصال دو يا چند نقطه از مدار الكتريكى به يكديگر 
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بكار مى رود. معموالً حاكى از شرايطى موقتى است، اما ممكن است فرآيندي 
دايمى نيز باشد. 2) سر هم بستن زوج هاى به هم پيچيده بدون اتصال دهنده كه 

براى اتصال مدارهاى ارتباطات دور يا رابط هاى اتصال ضربدرى بكار مى رود.

Jumper Cable              كابل كوتاه اتصال
كابل تخت كوتاهى كه دو تابلو (بورد) سيم كشى يا دو وسيله را به هم متصل 
مى كند. به منزلة اتصال هاى موقت در حين كارهاى تعمير و نگهدارى در 
خطوط هوايى بكار مى رود. معموالً اين كابل ها معموالًسبك و مقاوم بوده و 

براى كاركردن در شرايط دشوار مناسب اند.

Jumper Wire
به Jumper مراجعه شود.

Junction             پيوندگاه، محل اتصال
نقطه اى در مدار كه محل اتصال دو يا چند سيم است.

Junction Box
J Boxبه J Boxبه J Box مراجعه شود.

Jute             كنف، چتايى
شكل  مانند  طناب  هاى  رشته  به صورت  كه  گياهى  منشاء  با  طبيعى  اليافى 
داده مى شود. از آن براى پر كردن شكاف هاى كابل و براى رسيدن به سطح 

مقطعى گرد استفاده مى شود.
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Jute Filler            پر كنندة كنفى
رشته هاى طناب مانند از موادي كه در كابل ها براى پر كردن شكاف هاى 

خالى و نيز براى تشكيل شكل گرد بكار مى رود.
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K

K
عالمت اختصارى ثابتى كه در بسيارى از معادله هاى هندسى بكار مى رود. 
استفادة معمولى از آن در معاملة كابل است كه K نشان دهندة مقاومت عايق 

است.

kAkAk
عالمت اختصارى kilo Ampere ، كيلوآمپر.

Kapton         كاپتون
نام تجارتى براى الية پلى آميد ساخته شده توسط دوپونت (Du Pont) كه به 
شكل نوار در مواردى كه عايق سيم بايد براى كاربردهاى دماى زياد بكار برده 

شود و در مواردى كه سبكي وزن مهم باشد، مورد استفاده قرار مى گيرد.

kc
عالمت اختصارى كيلو سيكل كه كيلو هرتز جايگزين آن شده است.

kcmil
.(MCM) عالمت اختصارى هزار ميل مدور

Kel F
عايق براي دماى زياد كه در سيم شبكه و براى لوله در مواردى كه دما فراتر از 
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PVCمحدودة دماى PVCمحدودة دماى PVC باشد و در مواردى كه مقاومت در برابر حالل ها مورد نياز 
باشد بكار مى رود. خواص الكتريكى بسيار خوبى دارد و گسترة دماى سودمند 

آن 240- تا 200 درجة سانتيگراد (400- تا 400 درجة فارنهايت) است.

Kelvin (K)                     كلوين
)دماى ترموديناميكى  1&273/ 16) ، SI واحد اصلى دما در دستگاه بين المللىSI واحد اصلى دما در دستگاه بين المللىSI

نقطة سه گانة آب است.

Kelvin Bridge              پل كلوين
پل رسانايي بكار رفته براى اندازه گيرى دقيق رسانايي الكتريكى مفتول تكميل 
شده. نمونة مورد آزمون بايد به طور كامل در روغن عايق كنندة ترانسفورماتور 
غوطه ور شود. اين نمونه به مدت دست كم 30 دقيقه پيش از انجام آزمون 

در روغن نگهداشته مى شود.

Kerosene – Rolled Finish   پرداخت غلتكى با نفت
پرداخت حاصل از نوردكارى سرد با نفت، صابون يا روغن محلول به منزلة 

مادة روانكارى  كه نمودى نيمه صيقلى به وجود مى آورد.

Kevlar           كِوالر
نام تجارتى دوپونت براى مادة آراميد. به Aramid Yarn مراجعه شود.

Kevlar Yarn
به Aramid Yarn مراجعه شود.
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Keying                                                                  خاردارKeying                                                                  خاردارKeying
ويژگى مكانيكى سيستم اتصال دهنده است كه تشخيص درست وضعيت اتصال 
را تضمين مى كند، يا از اتصال با فيش يا تبديل (اداپتور) الياف نورى از همان 

نوع كه براى منظور ديگرى در نظر گرفته مى شود، جلوگيرى مى كند.

Keystone Strand Wire Rope   ةطناب سيمى با رشتةطناب سيمى با رشتة تاج سنگى
نوعى طناب كه در آن سيم هاى رشته ها به شكل تاج سنگ يا گوه اى هستند 
طور  به  سايش  طناب،  از  استفاده  هنگام  كه  اند  شده  مرتب  اى  گونه  به  و 

يكنواخت در سطح خارجى آن توزيع مى شود.

kHz
عالمت اختصارى كيلو هرتز.

Kierserite                                                             كيرزيت
سولفات منيزيم كه به صورت طبيعى يافت مى شود.

Killed Steel                                                  فوالد آرام، فوالد كشتهKilled Steel                                                  فوالد آرام، فوالد كشتهKilled Steel
فوالدى كه توسط موادى مانند آلومينيوم يا فروسيليكون اكسيد زدايى شده، به طورى 

كه در خالل انجماد آن گاز توليد نمى شود.

Killed Wire                                                         سيم آرام
سيمى كه گرايش به حالت فنرى در شكل حلقه را از دست داده و براى قرار 
گرفتن به صورت تخت و ساكن در شكل  حلقه اى عمل آورى شده است. 
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يك روش آرام كردن سيم عبوردادن آن از ميان مجموعه اى از قرقره ها يا 
توپى هاست كه به گونه اى مرتب شده اند كه حالت فنرى بودن سيم را از 

بين مى برد يا آن را آرام مى كند. به Dressing مراجعه شود.

Kilo              كيلو
پيشوند عددى مشخص كنندة 1000.

Kilocycle              كيلو سيكل
هزار سيكل. به Kilohertz مراجعه شود.

Kilohertz             كيلو هرتز
هزار هرتز يا هزار سيكل در ثانيه.

Kilometer             كيلومتر
واحد اندازه گيرى طول برابر 100 متر (تقريبًا 3281 فوت).

Kilovolt (kV)       كيلو ولت
هزار ولت.

Kilovolt Ampere (kVa)
1000 ولت در آمپر.

Kilowatt (kW)             كيلو وات
واحد توان، برابر با 1000 وات.
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Kinetic Energy            انرژى جنبشىKinetic Energy            انرژى جنبشىKinetic Energy
انرژى ناشى از حركت.

Kink            تاب خوردگىKink            تاب خوردگىKink
اصطالحى كه در مورد زاويه يا خميدگى ايجاد شده در طول فلز توسط ضربه 

يا كرنش بيش از اندازه بكار مى رود.

Kinks                    نقطه ضعف ها
1) چروك ها يا مضرسى ها ناشى از خم كردن موضعى در خالل كار كردن و 
مانند آن. 2) اين اصطالح براى توصيف عيبى در مفتول يا سيم ناشى از آسيب 
مكانيكى در اثناى فرآيند ساخت، يعنى در مواردى بكار مي رود كه علت ممكن 

است به تنظيم نامناسب پاية بيرون انداز يا عيب بلوك مربوط باشد.

Kink Test            آزمون حلقه اى 
نام ديگرى براى آزمون مدار بسته Looping Test (حلقه اى).

Kip             كيلو پوند
بارى برابر با 1000 پوند، معادل 453/59 كيلوگرم است.

Kirchhoff's Laws         قانون هاى كيرشهوف
1) جمع جبرى جريان هايى كه در هر دو نقطه با هم برخورد مى كنند صفر 
است. 2) در هر مدار بسته جمع جبرى حاصلضرب هاى جريان و مقاومت 
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در هر هادى در مدار برابر با نيروى محركة الكتريكى در مدار است.

Knife Switch
به Switch, Knife مراجعه شود.

Knitted Wire               سيم كشباف
روى ماشين هاى مرسوم كشبافى و پس از تنظيم هاى مناسب بافته مى شود. 
كشبافى در مقايسه با تور سيمى بافته شده، توريى با حلقه هاى به هم بسته 
توليد مى كند كه بافتة حاصل از آن بسيار پايدار و در برابر تغيير شكل دايمى 
ناشى از گرما و تنش مكانيكى مقاوم است. اين نوع تورى انعطاف پذير تر و 

فنرى تر از تورى بافته است.

Knitting Needle Wire         سيم سوزن كشبافى
سيم فوالدى كربن دار (0/85 تا 0/89 درصد) سخت كشيده شده و براق كه 
پس از تكميل كارى پرداخت شده است. سيم آلومينيومى آندكارى شده نيز 

به طور فراوان بكار مى رود.

Knock Down Test       آزمايش پهن سازى
آشكار سازى عيب هاى  منظور  به  كردن  ته  و  آزمون سر  براى  ديگرى  نام 
سطحى در هنگام تعيين مناسب بودن مفتول يا سيم براى آهنگرى گرم يا سرد 

است. به Upsetting Test نيز مراجعه شود.

Knockout            بيرون اندازى
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كانال  به منظور نصب  برداشته شدن آسان  براى  از محيطى بسته كه  بخشى 
محافظ سيم و كابل يا انواع ديگر اتصال دهنده ها طراحى شده است.

Knoop Hardness         سختى كنوپ
ريز سختى تعيين شدة حاصل از مقاومت فلز در برابر دندانه اى شدن توسط 
اثرگذار الماس هرمى شكل. اين اثرگذار، الماسى به شكل هرم بلند و باريك 

است.

Knotter                گره زن
ساز و كارى براى گره زدن انتهاى باال و پايين حلقة فنرى مارپيچى به دور 

خودش است. به اين ترتيب دو انتها محكم و ثابت مى شود.

Knurling             آج زنىKnurling             آج زنىKnurling
غلتك كارى الگويى روى سيم (يا مادة ديگر) به وسيلة ابزارى خاص.

KOVAR               آلياژ كوارKOVAR               آلياژ كوارKOVAR
آلياژ آهن، نيكل و كبالت.

KPSI           كيلوپوند بر اينچ مربع
استحكام يا تنش كششى كه به طور كلى بر حسب هزار پوند بر اينچ مربع 

بيان مى شود.

KT
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عالمت اختصارى دماى ترموديناميكى.

kVkVk كيلو ولت               
عالمت اختصارى كيلو ولت (1000 ولت).

kVUkVUk
عالمت اختصارى كيلو ولت در سيستم زمين نشده (نوع MV با 133 درصد 

تراز عايق).

kWkWk كيلو وات              
عالمت اختصارى كيلو وات (1000 وات).

kWhkWhk كيلو وات ساعت          
عالمت اختصارى كيلو وات – ساعت (1000 وات – ساعت).
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L

L
عالمت اختصارى غالف سربى.

LA
عالمت اختصارى Lighting Arrestor، برقگير.

Lacing and Harnessing      بستن و دسته كردنLacing and Harnessing      بستن و دسته كردنLacing and Harnessing
روش گروه بندى سيم ها از طريق محكم بستن آنها در دسته هايى با الگوهاى 

مشخص شده.

Lacing Cord or Twine        سيم يا نخ براى بستن
                                           

براى بستن و گره زدن شكل هاى مختلف كابل، سيم هاى ظريف، سر كابل ها، 
دسته هاى كابل و مجموعه هاى دسته سيم بكار مى رود و با مواد مختلف در 

دسترس قرار دارد.

Lacing Tape         نوار براى بستن
نوار بافتة تخت انعطاف پذير براى گره زدن دسته سيم و بندهاى سيم، محكم 
بستن غالف ها و اقالم ديگر و كاربردهاى مربوط به بستن و گره زدن كلى 

است. اين نوار با مواد مختلف در دسترس قرار دارد.
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Lacing Wire        سيم براى بستن
از اين سيم در فنرهاى حلقه اى تشك و مبل براى بستن فنرها به يكديگر و 
محكم كردن فنرهاى بيرونى با سيم كنارى بكار مى رود. سيمى از جنس فوالد 

پر كربن سخت كشيده شده است كه بايد بازپخت يكنواختى داشته باشد.

Lacquer                الك
اصطالحى در ساخت كابل براى تعيين رزين يا آميزة مايعى كه در گردباف 
ليفى به منظور جلوگيرى از پوسيدن، فتيله شدن، جذب رطوبت و امثال آن 

بكار مى رود.

Lacquer Finish           تكميل كارى با الك
تكميل كارى بكار رفته بر روى سيم گردباف شده در كابل براى نمود آن، 

پايدارى در برابر رطوبت، كاهش اصطكاك و پايدارى در برابر سايش.

Lacquering          الك زنىLacquering          الك زنىLacquering
پوشش محافظ از پالستيك آميزه كارى شده در حالل فّرار كه به طور معمول 
براى نوار بافته يا گردباف ها به منظور ايجاد ظاهرى جذاب و صيقلى بكار 
مى رود. بسپار (پليمر) و نرم كننده هاى آن، در كابل، پس از تبخير فّرار حفظ 
مى شود. اين الك ممكن است به صورت مانعى در برابر رطوبت و فراهم 

آوردن شناسايى و پايدارى در برابر شعله نيز بكار رود.

Lactic Acid          اسيد الكتيك
براى  بخشى  اثر  روانساز  نگهدار)،  (آب  نما  رطوبت  اسيد  اين  آبى  محلول 
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استفاده در لحيم كارى مس، برنج و برنز است.

Ladder Chain              زنجير نردبانى
نوعى زنجير سيمى كه شبيه نردبان به نظر مى رسد. اين زنجير سيمى خم شده 

به منزلة زنجير محرك يا زنجير غلتك دار بكار مى رود.

Ladle           پاتيل، بارريز
ظرف بزرگى كه در آن فلز يا سربارة مذاب مى ريزند و با آن كار مى كنند. فلز 

مذاب را مى توان با ريختن در پاتيل در فاصله هاى كوتاه جا بجا كرد.

Ladle Analysis             تجزيه در پاتيل
گزارشي از تجزية شيميايى فلز داغ يا دميده كه به خريدار ارايه مى شود. اين 
گزارش با تجزية عناصر مشخصى از نمونة شمش آزمون برگرفته از اولين 
بخش يا بخش ميانى فلز داغ يا دميده در خالل ريختن فلز از بارريز تعيين 

مى شود.

Ladle Refining           تصفيه در پاتيل، تصفية پاتيلىLadle Refining           تصفيه در پاتيل، تصفية پاتيلىLadle Refining
EAF و EAF و EAF باز هم تصفيه  BOF فرآيندى است كه در آن فوالد مايع پس از ذوبكارىBOF فرآيندى است كه در آن فوالد مايع پس از ذوبكارىBOF
مى شود. فوالد مايع را در پاتيل مى ريزند و سپس به محل تصفيه حمل مى كنند. در 
اين محل فوالد را دوباره گرم، تركيبات آلياژى را اصالح، هم مى زنند و گاززدايى 
مى كنند. اين نوع تصفيه توانايى كنترل دقيق تر شيميايى، دما و تميز بودن را ارتقا 

مى دهد.
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Lagging              عايق بندى، بازپوشىLagging              عايق بندى، بازپوشىLagging
پوششى محافظ براى قرقره.

LAM
عالمت اختصارى چند اليه (سيم الكتريكى).

Lamellar Pearlitic Anneal           تابكارى پرليتى اوليه
فرآيند تابكارى كه براى بدست آوردن ميكرو ساختار پرليتى ورقه اى مطلوب 
در فوالد از طريق گرم كردن تا دمايى باالتر از حد باالى بحرانى و خنك كارى 

كنترل شدة آن انجام مى شود.

Laminated Cable         كابل ورقه اى
سيم هاى عايقكارى شده اى كه با دو ورق از ماده اى ورقه اى براى حفظ 
فاصلة مركز تا مركز از پيش تعيين شده پوشيده شده است. سيم هاى عايقكارى 

شده را نيز مى توان با استفاده از الية تكى، به صورت ورقه اى عايق كرد.

Laminated  Core         هستة چند اليه اى
مدار  از  جزئى  منزلة  به  مصرف  براى  فوالدى  هاى  ورق  از  اى  مجموعه 
مغناطيسى؛ اين مجموعه داراى خاصيت كاهش دهندة تلفات جريان گردابى 

است.

Laminated Flat Cable         كابل تخت چند اليه
كابل تخت متشكل از هاديهاى عايقكارى شده كه به موازات هم قرار مي گيرند و 
(" (" (web) به هم متصل مي شوند. اين كابل ها در  "هاديهاى مجاور هم توسط "هاديهاى مجاور هم توسط "جان
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دستگاه هاى الكترونيكى، ارتباطات راه دور، رايانه ها و مانند آنها بكار مى رود.

Laminated Tape          نوار چند اليه
نوارى كه شامل دو يا چند اليه است و معموالً هر اليه ماده اى متفاوت با ديگرى دارد 

و براى تشكيل يك نوار به هم چسبانده مى شوند يا روى هم قرار مى گيرند.

Laminates             اليه ها
ازدياد اليه هاى مواد به منظور افزايش ضخامت.

Laminations      تورق، ورقه ورقه شدن
ترك هاى داخلى كه به موازات سطح كار شدة سيم قرار گرفته اند. اين عيب ها 
حاصل وجود درزها يا آخال هاى خارجى است كه همراستا با سطح كار شدة 

فلز است.

Lamp Cord          سيم المپ
سيمى با دو هادى پر رشته و انعطاف پذير كه با الستيك يا پالستيك عايقكارى 
مي شود. براى سيم بلندگو، پنكه، المپ و امثال آن بكار مى رود و نبايد در 

كاربردهاى سخت مورد استفاده قرار گيرد.

LAN
Local Area Networkبه Local Area Networkبه Local Area Network مراجعه شود.

Langََ's Lay Wire Ropes
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طناب سيمى كه در آن سيم هاى موجود در رشته و رشته هاى طناب در يك 
جهت قرار گرفته اند.

Landolin                       النولين
گريسى كه به منزلة مادة روانكارى براى كشش سيم و به منزلة پايه اى براى 
بازدارنده هاى زنگ زدگى گريس مانند بكار مى رود. آن را چربى پشم يا 

گريس نيز مى نامند.

Lap/ Laps                     رويهم افتادگى
1) تاخوردگى هاى فلز به علت بيش از اندازه پر شدن هر گذر نوردكارى 
معين مفتول است كه بر روى هم تا مى شوند و در ورود به گذر بعدى نورد 
مى شوند. روى هم افتادگى در مفتول تكميل شده پس از سردكارى بيشتر يا 
هنگام انجام آزمون هاى متالوژيكى استاندارد، ظاهر مى شود. 2) پيچش هاى 

سيم به دور چرخ كشنده يا بلوك.

Lap Weld             جوش لب روى هم
جوش تشكيل شده توسط روى هم قرار دادن دو قطعه سيم و متصل كردن 

آنها در محل روى هم افتادگى است.

Lap Winding   سيم پيچ رويهم افتاده، سيم پيچ همپوشLap Winding   سيم پيچ رويهم افتاده، سيم پيچ همپوشLap Winding
سيم پيچ آرميچر كه در آن سرهاى مخالف هر كالف به قطعه هاى مجاور 

كموتاتور وصل مى شود. به اين ترتيب سيم پيچى ها رويهم مى افتند.
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Lap Wound
به Taped Insulation مراجعه شود.

Lap                                  روى هم پيچى، روي هم پيچيدن
                              Wrap

نوار پيچيده شده به دور جسمى براى ايجاد ساختمانى رويهم افتاده.

Lapping             همپوشانى، صيقل كارىLapping             همپوشانى، صيقل كارىLapping
1) پيچيدن يك سيم به دور ديگرى. 2) فرآيند پرداختكارى ناشى از حركت 
نسبى ميان سطحى نرم كه در آن ماده اى ساينده جاگير شده است و سطحى 

كه بايد پرداخت شود، مانند پرداختكارى حديده هاى كشش سيم، است.

Lapping Machiness          ماشين همپوشانى، ماشين صيقل كارى
1) ماشينى كه براى پيچيدن كاغذ يا پارچه به دور سيم به منظور عايقكارى 
بكار مى رود. 2) ماشينى كه براى پرداخت سطح، يعنى فرايندى كه آن را 

پرداختكارى مى نامند.

Laser Gauging            اندازه گيرى ليزرىLaser Gauging            اندازه گيرى ليزرىLaser Gauging
وسيلة اندازه گيرى سيم يا قطعه ها با استفاده از ليزر. هنگامى كه قطعه اى ميان 
منبع انتشار و گيرنده قرار گيرد، پرتو ايجاد شده قطع مى شود. ساية حاصل از 

آن، اندازه گيرى دقيق قطر، طول و مانند آن را به دست خواهد داد.

Latex          شيرابه، الستيك خامLatex          شيرابه، الستيك خامLatex
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مادة الستيك بكار رفته به منزلة عايق براى سيم.

Launders             راهبار، ناودانك
براى انتقال فلز مذاب از كورة نگهدارنده به ماشين ريخته گرى بكار مى رود. فلز 
به طور خودكار از كوره به داخل راهبار و سپس به داخل محفظه ريخته گرى، 

مطابق اندازة الزم، جريان مى يابد.

Lavits Process              فرآيند الويتس
فرآيند تابكارى كه از غوطه ور كردن در حمام نمك هاى مذاب استفاده مى شود 

و حمام از طريق عبور جريان برق از نمك ها گرم مى شود.

Law of Charges          قانون بارهاى الكتريكى
بارهاى هم نام يكديگر را دفع و بار هاى غير هم نام يكديگر را جذب مى كنند.

Lay               خوابLay               خوابLay
فاصلة طى شده براى كامل شدن يك دور گردش رشته ها يا سيم هايى است 
كه به صورت مارپيچى به دور هسته اى مركزى قرار مى گيرند. 2) طريقى 
كه بر حسب آن سيم ها به صورت مارپيچى در داخل رشته ها يا رشته ها در 
داخل طناب قرار مى گيرند. 3) بخشى از ماشين بافندگى كه آن را ضربه زن يا 
قيد هم مى نامند و به صورت افقى در عرض دستگاه كار مى كند و در داخل 

بافتن پارچه به سيم در جاى خود ضربه مى زند.

Lay Direction                                جهت خواب
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پيچش در كابل يا رشته است، به گونه اي كه توسط رشته ها يا سيم هاى 
نظر  به  ناظر  از  دور  به  كابل،  راستاى محور  در  كه  در حالى  سطحى رويى 
مى آيد، تعيين مى شود. جهت خواب را به صورت سمت راست يا سمت 

چپ بيان مى كنند.

Lay Factor           ضريب خواب
افزايش وزن كابل به علت طول خواب خاص.

Lay Length          طول خواب
فاصلة الزم براى كامل شدن يك دور گردش مارپيچى رشته ها يا سيم.

Lay Ratio             نسبت خواب
نسبت طول محورى يك دور كامل مارپيچ تشكيل شده توسط سيم يا هادى 

تابيده شده به قطر متوسط مارپيچ.

Layer           اليه 
گردش هاى پياپى حلقة واقع در صفحه اى يگانه.

Layer Wind         پيچيدن اليه اى
پيچيدن دقيق سيم روى قرقره به صورتى كه لبة هر سيم موازى با لبة رشتة 
سيم كنارى قرار گيرد. حاصل اليه اى هموار و صاف از سيم روى قرقره براى 

همة اليه هاى پيچيده شده است.
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Layered Cable              كابل اليه اى
نوع قديمى تر كابل تلفن مشتركان تلفن كه تا اندازة زيادى كابل هاى واحد 
تابنده  ماشين  هاى  قرقره  اى،  اليه  كابل  ساخت  در  اند.  گرفته  را  آن  جاى 
حامل هادى هاى دو تايى يا چهار تايى اند كه به يكديگر پيچيده مى شوند، 
به طورى كه هادى هاى اولين حامل (قفس) هستة كابل را تشكيل مى دهد و 
هادى هاى حامل هاى بعدى كه در جهت عكس يكديگر مى گردند، تشكيل 

اليه هاى روى هسته را مى دهند.

Laying Reel        قرقرة گسترانيدن مفتول
اصطالحى كه در گذشته براى فرايندى بكار مى رفت كه از قرقره اى ساكن 
براى جمع كردن مفتول سيم داغ پس از نوردكارى استفاده مى شد، مفتول 
توسط لوله تحويل يا انتهاى لولة تحويل به شكل كالف توزيع مى شد كه 
در مورد اخير مفتول در انتهاى لولة تحويل به صورت قوس توزيع و موجب 
مى شد كه مفتول با حركت در مسيرى مدور به شكل كالف در آيد. خطوط 

استلمور (Stelmor) جايگزين اين فنآورى شده است.

Laying – Up                          
به هم پيچيدن هادى هاى از پيش تابيده شده (لخت يا عايقكارى شده) براى 

تشكيل طناب يا كابل.

Laying – Up Machine
اين ماشين در اصل شبيه ماشين تابنده است، اما براى Laying – Up، يا به 
هم پيچيدن مارپيچى هسته هاى عايقكارى شده گرد يا قطاعى شكل كابل چند 
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هسته اى بكار مى رود. هسته ها با كاغذ، الستيك، پالستيك يا پركننده هاى 
بافته كه در درزها جا مى گيرند، از طريق قرقره ها از داخل صفحة سوراخدار 
(صفحة خواب) يا ترتيبى از پيش تعيين شده هدايت مى شوند و سپس از 
مقطع گرد  به سطح  دستيابى  به  اطمينان  منظور  به  كننده،  قالب جمع  داخل 

فشرده، كشيده مى شوند.

LC
عالمت اختصارى Lead Covered، پوشش شده با سرب.

L-D
عالمت اختصارى: Low Density(1، چگالى كم. 2) فرآيند فوالد سازى با 

روش لينتس – دوناديتس با دميدن اكسيژن از باال.

L/D
عالمت اختصارى نسبت طول به قطر.

LDPE
عالمت اختصارى پلى اتيلن كم چگالى.

Lead             سرب
عنصرى با عالمت شيميايى Pb. سرب به دست آمده از كانة گالن (سولفور 
سرب) فلزى سنگين است (با وزن مخصوص 11/34) كه نقطة ذوب پايين 
نرم  بسيار  فلزى  دارد.  فارنهايت)  درجة   621) سانتيگراد  درجة   327 معادل 
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با رنگ آبى- سفيد است كه بسيار چكش خوار و شكل پذير است. سرب، 
رساناى ضعيف برق، پايدار در برابر خوردگى و تابش و ماده اى خوب براى 
ميرايى صداست. از سرب براى پوشش هاى كابل، لحيم كارى و حمام هاى 
عمليات حرارتى استفاده مى شده است، اما مصرف آن به علت نگرانى در 

مورد مسموميت زايى آن رو به كاهش گذاشته است.

Lead Baths          حمام هاى سرب
از سرب مذاب براى عمليات حرارتى پيوسته (گرم كردن و سرد كردن) سيم به 
منظور روى اندودكارى، پاتنت كارى و بازپخت كردن با روغن استفاده مى شود. 
خواص انتقال گرماى استثنايى سرب به ساختار يكنواخت مادة تكميل شده 
مى انجامد. اما، آلودگى از طريق هوا مى تواند موضوعى نگران كننده در خالل 

فرآيند كردن باشد.

Lead – Covered Cable         كابل با پوشش سرب
محافظت  ايجاد  و  رطوبت  نفوذ  عدم  منظور  به  سربى  غالف  با  برق  كابل 
مكانيكى. آن را كابل غالف سربى نيز مى نامند. مصرف آن به علت مالحظات 

مربوط به مسموميت زايى سرب كاهش يافته است.

Lead Cured         ولكانش شده با سرب
كابلى كه در قالب فلزى سربى عمل آورى يا ولكانيزه شده است.

Lead Dress
مدارى  در   (Leeds تلفظ  (با   Leads به  موسوم  سيم  مسيريابى  يا  جايابى 
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الكتريكى براى اطمينان به اين موضوع كه آنها به طور مطمئن در جاى خود 
قرار گرفته اند و با عناصر ديگر مدار تداخل نمى كنند.

Lead, Electrical           سرب الكتريكى
متصل كردن سيم كوتاه خارج شده از وسيله يا دستگاه.

Lead Squeeze       فشار سربى
مقدار فشردگى كابل توسط غالف سربى.

Leaded Steels      فوالدهاى سرب دار
اضافه كردن سرب به آلياژ فوالد براى بهسازى قابليت ماشينكارى آن، بدون 
هر گونه اثر قابل توجه در خواص مكانيكى فوالد، است. هنگامى كه سرب به 
فوالد اضافه مى شود داخل محلول نمى شود، اما در حالتى بسيار ريز تقسيم 

شده در طول مرزهاى دانه اى وجود دارد.

Lead Patenting
به Patenting مراجعه شود.

Leader Core                 هستة راهنما
پوشش موقت محل اتصال دوكى شكل براى نصب هادى.

Lead – in             سيم آنتن
هادى يا هادىهايى كه به آنتن هاى ويژة تجهيزات الكترونيكى وصل مى شود.
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Leakage Current          جريان نشتى
شارش نامطلوب جريان از طريق عايق يا از روى سطح آن.

Leakage Distance         فاصلة نشتى
كوتاه ترين فاصله در طول سطح عايق ميان هادى ها.

Lecher Wires       سيم هاى لشر
دو سيم موازى با مقاومت كوچك (Shunt) قابل جا بجايى كه به خروجى 
منبع فركانس راديويى وصل شده است و اساسًا براى اندازه گيرى طول موج 

هاى كوتاه تر از 10 متر (32/81 فوت) بكار مى رود.

LED
به Light Emitting Diode مراجعه شود.

Leg               ساقLeg               ساقLeg
بخشى از مدار.

Legend, Embossed       نوشتة برجسته
حروف و اعداد شكل گرفته در سطح روكش. حروف ممكن است برجسته 

يا فرورفته باشند.

Length, Weight per Unit            وزن واحد طول
روشى براى تعيين وزن هادى يا سيم با استفاده از طول استاندارد. طول هاى 1000 
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مترى يا 1000 فوتى اغلب مورد استفاده قرار مى گيرند، اگر چه طول هاى ديگر 
نيز ممكن است تعيين شود.

Len's Law            قانون لنزLen's Law            قانون لنزLen's Law
ميان  نسبت  در  تغيير  هر  با  هادى،  در  الكتريكى  محركة  نيروى  كه  هنگامى 
به  الكتريكى  نيروى محركة  القا مى شود، جهت  مغناطيسى،  ميدان  هادى و 
گونه اى است كه جريانى ايجاد مى كند كه ميدان مغناطيسى آن با تغيير مقابله 

خواهد كرد.
LESCW
ايمنى  سيم   ،Low Energy Safety Circuit Wire اختصارى  عالمت 

مدار براى انرژى كم.

Level of Purity             ميزان خلوصLevel of Purity             ميزان خلوصLevel of Purity
خلوص فلز مذاب اوليه براى ريخته گرى. به طور مثال، خلوص فلز تفاوت 
تا  درصد   99/62 از  معمول  طور  به  و  دارد  جهان  اطراف  در  بسيارى  هاى 

99/84 درصد است.

Lever – and- Tangs System         سيستم اهرم و فنر
در زمانى كه عمليات گودال قوسگير براى نوردكارى مفتول انجام مى شد، در 
اين شيوه عملگرى در محلى كه مفتول از اولين جايگاه نورد سر در مى آورد 
و بايد وارد دومين جايگاه مى شد، مستقر مى شد. جايگاه دوم در مجاورت 
جايگاه اول بود. همين كه انتهاى پيشتاز مفتول از يك جايگاه بيرون مى آمد، 
گودال قوس گير بزرگ به مفتول با سرعت زياد امكان انباشته شدن به صورت 
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حلقه را مى داد. عملگر (كه به او گيرندة محصول گفته مى شود) مفتول را 
با انبر "چنگ مى زد" و آن را به جايگاه بعدى مى خوراند. همين كه دومين 
توسط  شده  انباشته  مفتول  داد،  مى  انجام  را  خود  نوردكارى  عمل  جايگاه 

ديوارهاى گودال براى حلقه شدن به دور خود هدايت مى شد.

LH
عالمت اختصارى سمت چپ.

Life Cycle            چرخة عمر
1) مدت زمان عمر جسم يا فرآيندى از زمان ايجاد تا از بين رفتن آن است. 
2) آزمون تعيين طول مدت، پيش از از كار افتادن در محيطى كنترل شده و 

معموالً شتابنده است.

Life Test
به Voltage Life Test مراجعه شود.

Light            نور
الكترومغناطيسى  طيف  از  بخشى  نورى،  و  ليزرى  ارتباطات  هاى  زمينه  در 
تقريبًا صفر تا 700 نانومتر است كه با شيوه هاى اصلى نورى بكار رفته براى 

طيف مرئى مى تواند مورد عمل قرار گيرد.

Light Diffusion            انتشار نور
پراكندگى نور توسط بازتاب يا عبور است. بازتاب انتشارى هنگامى حاصل 
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مى شود كه نور به سطحى ناهموار مانند پنجرة مات يا المپ پوشش داده 
شده برخورد كند.

Light Emitting Diode          ديود نورگسيل
p-n گسيل  پيوند  از  ناهمدوس (گسيخته)  نيمه هادى كه نورى  وسيله اى 
مى كند (هنگامى كه تحت تأثير جريانى الكتريكى قرار گيرد). معموالً آن را 

LED مى نامند.

Light Metal          فلز سبك
اصطالحى كه به طور معمول از آن معنى فلزى با وزن مخصوص كمتر از 3/8 

درك مى شود.

Light Oil                     روغن سبك
اصطالحى كه براى روغن با گرانروى جزئى بكار مى رود و در اصل براى توضيح 

مايع بكار رفته در سيستم هاى كشش سيم آلومينيومى ظريف كاربرد دارد.

Light Rod            مفتول سبك
مفتول سيم كه قطر آن ميان 5 تا 9/5 ميليمتر (0/2 تا 0/37 اينچ) است.

Lighting Arrestor         برقگير
باالى  از ولتاژهاى  براى محافظت مدارها و دستگاه ها  وسيلة طراحى شده 

گذرا حاصل از برگشت ولتاژ بيش از اندازه به زمين است.
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LIM
Laboratory Inspection Manualعالمت اختصارى Laboratory Inspection Manualعالمت اختصارى Laboratory Inspection Manual، راهنماى بازرسى 

آزمايشگاه. خالصه اى از مقادير مشخص شده براى آزمون كيفيت است.

Lime             آهك
به  متمايل  يا  سفيد  رنگ  به  اى شكل  قلنبه  اى  ماده   ،CaO كلسيم،  اكسيد 
Liming خاكسترى و بى بو است كه ماده اى اساسى در صنعت سيم است. بهLiming خاكسترى و بى بو است كه ماده اى اساسى در صنعت سيم است. بهLiming

مراجعه شود.

Lime (Soda Ash Process) آهك زدن (فرآيند نمك قليا)    
فرآيند،  اين  در  آن.  كردن  نرم  منظور  به  آب  آمايش  براى  رفته  بكار  شيوة 
توسط  سپس  و  تبديل  نامحلول  اى  آميزه  به  را  منيزيم  و  كلسيم  نمك هاى 

پااليش از آب گرفته مى شود. اين عمل سختى آب را كاهش مى دهد.

Liming         آهك زنىLiming         آهك زنىLiming
فرآيند بكار بردن پوشش آهك به ماده پس از پوسته زدايى به منظور محافظت 
در برابر خوردگى و كمك به كشش كارى سرد به منزلة حامل روان كننده 
بكار  گرم  حمام  در  آن  فروبردن  يا  شيميايى  زدايى  پوسته  در  آهك  است. 
با  همزمان  پاشش،  صورت  به  آهك  مكانيكى،  زدايى  پوسته  براى  مى رود. 

حركت ماده در فرآيند خشك كارى بكار مى رود.

Limit Analysis             تحليل حد
اصطالحى كه براى بررسى فرآيند شكلدهى به فلز بر اساس اصل كمينة انرژى 
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بكار مى رود. در اين تحليل در كشش كارى سيم و اكستروژن از فرض هاى مقرر 
براى راه حل هاى تقريبى استفاده مى شود كه حدهاى كمينه و بيشينه را براساس 
نيروهاى كشش يا اكستروژن به صورت تابعى از پارامترهاى فرآيند، يعنى زاوية 

حديده، مقدار كاهش سطح، اصطكاك و استحكام ماده، قرار مى دهد.

Limit of Proportionality     حد تناسبLimit of Proportionality     حد تناسبLimit of Proportionality
تنشى (بارتقسيم بر سطح مقطع اولية آزمون) كه در آن كرنش (ازدياد طول 
به ازاى واحد طول سنجه) از متناسب بودن با تنش متناظر باز مى ايستد. اگر 
بار براى هر تنشى تا اين نقطه برداشته شود، ماده به عقب پس خواهد جهيد 
يا ابعاد اوليه اش را باز خواهد يافت. اين حد را به طور معمول از نمودار 
بار – ازدياد طول تعيين مى كنند كه با ترسيم نمودار مقادير خوانده شده از 
وسيلة كشيدگى سنج به دست مى آيد و تنشى است كه در آن مستقيم بودن 

خط بار- ازدياد طول، پايان مى يايد.

Limited Decarburization    كربن زدايى محدود
كربن زدايى كنترل شده. محدوده هاى كربن زدايى را مى توان از فوالدهاى 
مرغوب مخصوص ميله، هنگامى كه بيشينة عمق تحت تأثير واقع شده در كربن 

زدايى سطحى براى كاربردهاى خاص مورد نياز است، تعيين كرد.

Limited Smoke (LS)            دود محدود شده
نوعى درجه بندى هادى است كه تعيين مى كند محصول آزمون هاى مربوط 
Halogen به ايجاد دود كم و حركت و مدت شعله كوتاه را گذرانده است. بهHalogen به ايجاد دود كم و حركت و مدت شعله كوتاه را گذرانده است. بهHalogen

Halogen مراجعه شود. - Free و
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Limiter         محدود كننده
بروندادى  تعيين شدة  پيش  از  مقدار  از  رفتن  فراتر  از  آن  در  كه  اى  وسيله 

خاص به طور خودكار جلوگيرى مى شود.

Limiting Oxygen Index      شاخص اكسيژن حدLimiting Oxygen Index      شاخص اكسيژن حدLimiting Oxygen Index
درصد اكسيژن الزم براى فرآهم كردن امكان احتراق ماده اى خاص.

Limits of Error            حدهاى خطا
بيشينة انحراف (برحسب درجه يا درصد) مربوط به دما زوج (ترموكوپل) يا 

سيم انبساطى آن از دماى EMF استاندارد مورد اندازه گيرى است.

Limpness             نرمى، شلى
قابليت كابل براى قرار گرفتن به صورت تخت، يا منطبق كردن خود با سطح، 

مانند كابل هادى ميكروفون.

Line               خط
1) مدارى بين دو نقطه. 2) اصطالحى كه با تسامح در مورد خط توان بكار مى رود. 

3) طناب هاى بكار رفته در اثناى عمليات ساخت در ارتفاع.

Linear            خطىLinear            خطىLinear
با هم نسبت  بر اساس آن دو متغير  مرتب شده به صورت خط. نسبتى كه 

مستقيم دارند، مانند تنش و كرنش در كشسانى خطى.
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Linear Time Card        كارت زمان خطى
خالل  در  ثابت  كشش  حفظ  منظور  به  رقاصك  تنظيم  براى  كه  اصطالحى 
به جاى دورسنج در  بكار مى رود. كارت زمان خطى  عمليات كشش سيم 
محرك اصلى براى انجام كنترل الزم مورد استفاده قرار مى گيرد. اين كارت 

سرعت تابع را براى مطابقت با سرعت محرك اصلى تنظيم مى كند.

Linearity              خطى بودنLinearity              خطى بودنLinearity
هنگامى كه اثر با علت در اولين مرحله متناسب باشد.

Line Balance        توازن خط
ميزانى كه بر اساس آن هاديهاى كابل به لحاظ مشخصه هاى الكتريكى نسبت 

به هم، نسبت به هادى هاى ديگر و نسبت به زمين يكسان باشند.

Line Block Coilers     كالف كن هاى بلوكى خطى
يكى از چهار نوع اصلى دستگاه هاى جمع كن كه در عمليات كشش سيم 
بكار مى رود. سه نوع ديگر عبارتند از: كالف كن هاى بلوك ساكن، بلوك هاى 

بيرون انداز و قرقره پيچ ها. به Take Up مراجعه شود.

Line, Bull            طناب درشت
طنابى براى بارهاى بسيار سنگين.

Line Cord             سيم رابط
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سيمى كه در يك طرف به دو شاخه ختم مى شود و براى اتصال تجهيزات و 
لوازم به پريز برق بكار مى رود.

Line Drop            افت خط
اتالف ولتاژ كه ميان دو نقطه در خط توان يا انتقال پيش مى آيد. اين گونه اتالف 

يا افت ناشى از مقاومت، مقاومت واكنشى (راكتانس) يا نشت خط است.

Line Equalizer            متعادل كنندة خط
به صورت  شده  متصل  خازن)  يا  و  (القاورى  راكتانس  يا  واكنشى  مقاومت 

سرى با خط انتقال براى تغيير مشخصه هاى بسامد- پاسخ خط.

Line Finger
طناب متصل به وسيله اى بر روى تيرك، هنگام آويزان بودن وسيله است، 

به طورى كه ادامة نصب هادى را مى توان از روى زمين انجام داد.

Line Level            تراز خط
تراز سيگنال در نقطه اى معين در خط انتقال. معموالً بر حسب دسى بل بيان 

مى شود.

Line Loss             اتالف خط
1) كل تلفات مختلف انرژى كه در خط انتقال اتفاق مى افتد. 2) تلفات فشار 

در خطوط لوله كه مايعات را در عمليات مختلف تغذيه مى كند.
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Line of Force               خط فشار
براى توضيح ميدان الكتريكى يا مغناطيسى به منظور نشان دادن فشارى كه از 

بارى مثبت شروع و به بارى منفى پايان مى يابد.

Line Tag              طناب آويزLine Tag              طناب آويزLine Tag
طنابى براى هدايت وسايلى كه باال كشيده مى شوند.

Line Voltage                                                      ولتاژ خط
مقدار پتانسيل موجود در خط انتقال يا توان. ولتاژ مقرر كابل ها.

  Line Wires                   سيم هاى بند 
براى توضيح سيم هايى در توري سيمى جوش شده كه توسط  اصطالحى 
سيمى عرضى انسجام مى يابند. اصطالحى براى سيم هاى افقى باال و پايين 
اوقات در  بند گاهى  از سيم  تورى مزرعه.  اتصال زنجيرى و  رفته در  بكار 
استحكام  به  افزودن  منظور  به  زنجيرى  تورى حلقه  در عرض  هايى  فاصله 

ساختمان آن استفاده مى شود.

Link                                                              ارتباط، پيوند Link                                                              ارتباط، پيوند Link
مجموعه اى از تسهيالت ارتباطات راه دور ميان دو نقطه كه شامل تجهيزات 

پايانه نمى شود.

Link Wire                                                سيم حلقة زنجيرى
اى  بافت حلقه  براى ساخت  يا كشيده شده  اندود  نرم روى  فوالدى  سيم 
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تخت هاى سفرى يا ساختمان مشابه آن. آن را سيم تورى حلقة مربعى نيز 
مى نامند.

   Link Fabric                  بافتة حلقة زنجيرى
بنيان سيمى ساخته شده از رشته سيم هايى در پيوند با يكديگر براى تشكيل 

زيرسازى فنرهاى تخت، تخت هاى سفرى و برخى انواع مبل.

                    Linseed Oil                                                     روغن بزرك
به منزلة مادة روانكارى براى كشش سيم بكار مى رود و از دانة كتان به دست 

مى آيد.

Lintel Wire
به Hand Lining Wire مراجعه شود.

Linz – Donawitz Process                  فرآيند لينتس، دوناويتس
آن را فرآيند اكسيژن قليايى نيز مى نامند. اين روال معمول با قدمت نيم قرن 
شامل طرح كوره اى است كه امكان اضافه كردن اكسيژن به مكش هوا به منظور 
Furnace, Basic Oxygen پااليش سريع تر بار كوره را ميسر مى سازد. بهBasic Oxygen پااليش سريع تر بار كوره را ميسر مى سازد. بهBasic Oxygen

مراجعه شود.

Liquid Lubricant                                  روان كننده هاى مايع
اصطالحى كه براى مواد روانكارى در حالت مايع بكار مى رود كه بر عكس پودر 
خشك يا حالت خميرى است. روان كننده هاى مايع معموالً اشاره به مواد خنك 
اصطالحى كه براى مواد روانكارى در حالت مايع بكار مى رود كه بر عكس پودر 
خشك يا حالت خميرى است. روان كننده هاى مايع معموالً اشاره به مواد خنك 
اصطالحى كه براى مواد روانكارى در حالت مايع بكار مى رود كه بر عكس پودر 
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كننده اى دارد كه وظايف مختلفى را در اثناى عمليات فلزكارى انجام مى دهند.

   Liquid Finish          سفيدگرى شيميايى، سفيدگرى غير الكتروليزى
ويژگى پرداخت نرم و براق سيم خيس كشيده شده در هنگامى كه ليكورى از 

خيساندة جو تخمير شده به منزلة ماده روانكارى كشش بكار رود .

  Lissajous Figure                                             شكل ليساژو
حالتى خاص از ترسيم نمودار x-y كه در آن سيگنال هاى بكار رفته روى 
هر دو محور توابعى سينوسى هستند. از اين شكل مى توان براى تعيين فاز و 

رابطه هاى سينوسى استفاده كرد.

Listed                                                           فهرست شده  
1)فهرست نام تجارتى آزمايشگاه هاى رسمي ملى. 2) تجهيزات ذكر شده در 
فهرستى كه توسط سازمانى كه صالحيت قانونى براي بازرسى هاى دوره اى 

توليد تجهيزات را دارد، مورد قبول است.

Litz Wire                                                          سيم ليتس 
به طور كلى اين گونه استنباط مى شود كه براى ساخت هاديهايى بكار مى رود 
هر  و  شوند  مى  تابيده  تايى  سه  هاى  گروه  در  متوالى  طور  به  ها  سيم  كه 
با لعاب يا ابريشم عايقكارى مى شود. اين سيم از سيم هاى  سيم جداگانه 
جداگانه كه با اليه اى نازك عايقكارى شده و با الگوى يكنواخت پيچش و 
طول خواب به يكديگر تابيده شده يا به صورت گردباف در آمده اند ساخته 
مى شود. از اين سيم براى محصوالتى مانند ترانسفورماتورهاى با بسامد باال و 
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وسايل آشپزخانه استفاده مى شود و براى جلوگيرى از ايجاد گرما و كاهش 
 ،Litzendraht طراحى شده است. نام اين سيم از واژة آلمانى Litzendraht طراحى شده است. نام اين سيم از واژة آلمانى Litzendraht AC مقاومتAC مقاومتAC

به معنى سيم بافته شده گرفته شده است.

Live                                                                برقدار، زنده 
  اصطالحى براى مشخص كردن اينكه تجهيزات يا سيم با اتصال به جريان 

برق داراى انرژى است.

LLDPE
عالمت اختصارى Linear Low Density Polyethylene  ، پلى اتيلن 
كم چگالى خطى كه توسط فرآيندى كم فشار ساخته مى شود و به طور قابل 

توجهى مشخصه هاى بهبود يافتة فيزيكى را فراهم مى آورند.

LMWPE
پلى   ،Low Molecular Weight Polyethylene اختصارى  عالمت 

اتيلن با وزن ملكولى كم.

Load  بار        
 اصطالحى براى: 1) بار وارد بر وسيله اى الكتريكى يا مكانيكى مانند گشتاور 
نيروى وارد بر موتور. 2) توان تحويل شده به وسيله اى مانند خط توان يا 

كابل. 3) فشار وارد بر فنر كه آن را منحرف مى كند.

Load Center                         مركزبار
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مجموعه اى از كليدهاى مدار شكن يا سوئيچ ها.

  Load Factor         ضريب بار 
 نسبت ميانگين بار به بيشينة آن در دوره اى معين.

Load Losses                                                        تلفات بار
آن بخش از تلفات الزم براى فرآهم آوردن توان.

  Loaded Cable                                                   كابل باردار
 كابلى الكتريكى كه در آن، به منظور كاهش تلفات انتقال، در راستاى طول آن 

القاورى (اندوكتانس) افزوده شده است.

  Loaded Line                                                      خط باردار
يا خازن)  (اندوكتانس  اى  مدارى يكسان شده  عناصر  داراى  كه  انتقال  خط 
است كه در فاصله هايى به طور يكنواخت به آن افزوده شده است. باركردن 
ها جهت خط  از مشخصه  معين  اى  آوردن مجموعه  فرآهم  منظور  به  خط 

انتقال است.

    Local Area Network( LAN)                            شبكة محلى 
شبكه اى كه منطقة جغرافيايى محدودى را در بر مى گيرد و ارتباطات داده ها 
را ميان رايانه ها و رايانه هاى فرعى و تجهيزات سوئيچ كردن فراهم مى كند.
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Localized Annealing                                 تابكارى موضعى Localized Annealing                                 تابكارى موضعى Localized Annealing
 اين اصطالح در مواردى بكار مى رود كه رشد دانه اى موضعى در مقاطع 
محصول فلزى وجود دارد كه ساختار بسيار نرم ترى به بار مى آورد و موجب 

خرابى يا از بين رفتن كيفيت مى شود.

  Locked – Coil Conductor           هادى با حلقة به هم قفل شده
هادى تابيده شده اى كه در آن سيم هاى خارجي چنان شكل مي گيرند كه 
وقتي با «خواب» به هم سوار مي شوند در وضعيتي براي مقابله با جابجايي هاي 

شعاعي قفل مي شوند.

Locked Coil Rope Wire          دسته سيم طناب به هم قفل شده
سيم شكل گرفته براي قفل شدن با سيم هاي متصل كننده براي تشكيل رشته 

يا طناب با دسته سيم قفل شده.

Locked Rotor                                 چرخانه (روتور) قفل شده
هنگامى كه مدار موتورى برقدار مى شود، اما چرخانه (روتور) به گردش در نمى آيد.

Lockout                                                            قفل شدگى
اصطالحى مربوط به جلوگيرى از جريان يافتن برق يا راه افتادن تجهيزات، 
به منظور ايمنى كاركنان در هنگامي كه تجهيزات در دست تعمير قرار دارند. 
معموالً سوئيچ هاى برق معموالً قفل مى شوند، به طوري كه نمى توان آنها 

را گرداند و وصل كرد.



واژه نامه سيم و كابل 567

Longitudinal Curl      پيچ خوردگى طولى 
 انحراف يك جهته در مقابل تخت بودن طولى.

Longitudinal Direction                                 جهت طولى 
آن  بر روى  كار كردن  موازات جهت  به  فلزي چكش خوار  جهت محصول 

(كشش كارى، اكسترودكارى و نوردكارى) .

Longitudinal Indent           دندانة طولى
شكلى دندانه اى كه بلندترين بعد آن همراستا با استوانة اتصال دهنده است.

Longitudinal Shield             حفاظ طولى
حفاظ نوارى تخت يا چين دار كه به صورت طولى به موازات محور هستة 

مورد محافظت بكار مى رود.

Longitudinal Wrap             پوشاندن طولى
نوار بكار رفته به صورت طولى همراستا با محور هسته اى كه بايد پوشيده شود. 

اين ترتيب بر خالف هستة پوشيده شده به صورت مارپيچى است.

Loop            حلقه
شكل سيم در انتهاى فنر كششى است كه امكان اتصال فنر با ديگر اقالم را 

ميسر مى سازد. اين حلقه معموالً به شكل چشم يا قالب است.
شكل سيم در انتهاى فنر كششى است كه امكان اتصال فنر با ديگر اقالم را 

ميسر مى سازد. اين حلقه معموالً به شكل چشم يا قالب است.
شكل سيم در انتهاى فنر كششى است كه امكان اتصال فنر با ديگر اقالم را 

Loop Control كنترل حلقه اى      
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اصطالحى كه براى كنترل جايگاه هاى عمليات تكميل كارى در نوردكارى 
مفتول بكار مى رود. اين كنترل ها از كشيدگى مفتول در بخش هاى حساس 

نورد جلوگيرى مى كند.

Loop Resistance           مقاومت حلقه
كل مقاومت دو هادى كه از يك طرف به طرف ديگر اندازه گيرى مى شود. اين 
اصطالح به طور معمول در صنعت دماجفت (ترموكوپل) و هنگامى كه مربوط 
به يك زوج سيم مسى بكار رفته براى انتقال تلفن باشد بكار مى رود. در مورد 
دور بودن فاصلة مكان مشترك تلفن از ادارة مركزى معينى حدى وجود دارد كه 
به مقاومت حلقه مربوط مى شود. هر قدر اين فاصله بيشتر باشد، مقاومت خط 

بيشتر و مقدار جريانى كه مى تواند رسانده شود كاهش مى يابد.

Loop Test            آزمون حلقه
از اين آزمون براى جايابى عيب در عايق هادى كه براى تشكيل بخشى از مدار 

يا حلقة بسته سامان يافته است بكار مى رود.

Loopers, Automatic            حلقه انداز خودكار
اين اصطالح براى حلقه كردن خودكار در جايگاه هاى تكميل كارى درون 

خطى بكار مى رود.

حلقه كردن (در ميان جايگاه هاى  نورد)
Looping (Between Mill Stands)
عمليات نورد مفتول مسى هنگامي كه كه حلقه كردن در ميان جايگاه هاى 
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جداگانة دستگاه نورد انجام مى شود. اين نوع دستگاه نورد به طور كلى نورد 
بلژيكى يا نورد سيم سازى ناميده مي شد.

Looping-in
روشى براى سيم كشى كه در آن از اتصال هاى T شكل جلوگيرى مى شود. 
به اين ترتيب كه هادى يا كابل به نقطه اى كه بايد به آن برق رسانى شود برده 

شده و از آن نقطه خارج مى شود.

Looping Test    آزمون نرمى توسط حلقه كردن
براى تعيين نرمى، گاهى اوقات انتهاى كالفى را با دست به شكل حلقه يا تاب 
خوردگى در مى آورند و در پى آن سيم را با كشيدن دوباره صاف مى كنند. اين 
عمل را تكرار مى كنند تا هنگامى كه گسيختگى پيش آيد. عملگر با تجربه، 
با توجه به نيروى الزم، تعداد عمليات و پيدا شدن آثار گسيختگى، مى تواند 
گره خوردگى  آزمون  را  آن  اغلب،  كند.  تعيين  را  تقريبى  نرمى  و  استحكام 

مى نامند.

Loopro Process            فرآيند لوپرو
به  نياز  بدون  تكي،  به صورت رشته اي  مفتول سيم  يا  روش جابجايى سيم 
براي  را  كافي  زمان  كه  آن  منظور  به  طوالنى  بسيار  كنندة  پردازش  دستگاه 
آمايش در كوره، مخزن تميز كاري يا دستگاه پوششكاري فرآهم آورد. اصل 
بنيانى اين فرآيند پيچيدن ماده به صورت حلقه هاى همپوش، انتقال حلقه ها 
به نقاله اى در فاصلة 2 تا 20 برابر قطر سيم يا مفتول، بسته به شرايط مربوطه، 

و سپس عبور مادة حلقه شده از فرآيند است.
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Loose Tube          لولة آزاد
نوعى طراحي كابل كه در آن الياف پوشش شده در لوله هاى ضربه گير قرار 
همچنين  الياف،  از  خوبي  بسيار  محافظت  طراحي  نوع  اين  شوند.  مى  داده 
تفكيك آنها را ميسر مى سازد. به طور عمده در انواع كابل هاى فضاى باز 

بكار مى رود.

Loss             اتالف، افت
انرژى تلف شده بدون انجام شدن كار مفيد.

Loss Factor          ضريب اتالف
Loss Indexبه Loss Indexبه Loss Index كه واژة پذيرفته تري است مراجعه شود.

Loss Index           شاخص اتالفLoss Index           شاخص اتالفLoss Index
حاصلضرب ضريب توان در ثابت دى الكتريك مادة عايق كننده.

Lossy Line           خط پرتلفات
كابلى كه تضعيف زيادى در واحد طول دارد.

Lot               تك بار
توليدى يكنواخت ساخته  از محصولى معين كه در شرايط  تعداد محدودي 
مى شود. اين اصطالح اغلب براى توضيح تعداد محدودى محصول ارايه شده 
براى بازرسى, به منزلة تك گروه، بكار مى رود. براى محصول فله اى (مانند 
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مواد شيميايى يا پودر فلز) اصطالح "Batch" (دسته اى)، اغلب مترادف با 
تك بار بكار مى رود.

Low- Carbon Steel      فوالد كم كربن
سيم فوالدى كه مقدار كربن آن تا 0/25 درصد و به طور كلى بين 0/04 تا 
0/16 درصد است. سيلسيم از مقدار كم تا تقريبًا 0/35 و منگنز بين 0/3 و 
0/9 درصد است. معموالً مقدار گوگرد و فسفر نبايد به ترتيب بيش از 0/05 
0/16 درصد است. سيلسيم از مقدار كم تا تقريبًا 0/35 و منگنز بين 0/3 و 
0/9 درصد است. معموالً مقدار گوگرد و فسفر نبايد به ترتيب بيش از 0/05 
0/16 درصد است. سيلسيم از مقدار كم تا تقريبًا 0/35 و منگنز بين 0/3 و 

و 0/04 درصد باشد.

Low-Energy Lighting Cable      كابل روشنايى كم انرژى
وسايل  آزاد،  فضاى  در  تزيينى  كاربردهاى  براى  اى  رشته  سه  يا  دو  كابل 

سرگرمى يا روشنايى ايمن با ولتاژ مقرر 150 ولت يا كمتر است.

Low Loss              كم تلفات
اصطالحى كه براى مادة دى الكتريك يا كابلى بكار مى رود كه مقدار كمى تلفات 

توان در طول زياد دارد و آن را براى انتقال بسامد راديويى مناسب مى سازد.

Low Loss Dielectric           دى الكتريك كم تلفات
ماده اى عايق كننده، مانند پلى اتيلن كه تلفات دى الكتريكى نسبتًا اندكى دارد 

و آن را براى انتقال انرژى بسامد راديويى مناسب مى سازد.

Low Noise Cable           كابل كم نوفه
اين نوع كابل به طريقى ساخته مي شود كه هر گونه سيگنال ايجاد شده توسط 



572واژه نامه سيم و كابل

حركت اجزاء كابل نسبت به يكديگر را به كمترين مقدار كاهش مى دهد. از 
اين كابل براى كاهش سطح نوفه در مدارهاى كابل ميكروفون يا هم محور 

استفاده مى شود.

تأخير انداز شعلة كم دود بدون هالوژن
Low – Smoke, Zero-Halogen Flame Retardant
موادى كه در كابل بكار مى روند به اين منظور كه اطمينان حاصل شود كه 
كابل به هنگام آتش سوزى دودى كم ايجاد مى كند و يا هيچ گونه دود و گاز 
سمى به وجود نمى آورد. به Halogen و Halogen-Free مراجعه شود.

Low Temperature Brittleness        تردى در دماى پايين
پارامترى كه براى توضيح قابليت كابل عايقكارى شده يا روكش شده براى 

تحمل دماهاى سرد استثنايى بكار مى رود.

Low Tension        ولتاژ پايين
ولتاژ پايين و از همان نوعى كه براى كابل جرقه بكار مى رود.

Low Viscosity Oils     روغن هاى با گرانروى كم
اصطالح بكار رفته براى روغن هاى سبك تر كه داراى گرانروى كم هستند. 
(1 تا 10 سانتى  60 SSU اين مقدار در كشش سيم آلومينيوم معموالً 30 تا
اصطالح بكار رفته براى روغن هاى سبك تر كه داراى گرانروى كم هستند. 

اين مقدار در كشش سيم آلومينيوم معموالً 30 تا 
اصطالح بكار رفته براى روغن هاى سبك تر كه داراى گرانروى كم هستند. 

استوك) است.

Low Voltage        ولتاژ پايين
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 (National Electrical Code) ملى  الكتريكى  مقررات  توسط  ولتاژ  اين 
600 ولت و كمتر تعيين شده است.  ICEA ،AEIC و UL به طور كلى 

كابل هاى در نظر گرفته شده براى تا 2 كيلوولت را ولتاژ پايين تعيين كرده اند.

Low-Voltage Wires            سيم هاى ولتاژ پايين
سيم هاى عايقكارى شده اي كه جريانى با ولتاژ كم را از خود عبور مى دهند، 
مانند سيم هايى كه براى زنگ در و زنگ بكار مى روند. سيم هاى با قطر كم 
18AWG   تا 18AWG   تا 20AWG  هستند. در اغلب موارد ولتاژ  AWG مربوط به سيم زنگ

بكار رفته از 24 ولت تجاوز نمى كند.

LS
و   Halogen- Free به  دود.  كم   ،Low Smoke اختصارى  عالمت 

Halogen مراجعه شود.

LSI
بزرگ  سازى  يكپارچه   ،Large Scale Integration اختصارى  عالمت 

مقياس.

Lubricant          مادة روان كننده، روان كننده
هر ماده اى كه به صورت الية نازك پيوسته بكار مى رود و به علت وجود 
آن اصطكاك ميان دو سطحى كه با هم در تماسند كاهش مى يابد. اصوالً دو 
نوع متمايز روانكارى در عمليات كشش سيم بكار مى رود: روان كننده هاى 
پودر خشك صابون و روان كننده هاى خيس. روان كننده ها را مى توان باز 
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هم به دسته هاى زير طبقه بندى كرد: پوشش هاى مفتول، پودر خشك صابون 
(روان كننده هاى جامد)، روان كننده هاى مايع روغن- پايه، روان كننده هاى 
از نوع گريس و روان كننده هاى آب – مادة قابل امولسيون شدن. مرسوم، آن 
است كه از پوشش هاى مفتول و روان كننده هاى خشك براى كشش سيم 
آهنى درشت استفاده مى كنند. روان كننده هاي روغن - پايه و از نوع گريسي 
به طور كلي در كشش مفتول تك حديده اي و سيم هاي آهني درشت استفاده 
مي شود. روان كننده هاى از نوع آب – مادة قابل امولسيون شدن را به طور 
كلى براى كشش سيم هاى غير آهنى و سيم فوالدى با قطر كم كه ممكن است 
Coolant با ماده اى غير آهنى مانند مس پوشيده شوند مصرف مى كنند. به

مراجعه شود.

Lubricant Carrier       حامل مادة روان كننده
ماده اى غير آلى مانند آهك، بوراكس، سيليكات يا فسفات ها كه سيم هاى 
آهنى را با آن مى پوشانند، به اين منظور كه گرفتن و حفظ مادة روان كننده 
به Borax, Bonderizing و  اثناى كشش تسهيل شود.  بر روى سيم در 

Liming مراجعه شود.

روان كنندة آب با مادة قابل امولسيون شدن
Lubricant, Water Emulsifiable
مادة امولسيون شدنى شامل روان كننده هاى – مادة امولسيون شدنى شامل روان كننده هاى – مادة امولسيون شدنى شامل روان كننده هاى  – پنج نوع از روان كننده هاى مايع آب – پنج نوع از روان كننده هاى مايع آب 
چربى، روغن هاى محلول، نيمه مصنوعى، مصنوعى و ميكروامولسيون ها – چربى، روغن هاى محلول، نيمه مصنوعى، مصنوعى و ميكروامولسيون ها – چربى، روغن هاى محلول، نيمه مصنوعى، مصنوعى و ميكروامولسيون ها  – صابون – صابون 
هستند. اين انواع در درجة اول براى كشش كارى سيم غير آهنى مورد استفاده قرار 

Coolant و Coolant و Coolant مراجعه شود. Lubricant مى گيرند. بهLubricant مى گيرند. بهLubricant
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Lubricity            روان كنندگى، ليزىLubricity            روان كنندگى، ليزىLubricity
اين اصطالح براى ارزيابى مشخصه هاى روانكارى ماده اى خنك كننده در 
انجام كار خود بكار مي رود. اين مشخصه ها روغن هاى چرب براى اصالح 
مشخصه هاى فشارى نهايى و نيز اجزاء سازندة روانكارى ميانگير معمولى را 
شامل مى شود كه مقاومت در برابر جوش خوردگى و خراشيدگى را فراهم 
مى كند. روان كنندگى يكى از مشخصه هاى مادة خنك كننده است كه به 
آن امكان مى دهد از اجزاء ماشين و محصول در برابر اصطكاكى كه موجب 

آسيب مى شود محافظت كند.

Luders Lines       خطوط لودر
اثرهاى سطحى حاصل از جريان موضعى كه روى برخى آلياژها پس از شكلدهى سبك 
ظاهر مى شوند. اين اثرها تقريباً به موازات جهت بيشينة تنش برشى (بازاوية تقريباً 45 
درجه با جهت تنش اِعمال شده) قرار دارند و هنگامى كه شكلدهى در حالت كشيدن 

انجام مى شود به شكل تورفتگى و در حالت فشارى به شكل برآمدگى به نظر مى آيند.

Lug               گوشواره Lug               گوشواره Lug
پايانه يا سر سيمى كه معموالً توسط چين يا لحيم كارى به هادى وصل شده 

و براى پيچ شدن به ترمينال آماده شده است.

Lumen          لومن
.  SIواحد شار روشنايى در دستگاه
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Luminous Flux            شار روشنايىLuminous Flux            شار روشنايىLuminous Flux
كل انرژى قابل ديدن كه توسط منبعى در مدت زمانى معين ايجاد مى شود.

Lundin Process           فرآيند لوندين
 فرآيند پاتنت كارى براى ساخت سيم فوالدى توسط غوطه ورسازى در مذاب.

Lux                                                                        لوكسLux                                                                        لوكسLux
واحد درخشانى در دستگاه SI و برابر با 1 لومن بر متر مربع.

LV
عالمت اختصارى Low Voltage، ولتاژ كم.
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M

M                 M                 M
1)عالمت اختصارى متر. 2) عالمت اختصارى 1000. 3) پيشوندى نشان دهندة 

دو يا چند هادى عايقكارى شدة به هم پيچيده در زير پوشش غير فلزى بيرونى.

MA
به Milliampere  مراجعه شود.

         Machine – Finished Dies     حديده هاى تكميل كارى شده با ماشين Machine – Finished Dies     حديده هاى تكميل كارى شده با ماشين Machine – Finished Dies
حديده هاى كشش سيم كه براى تغييرهاى كارآ تر در كناره نماى راهنما و محل 

تقاطع مشخص تر، ميان زاوية ورودى و بردگاه موازى پرداخت شده است.

Machine Screw Wire                 سيم براى پيچ سازى با ماشين 
سيم براق سخت كشيده شده و تابكارى شده در اندازه هاى كوچك. اين 
سيم بايد براى رزوه كردن و شيار زنى مناسب و به اندازة كافى نرم باشد 
مناسب  پيچ  بزرگ  سر  ايجاد  براى  آن  شكلدهى  قابليت  كه  اي  گونه  به 

باشد. به Screw Wire مراجعه شود.

      Machine  Straightening                  صافكاري ماشيني، تابگيرى ماشينىMachine  Straightening                  صافكاري ماشيني، تابگيرى ماشينىMachine  Straightening
از بين بردن پيچ، تاب خوردگى يا خم ماده از طريق مستقيم كننده هاى غلتكى 
يا مستقيم كننده هاى ماشينى (ميله هاى بزرگ گردان) يا توسط پرس هاى 

هيدروليكى يا فشار هواست.
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                            Machine Edges                              لبه هاى ماشين كارى شده 
 لبه هاى ايجاد شده توسط عمليات معمولى تراش.

                                Machining                                                        ماشينكارىMachining                                                        ماشينكارىMachining
تراشيدن و برداشتن سطح فلز توسط ابزارهايى با نيروى الكتريكى.

Macro Etch Test                                آزمون ظهور كريستالى 
فرآيند حك كارى فلزات با اسيد ها يا ديگر معرف ها براى بررسى با چشم غير 
مسلح يا بزرگ نمايى تا 10 برابر به منظور آشكار كردن ساختار بلورى آشكار 
آنها، يعنى جدايش، خطوط جريان، عيب ها و توزيع ناخالصى ها. سطح قطعة 

نمونه بايد به گونه اى مناسب، هموار يا حتى پرداختكارى شده باشد.

Macrograph                                                   درشت نگار 
 تهية عكس از هر شيئى كه بيش از 10 برابر بزرگ نشده باشد.

  Macroporosity                                             تخلخل درشتsity                                             تخلخل درشتsity
حفره هاى تشكيل شده در خالل انجماد. اين حفره ها محل هاى جوانه زنى 
ترك هاى ريز و گسيختگى هاى بعدى در خالل عمليات كشش كارى مى شود. 
منشاء اين حفره ها گازهاى زياد به دام افتاده در اثناى عمل انجماد و حفره هاى 

انقباضى انجماد است.

Macroscopic                                                 درشت نمايى 
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بار  پايين (تا حدود 10  نمايى  با بزرگ  يا  با چشم غير مسلح  قابل ديدن    
بزرگ شده).

 آزمون درشت حك ميكروسكپى  
Macroscopic Deep Etch Test                                         

آزمونى در مورد فوالدها به منظور آشكار سازى تركيدگى هاى چكشى، مك 
انقباضى، درزها، رويهم افتادگى ها، ترك هاى انقباضى ورقه ها از طريق حك 
HCLكارى سنگين  در HCLكارى سنگين  در HCL در 82 درجة سانتيگراد (180 درجة فارنهايت). حك 

كارى سبك، نقاط نرم و ضخامت پوسته را آشكار مى كند.

Macrostructure                                           درشت ساختار 
 ساختار كلى بلورى فلز و توزيع ناخالصى هايى كه روى سطح پرداخت 
شده يا حك كارى شده با چشم غير مسلح يا با بزرگ نمايى پايين ، كمتر 

از 10 برابر، ديده مى شود.

  درشت ساختار مس ريختگى    
Macrostructure of Cast Copper                                    

ساختار بلورى ميلة مسى ريخته شده كه اندازة دانه اى ايجاد شده از طريق 
هاى  قابليت  مورد  در  اصطالح  اين  دهد.  مى  نشان  را  آرام  نسبتًا  انجماد 

ريخته گرى پيوستة مس بكار مى رود.

Magclad                                              روكش شده با منيزيم 
 ورق آلياژ منيزيم كه با اليه هايى از آلياژ منيزيم آندي تر روكش شده است.
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Magnaflux Test                                   آزمون شار مغناطيسى 
نوعى بازرسى براى آشكار ساختن غير يكنواختى هاى سطحى و زير سطحى در 
شمشال ها، مفتول يا سيم فوالدى. اين بازرسى شامل مغناطيسى كردن مناسب 
ماده و بكار بردن پودر مغناطيسى آماده (معموالً فلوئورسان) است كه در طول 
شمشال ها، مفتول يا سيم فوالدى. اين بازرسى شامل مغناطيسى كردن مناسب 
ماده و بكار بردن پودر مغناطيسى آماده (معموالً فلوئورسان) است كه در طول 
شمشال ها، مفتول يا سيم فوالدى. اين بازرسى شامل مغناطيسى كردن مناسب 

خطوط نشت شار مى چسبد و مكان و عمق نسبى عيب را تعيين مى كند.

  Magnesite                                                                منيزيت
MgCo) كه به صورت طبيعى يافت مى شود.

3
كربنات منيزيم (

Magnesium                                                           منيزيم 
شرايط جوى  در  پايدار  فلزات  همة  از   .  Mg شيميايى  با عالمت  عنصرى 
سفيد است كه به آسانى در هواى  سبك تر است. فلزى به رنگ نقره اى – 

مرطوب كدر مى شود.

         Magnesium, Commercially Pure        منيزيم خالص تجارتى
منيزيم با 99/8 درصد خلوص. مقدار كل همة ناخالصى هاى آن 0/2 درصد است.

  Magnet                                                    مغناطيس، آهنربا 
قطعه اى از ماده اى كه مواد  فرومغناطيس را جذب مى كند.

       Magnet (or Magnetic) Core       (يا مغناطيسى) هستة مغناطيس
آهن منگنه كارى شده يا اليه هاى آهن در آرميچر يا ترانسفورماتور مغناطيسى 
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كه هنگامى كه با هم جمع و سوار شوند تشكيل مسيرى فلزى براى مدارى 
مغناطيسى مى دهند.

Magnet Strip              تسمة مغناطيسى 
ورق يا ورقة نازك آلومينيوم (فويل) (لخت يا عايقكارى شده) كه به صورت هادى 
در پيچه هاى الكتريكى بكار مى رود. بيشترين كاربرد را در ترانسفورماتورهاى 
توزيع دارد. مصرف چندى نيز در درپيچه هاى كوچك وسايلى مانند رله ها و 
بوق هاى اتومبيل دارد. بيشترين مصرف آن به شكل تسمة آلومينيومى لخت با 
لبه هاى شكل داده شده، گرد يا با منحنى هاى خاص است. تسمه هاى پوشش 

شده (كه هم آلومينيوم و هم مس آن مصرف مى شود) نيز ساخته شده اند.

Magnet Wire              سيم مغناطيسى 
موتورها،  ها،  پيچه  براى  كه  شده  عايقكارى  آلومينيومى  يا  مسى  سيم 
ترانسفورماتورها و ديگر پيچه هاى مربوط به وسايل الكترومغناطيسى بكار 
مى رود. آن را سيم سيم پيچى نيز مى نامند. اين سيم اليه اى نسبتًا نازك از 
عايقى با عملكرد مطلوب دارد كه امكان شكل دادن بسيار چسبان و كنار هم را 

ميسر مى سازد و به افزايش اثر بخشى پيچه و كارآيى الكتريكى مى انجامد.

Magnetic – Analysis  Inspection    بازرسى با تحليل مغناطيسى Magnetic – Analysis  Inspection    بازرسى با تحليل مغناطيسى Magnetic – Analysis  Inspection
مواد  در  مغناطيسى  شار  تغييرات  يافتن  براى  مخرب  غير  بازرسى  روش 
موجب  است  ممكن  كه  آنچه  قبيل  از  است،  ثابت  مقطع  با  فرومغناطيسى 
ناپيوستگى ها و تغيير هايى در سختى شود. تغييرها معموال توسط تغيير در 

الگوى پردة نوسان نما (اسيلوسكوپ) تعيين مى شود.
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Magnetic Density               چگالى مغناطيسى Magnetic Density               چگالى مغناطيسى Magnetic Density
مغناطيسى در هر  ميدان  يا  مغناطيس  از  مغناطيسى كه  نيروى  تعداد خطوط 

واحد مى گذرد.

Magnetic Field                                          ميدان مغناطيسى 
منطقه اى كه درون آن جسم يا جريانى با نيروى مغناطيسى روبه رو مى شود.

Magnetic Flux                                            شار مغناطيسى  Magnetic Flux                                            شار مغناطيسى  Magnetic Flux
ميزان جريان انرژى مغناطيسى در سراسر سطح (واقعى يا موهومى).

Magnetic Inclusions                            آخال هاى مغناطيسى 
آلودگى هاى جا گرفته در سيم غيرآهنى از نوع فرومغناطيس. اين آخال ها 
ممكن است تراشه هاى بسيار ريز، زخمك ها و ذراتى باشند كه از غلتك هاى 
دستگاه نورد و از نوارهاى فوالدى ساييده شده، يا مفتول ها و آثار بازماندة 

فوالدى كف محل باشند.

Magnetic Noise                                           نوفة مغناطيسى 
لوازم  يا  كنترل  مدارهاى  مجاورت  در  مغناطيسى  ميدان  از  ناشى  تداخل 
ميدان  كه   AC توان  خط  در  جريان  بسامد  علت  به  كه  دقيق  اندازه گيرى 

مغناطيسى در اطراف كابل دارد، ايجاد مى شود.

    Magnetic – Particle Inspection    بازرسى با ذرات مغناطيسى 
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براى آشكار كردن وسعت ترك هاى سطحى و  بازرسى غير مخرب  روش 
نقص هاى مشابه در مواد فرومغناطيسى و تعيين اندازة آنها. پودر مغناطيسى 
كامًال نرم كه در بخش مغناطيسى شده بكار مى رود، جذب الگوى هر گونه 
ميدان نشت مغناطيس مى شود كه توسط ناپيوستگى ها به وجود آمده است و 

خطوط كلى آن را ترسيم مى كند. به Magnaflux Test مراجعه شود.

Magnetic Pole                                            قطب مغناطيسى
يا  (جنوب)  همگرا  آن  مغناطيسى خارجى  القاى  كه  مغناطيس  از  بخش  آن 

واگرا ( شمال) به نظر مى رسد.

Magnetic Sorting Bridge              پل مغناطيسى تفكيك شده 
شبكة الكتريكى ساده اى كه در آن خواص مغناطيسى، و به طور غير مستقيم، 
خواص ابعادى يا متالورژيكى دو نمونه را مى توان مقايسه كرد. خواص مشابه 
يكديگر را حذف مى كنند و تفاوت ها روى المپ پرتو كاتدى نشان داده 
مى شوند. اين روش براى آزمون هميشگى تعداد زيادى از قطعات كوچك 

مانند فنر سوپاپ مناسب است.

Magnetic Testing                                آزمونگرى مغناطيسى Magnetic Testing                                آزمونگرى مغناطيسى Magnetic Testing
ميله  كردن  مغناطيس  با  آزمون  اين  خارجى.  هاى  عيب  يافتن  براى  روشى 
و پاشيدن پودر مغناطيسى روى آن كه براى آشكار سازى ترك هاى ريز و 

عيب هاى سطح بكار مى رود، انجام  مى شود.

Magneting Transformation Point      نقطة تبديل مغناطيسى 
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به  اساسى  طور  به  آهنرباست  معمول  طور  به  كه  اى  ماده  آن  در  كه  دمايى 
صورت غير مغناطيسى در مى آيد (تراوايى نسبى مغناطيسى فلز برابر واحد 

است). آن را Curie Point ، نقطة كورى نيز مى نامند.

Magnetite                                         (Fe3O4) ماگنتيت، مغناسنگ 

اكسيد فريك - فرو(Fe3O4). يكى از سه اكسيد آهن كه روى سيم به صورت 
پوسته تشكيل مى شود. ماگنتيت ميان اكسيد فرو و الية خارجى اكسيد فريك 

تشكيل مى شود. همچنين كانة آهن مغناطيسى سخت است.

Main Cross Connect                          اتصال ضربدرى اصلى 
اتصالى ضربدرى براى اولين سطح كابل هاى ستون فقرات، كابل هاى ورودى 

و كابل هاى تجهيزات. به Cross – Connect مراجعه شود.

Main Disconnect Switch                           كليد اصلى قطع 
1)بخشى از تجهيزات خدمت رساني به ساختمان كه جريان برق به ساختمان 
را قطع مى كند. 2) كليدى كه همة خطوط برق رسانى به ماشين يا فرآيندى 
را  كه بيش از يك كليد قطع دارد، قطع مى كند. كليدهاى ديگر بخش هايى 

از ماشين  يا فرآيند را قطع مى كند.

Malleability                                        قابليت چكش خوارى Malleability                                        قابليت چكش خوارى Malleability
قابليت فلز براى شكل دادن در شرايط به هم فشرده شدن توسط نوردكارى يا 

چكش كارى بدون گسيخته شدن.
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Mandolin Wire
به Musical Instrument Wire مراجعه شود.

Mandrel                                                         ميله، كارگير 
1)مفتول بكار رفته براى حفظ فضاى خالى در محصوالت فلزى تو خالى در 
اثناى كار.  2) ميله اى فلزى كه در اطراف آن فلزات ديگرى ممكن است 
ريخته شوند، خم شوند، ساخته شوند يا شكل بگيرند. 3) ابزارى كه به دور 

آن سيم شكل مى گيرد، مانند حلقه كردن فنر.

Mandrel Test               آزمون ميله اى 
پوشش  تعيين چسبندگى  براى  نامند، روشى  مى  نيز  پوشاندن  آزمون  را  آن 
روى اندودكارى به روى سيم. سيم را بر روى ميله اى كه قطر آن مضربى از 

قطر سيم است مى پيچند.

Manganese                                                             منگنز 
فوالدها وجود  در همة  عمًال  اين عنصر   .Mn با عالمت شيميايى  عنصرى 
سفيد، سخت و شكننده كه مقاومت در برابر – سفيد، سخت و شكننده كه مقاومت در برابر – سفيد، سخت و شكننده كه مقاومت در برابر  دارد. فلزى به رنگ خاكسترى 
تنش كششى را افزايش مى دهد.  در توليد چدن و فوالد وجود آن حساس و 
مهم است، آن را پيش از ذوب كردن آهن يا فوالد سازى، با كربن يا سيليس 
نيز  مواد شيميايى  و ساخت  ها  باترى  در  منگنز  از  كنند.  مى  فرآورى  پيش 

استفاده مى شود.

Manganese Wire                                              سيم منگنز 
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سيمى آلياژى كه به طور معمول تقريبًا 97 درصد نيكل و 3 درصد منگنز دارد. 
اضافه كردن مقادير كم منگنز به نيكل استحكام كششى بيشتر و پايدارى در 

برابر خوردند گوگرد در دماهاى زياد را به وجود مى آورد.

Manganese – Nickle – Copper                منگنز، نيكل ، مس 
فوالد كم آلياژ با استحكام زياد كه در حال حاضر از آن استفاده نمي شود و در اصل 
براى كاستن وزن از طريق استحكام زياد، چقرمگى بيشتر و بهسازى مشخصه هاى 
جوشكارى، در نظر گرفته شده بود. از آن در كاربردهايى كه نيازمند فرم دهى سرد 

و ضربه هاى كمابيش شديد در كار در دماى كم است استفاده مى شد.

Manipulator Gear                              چرخ دندة انبر ماشينى 
ساز و كارى كه براى تغيير جهت يا برگرداندن تختال هاى فلزى در خالل 

عمليات نوردكارى بكار مى رود.

Manufacturer's Identification                   شناسايى سازنده 
نخ هاى رنگى در زير عايق يا روكش يا چاپ يا نشانه گذارى روى سطح كه 
براى تشخيص سازندة سيم يا كابل در نظر گرفته مى شود. اين شناسايى اغلب 

مورد نيازCSA ،UL يا مشخصه هاى دولتى است.

   Maraging Steel                                      فوالد مارتنزيتى پير 
فوالدهاى نيكل دار براى كاربردهاى با استحكام زياد كه با آمايش پير سازى، 
درجة   900 ) سانتيگراد  درجة  دماى 480  در  در حدود سه ساعت  معموالً 
فوالدهاى نيكل دار براى كاربردهاى با استحكام زياد كه با آمايش پير سازى، 
درجة   900 ) سانتيگراد  درجة  دماى 480  در  در حدود سه ساعت  معموالً 
فوالدهاى نيكل دار براى كاربردهاى با استحكام زياد كه با آمايش پير سازى، 

فارنهايت) سخت كارى مى شوند. اين فوالد ها نسبت استحكام به وزن بهبود 
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يافته، سختى زياد (HRC50- 58) و استحكام كششى زياد پس از رسوب 
سختى را نشان مى دهند. با رسوب سختى بر خالف سركارى سريع ( آب 
آورد و  به دست  را  اندازه  از  يكنواخت، صرفنظر  توان سختى  )  مى  دادن 

موجب پيچيدگى نيز نمى شود.

Margin                                                                  حاشيه 
فاصلة ميان لبه مرجع كابل و نزديك ترين لبة اولين هادى.

    Marker Tape      نوار نشانه گذار 
نوارى كه به موازات هاديها در زير غالف كابل قرار مى گيرد و نام سازنده و 
مشخصاتى كه كابل بر حسب آن ساخته شده بر روي آن نقش بسته است. ممكن 

است اطالعات ديگرى مانند تاريخ ساخت و طول پياپى را نيز شامل شود.

Marker Thread                                            نخ نشانه گذار 
نخى رنگى كه به موازات و در كنار رشته، در هادى عايقكارى شده قرار مى گيرد 
و سازندة آن را مشخص مى كند. ممكن است دماى مقرر يا مشخصاتى كه 

كابل بر حسب آن ساخته شده است را نيز نشان دهد.

Marking                                                         نشانه گذارىMarking                                                         نشانه گذارىMarking
توسط  را  محصوالتشان  مشخصات  شده،  عايقكارى  كابل  و  سيم  سازندگان 
شمارى از روش هاى مختلف نشانه گذارى مشخص مى كنند. اين روش ها 
عبارتند از : جاپ با جوهر و قرقرة حكاكى شده، نشانه گذارى با جوهر افشان، 
نشانه گذارى فر رفته و نقش برجسته، نشانه گذارى نوارى يا نشانه گذارى 
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حلقوى، نشانه گذارى زنجيره اى، نشانه گذارى با كاغذ فلزى ( فويل) داغ  و 
كدبندى با رنگ. نشانه گذارى هم براى شناسايى نوع كابل و هم به منظور تامين 

شرايط نشانه گذارى انجام مى شود.

Marking, Band                                      نشانه گذارى نوارى 
نوار پيوستة محيطى كه در فاصله هاى منظم روى هادى، مانند كابل تلفن يا 

كابل داده ها، جهت شناسايى براى نصب در آينده بكار مى رود.

               Marking or Coding Inks   جوهرهاى نشانه گذارى يا كد گذارى
جوهرهاى نشانه گذارى يا كد گذارى كه براى مشخص كردن سيم و كابل بكار 
پايه باشند، همچنين ممكن است در – پايه باشند، همچنين ممكن است در – پايه باشند، همچنين ممكن است در  مى روند، ممكن است حالل- پايه يا آب 
تماس با چاپ كننده توسط قرقرة چاپ يا با چاپگرهاى جوهر افشان غير تماسى و 
تجهيزات نشانه گذارى نوارى يا حلقوى با سرعت زياد بكار روند. انتخاب جوهر 
مناسب نشانه گذارى توسط زير بسترى كه بايد نشانه گذارى شود، پارامترهاى كاربرد 
( شامل سرعت خط، شرح، نيازمندى ها و مكان چاپگر در خط توليد) و همچنين 

خود تجهيزات نشانه گذارى تعيين مى شود.

                     Marking, Indent                                نشانه گذارى فرو رفته 
شيوه اى براى نقش كردن شرح يا كد بر روى عايق يا روكش. نقش برجسته، 

كدى برآمده بر روى عايق يا روكش ايجاد مى كند.

 جوهر هاى نشانه گذارى آب – پايه
    Marking Inks, Water – Based                                       
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اين نوع جوهر هاى آب – پايه كه براى نشانه گذارى  نوارى يا حلقوى بكار 
مى روند در دهة 1990 در واكنش به نگرانى هاى زيست محيطى كه بخش هايى 
مانند سازندگان وسايل ارتباطات بر زبان مى آوردند و به دنبال كاهش اساسى 
حالل ها به منظور كاستن از انتشار آن ها در محيط كار و بهبود شرايط ايمنى 
براى عملگران خط توليد، پديد آمدند. پيدايش جوهر هاى مخصوص چاپگر 
جوهر افشان غير تماسى براى استفاده بر روى همة انواع مختلف مواد عايق سيم 
و كابل به طور وسيعى جايگزين نشانه گذارهاي تماسى، به استثناى مورد كنونى 
در كاربردهاى با سرعت بسيار زياد بيش از 610 متر در دقيقه (2000 فوت در 

دقيقه) شده است.

Marking, Print Wheels          نشانه گذارى با قرقره هاى چاپ 
مستقيمًا روى سيم  اصلى  كه جوهر  كابل  و  فرايند شناسايى سيم  از  جزئى 

عايقكارى شده، توسط قرقره هاى چاپ حكاكى شده بكار مى رود.

Marking, Ring                                     نشانه گذارى حلقوى Ring                                     نشانه گذارى حلقوى Ring
بر روى هادى عايقكارى شده  نوار رنگى محيطى كه در فاصله هاى منظم 

مانند كابل تلفن يا داده ها به منظور شناسايى براى نصب آتى بكار مى رود.

Marking, Tandem                         نشانه گذارى پشت سر هم 
شيوه اى براى تعيين مشخصات سيم و كابل در مواردى كه نشانه گذارها 
شامل دو دستگاه بسته شده روى يك صفحه پايه، همراستا با غلتك راهنماى 
بااليى با بازويى رفت و برگشتى است. اين ترتيب براي سازنده اين امكان 
را فراهم مي كند كه در يك لحظه، از ماشينى به ماشينى ديگر تغيير وضعيت 
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بدهد، بدون اين كه براى تغيير قرقره ها يا جوهر، ماشين را متوقف كند. اين 
قرقرة   تغيير  به  كه  گذارى  كد  عمليات  در  اغلب  گذارى  نشانه  سيستم  نوع 

چاپ ثابت نياز است بكار مى رود.

Martempering                                        بازپخت مارتنزيتى Martempering                                        بازپخت مارتنزيتى Martempering
فرآيند سخت كارى از طريق آب دادن آلياژى آهنى در واسطه اى با دمايى 
آن  در  نگهداشتن  و  مارتنزيت  تشكيل  دماى  گسترة  بااليى  بخش  از  بيشتر 
است تا اين كه دما در سراسر آلياژ به گونه اى اساسى يكنواخت شود. سپس 
به آلياژ فرصت داده مى شود كه در هوا، در گسترة دماى تشكيل مارتنزيت، 

خنك شود.

Martensite                                                        مارتنزيت 
جزء اصلى فوالد آب داده، جزء تشكيل دهندة سخت كه بدون نفوذ و فقط 
در اثناى خنك كارى در پايين تر از دمايى معين تشكيل مى شود. اين ساختار 
با نمود سوزنى شكل خود در سطح پرداخت و حك كارى شده مشخص 
مى شود. مارتنزيت كه سخت ترين محصول هاى تبديل استنيت است ممكن 
است در آلياژهاى غير آهنى نيز تشكيل شود، بدون اين كه همراه با تقويت 

آلياژ باشد.

Mass             جرم
مقدار مادة جامد كه توسط وزن يا بر اساس قانون دوم حركت نيوتن كه نيرو 
برابر با جرم ضربدر شتاب است تعيين مى شود. در فيزيك كالسيك جرم 

خاصيتى پايسته و مستقل از سرعت است.
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Mass – Impregnated Cable                كابل در آغشتة پر مايه 
كابل عايقكارى شده با كاغذ كه در آن نوارهاى كاغذ نا آغشته بكار مى رود. 
سپس كابل كامل شده را خشك و آغشته مى كنند. هستة عايقكارى شده را در 
مخازن گرم مخصوص در شرايط خأل قرار مى دهند. در اين مخازن، هنگامى 

كه عايق به قدر كافى عارى از رطوبت باشد، آن را در آميزه غرق مى كنند.

   Mass Polymerization Process   فرآيند پليمريزاسيون انبوهه اى
شيوه اى براى تهية رزين هايى كه براى عايقكارى سيم بكار مى روند.

Mass Termination                                        پايانة گروهى 
پايانه اى توأم  براى چند يا همة هاديهاى كابل. به طور كلى در اين فرآيند از 
سر اتصال هايى استفاده مى شود كه بدون لخت كردن عايق آن را مى شكافند 
به اين منظور كه در حالت سرد جريان، و با هادى ها پيوند يابد و تشكيل 
Insulation اتصال فلز به فلز و پايدار در برابر نفوذ گاز تشكيل شود. به

Displacement مراجعه شود.

Mat Wire                                                          سيم مات 
از فوالد نرم سخت كشيده شده با تكميل كارى براق يا روى اندود كارى شده 

ساخته مى شود.

Matrix                                                                 ماتريسMatrix                                                                 ماتريسMatrix
1)فاز اصلى بلور آلياژى كه در آن فازهاى ديگر جاى گرفته اند. 2) آراية چند 
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بعدى محصول.

Matte Surface                                                  سطح مات 
سطح كدر عارى از درخشندگى يا قسمت هاى روشن.

Matteucci Effect                                             اثر ماتيوسى 
تغيير  اثر  به هم در  پيچيده شده  ايجاد ولتاژ در سيم فرومغناطيس  خاصيت 

مغناطش.

Mttress Chain                                                زنجير تشك 
شكلى از زنجير بزرگ دوتايى كه داراى يك حلقة تكى و يك حلقة دوتايى 

است.

    MattressWire                                                  سيم تشك 
سيم فنر فوالدى مناسب مبل سازى كه معموالً در زير ساخت هاى تشك و 

 سيم تشك                                                  
سيم فنر فوالدى مناسب مبل سازى كه معموالً در زير ساخت هاى تشك و 

 سيم تشك                                                  

شالوده هاى تقويت كننده از آن استفاده مى شود. اين سيم مستقيمًا از مفتول يا 
از سيم عمليات حرارتى شده در دست فرآيند كشيده مى شود. به طور معمول 

با استفاده از روان كننده هاي پودرى كشيده مى شود.

Maximum Core Loss          بيشينة تلفات هسته
انرژى الكتريكى تلف شده به صورت حرارت ايجاد شده درون هسته اى كه 

آهنربا شده است. انرژى در پيچة احاطه كنندة هسته نيز از بين مى رود.
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Maximum Reduction          بيشينة كاهش
از استحكام ماده  بيشترين كاهش در سطح مقطع سيم كه بدون فراتر رفتن 

امكان پذير مى شود. بيشينة كاهش تابعى از زاوية حديده و اصطكاك است.

Maxwell (MX)                       ماكسول
يك  ميدان  بر  عمود  مربع  سانتيمتر  يك  سطح  از  مغناطيسى  شار  واحد 

.(guase)گاوس

Maxwell's Rule          قاعدة ماكسول، قانون ماكسول
هر بخشى از مدار الكتريكى مطابق با نيرويى عمل مى كند كه گرايش به تغيير 

آن در جهتى دارد كه بيشينة شار مغناطيسى را در بر گيرد.

Maypole Braiders      دستگاه هاى گردباف مى پل
دستگاه هايى كه حامل هاى آنها در بردارندة بوبين هايى است كه مسيرى مشابه 
*دارند. دستگاه هاى گردباف استوانه اى از اين نوع براى رشته   Maypole مسيرMaypole مسيرMaypole
سيم هاى يكپارچه و براى پوشش سيم و كابل بكار مى روند. ماشين هاى نوع 

تخت آن براى ساخت گردباف هاى تزئينى و پارچه تورى مناسب اند.

Mb/s
عالمت اختصارى مگابيت در ثانيه. فقط براى سنجش توان عملياتى داده ها توسط 

روبان  و  آن گل  بر  كه  تيري  است:  آمده  اين گونه  آريان پور  فرهنگ  در   maypole  *
آويخته اند و در جشن ماه مه دور آن شادي و پايكوبي مي كنند. معادل فارسي مناسبي 

براي آن يافت نشد. (مترجم)
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پروتكل شبكه است و هرگز سنجشى كّمى براى سيستم هاى كابلى نيست.

MC
اى  لوله  حصار  يا  شده  قفل  هم  به  فلزى  نوار  با  كابلى  اختصارى  عالمت 

چين دار شده.

Mc   
عالمت اختصارى Megacycles، مگا سيكل.

Mc Quaid – Enn Test         ان         – ان         ان ان         آزمون مك كوايد  ان         آزمون مك كوايد 
آزمونى براى نشان دادن اندازة دانة ماده. نمونه را تا 927 درجة سانتيگراد 
به مدت 8 ساعت گرم و سپس سرد مى كنند. اين آمايش موجب مى شود 
زير  ديدن  و  كارى  پرداختكارى، حك  از  پس  فوالد  هاى  دانه  كلى  طرح 
ميكروسكپ به وضوح مشخص شود. هشت استاندارد براى اندازه هاى دانه 

از شمارة 1 (بسيار درشت) تا شمارة 8 ( بسيار ريز) وجود دارد.

MCF
فوت  ميليون   ،  Millions of Conductor Feet اختصارى  عالمت 

هادى.

MCM
500 برابر با 500000 ميل  MCM عالمت اختصارى 1000 ميل مدور؛ به طور مثالMCM عالمت اختصارى 1000 ميل مدور؛ به طور مثالMCM

مدور (Kcmil) است. (حروف بزرگ براى ايجاد تمايز با سانتيمتر بكار مى رود).
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MCOP
عالمت اختصارى كابل با عايق مصنوعى، قابل حمل، مقاوم در برابر روغن، 
(16AWG) با چند هادى. كابلى داراى پر كننده، نوار پيچى و غالف كلى 

نفوذ ناپذير.

MCX
عالمت اختصارى اكستروژن پخت رطوبى.

MDPE
با  اتيلن  پلى   ،Medium Density Polyethylene اختصارى   عالمت 
چگالى متوسط. نوعى پلى اتيلن كه معموالً به صورت مادة روكشكارى براى 
PE به  باز، بكار مى رود.  قابل مصرف در محوطة  الياف نورى،  كابل هاى 

مراجعه شود.

                     Mean                                                            ميانگين، معدل
ميانگين رياضى، مقدار متوسط محاسبه شده اى كه از طريق تقسيم مجموع 

مقادير بر تعداد آن مقادير به دست مى آيد.

Mean Coil Diameter           ميانگين قطر حلقه 
قطر خارجى فنر منهاى يك قطر سيم.

Mean Diameter         ميانگين قطر، قطر ميانگين
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متوسط دو اندازه گيرى- به طور كلى اندازه هاى بيشينه و كمينة - محصولي 
گرد، به طور مثال، ميله، مفتول، سيم و لوله.

Mechanical Cleaning          تميز كارى مكانيكىMechanical Cleaning          تميز كارى مكانيكىMechanical Cleaning
استفاده از ماده اى ساينده كه سيم يا مفتول را از طريق زدودن چرك، زنگ و 

فلز سطحى تميز مى كند.

Mechanical Descaling          پوسته زدايى مكانيكىMechanical Descaling          پوسته زدايى مكانيكىMechanical Descaling
زدودن پوسته از روى مفتول سيم با خم كردن مفتول به دور قرقره ها، ساچمه 
پاشى، سنباده كارى با تسمه هاى ساينده، صيقل شورى با برس هاى فلزى يا 

تلفيقى از وسايل پيش گفته است. به Descaling مراجعه شود.

Mechanical Properties        خواص مكانيكى
خواص فلزى كه رفتار كشسان و ناكشسان خود را هنگام اِعمال نيرو آشكار مى كند، 
بنابراين تعيين مناسب بودن آن براى كاربرد در ماشين يا ابزار است. اين قبيل خواص 
شامل مدول كشسانى، استحكام تسليم، استحكام كششى، ازدياد طول، سختى و حد 

Physical Propertiesخستگى است. به Physical Propertiesخستگى است. به Physical Properties مراجعه شود.

Mechanical Splicing             اتصال مكانيكىMechanical Splicing             اتصال مكانيكىMechanical Splicing
وصل كردن دو ليف به وسيلة اتصال دهنده. ليف ها را به وسيلة بست فلزى 

دقيق يا لوله همراستا مى كنند.

Mechanical Water Absorption    جذب مكانيكى آب
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آزمونى كه نشان مي دهد ماده اى در آب گرم در مدت هفت روز چه مقدار 
آب جذب مى كند.

Mechanical Working           كار مكانيكىMechanical Working           كار مكانيكىMechanical Working
قرار دادن فلز در معرض تغيير شكل توسط غلتك، حديده، پرس يا چكش 

براى تغيير شكل آن و در نتيجه تأثير بر خواص مكانيكى آن است.

Media, Telecommunication       واسطه هاى ارتباطات راه دور
سيم و كابل يا هاديهاى بكار رفته براى ارتباطات راه دور.

Medical Cables           كابل هاى پزشكى
محل هاى  پزشكى.  الكترونيك  در  رفتن  بكار  براى  شده  ساخته  كابل هاى 
ضربان  تنظيم  هاى  دستگاه  مانند  تجهيزاتى  در  استفاده  شامل  مصرف 
EEGها  يا  قلب  نوار   ،  (Electrocardiograms) قلب،EKGها 
قلب  تپش  كننده هاى  تنظيم  و  مغز  نوار   ،(Electroencephalograms)
(Defibrillators) است. اقدامات خاصى بايد به عمل آيد تا اطمينان حاصل 
مانند.  باقى مي  شود كه كابل هاى پزشكى در فرآيندهاى گندزدايى مصون 

مسموميت زايى، انعطاف پذيرى و نوفة كابل از ديگر نكات مهم اند.

Medium Carbon Steel       فوالد با كربن متوسط، فوالد نيمه نرم
فوالدى كه به طور كلى مقدار كربن آن 0/25 تا 0/40 درصد است. مصارف معمولى 

اين گونه سيم در تقويت ساختارى و ديگر كاربردهاى شكلدهى نرم است.
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Medium Hard             نيمه سخت
سنجش نسبى بازپخت هادى.

Medium Voltage         ولتاژ متوسط
دامنه ولتاژ از 2001 ولت تا 35 كيلو ولت.

Meg
پيشوند عددى نشان دهندة يك ميليون.

Mega            مگا
پيشوند نشان دهندة يك ميليون. به Meg مراجعه شود.

Megaboud            مگابود
سنجش ميزان انتقال. يك مگا بود برابر با يك ميليون بيت در ثانيه است.

Megabits Per Second
به Mb/s مراجعه شود.

Mega Hertz         مگا هرتز
يك هزار كيلوهرتز يا يك ميليون سيكل در ثانيه. به Hertz مراجعه شود.

Megarad               مگا راد
واحدى براى اندازه گيرى مقدار تابش.
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Megavolt             مگا ولت
يك ميليون ولت.

Megawatt            مگا وات
يك ميليون وات.

Megaohm                      مگا اهم
يك ميليون اهم.

Megaohmmeter          مگا اهم متر
وسيلة آزمونى كه از ولتاژ DC در هادى استفاده مى كند و مقاومت عايق 

هادى را بر حسب ميليون اهم اندازه مى گيرد.

Melamine                                                              مالمين
نيتروژن  كربن،  از  متشكل  آزين)  تري  (تري آمينو-  تركيبي شيميايي  مالمين 
و هيدروژن است. پودر بلوري سفيد است. مالمين در سيم و كابل اغلب به 

شكل خالص آن و به منزله تأخيرانداز شعله بكار مي رود.

Melt              مذاب
اين  قوسى.  الكتريكى  كورة  يا  قليايى  اكسيژن  كورة  در  موجود  مايع  فوالد 

اصطالح در مورد ديگر فلزات مذاب نيز بكار مى رود.



600واژه نامه سيم و كابل

Melt Index            شاخص مذابMelt Index            شاخص مذابMelt Index
ميزان اكستروژن مادة گرمانرم (ترموپالستيك) از ميان دهانه اى با قطر و طول 

مشخص در شرايط خاص زمان، دما و فشار.

Melting Time             مدت زمان گدازش 
زمان الزم براى ذوب شدن فيوز محافظ مدار توسط جريان بيش از اندازه.

Member               عضو
شده  تابيده  هاى  گروه  با  بايد  كه  شده  عايقكارى  هاى  سيم  از  گروهى   (1
ديگرى به صورت كابل در آيد. 2) گروهى از هادى هاى لخت كه به هم 
پيچيده شده اند. سپس چند عضو براى تشكيل هسته با هم تلفيق مى شوند.

Mer              مر، پار
تكرار واحد ساختمانى هر بسپار بزرگ (بسپار سنگين).

Merchant Mill            دستگاه نورد تجارتى
دستگاه نوردى كه براى ساختن انواع محصوالت با مقاطع مختلف بكار مى رود.

Mfd
عالمت اختصارى ميكروفاراد، يك ميليونيم فاراد. استاندارد بين المللى واحد 

ظرفيت.

Mesh           غربال، ماشو
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منظم و  فاصلة  با  هايى  و سوراخ  باز  بافت  با  اى  بافته شده  تور سيمى   (1
يك اندازه. 2) همچنين واژة كوتاه شدة "Mesh Size" " چشمة ماشو" كه 
مشخص كنندة شمارة ريزترين غربال با مقياس مشخص شدة استاندارد است 
كه تقريبًا همة ذرات نمونه اى پودر شده از آن عبور مي كند. 3) شكلى از سيم 

به هم جوش شده است كه براى تقويت بتن بكار  مى رود.

Messenger           پيام رسان
سيم لخت بكار رفته براى نگهداشتن كابل هوايى معلق. معموالً سيم فوالدى 

پيام رسان           
سيم لخت بكار رفته براى نگهداشتن كابل هوايى معلق. معموالً سيم فوالدى 

پيام رسان           

با استحكام زياد كه بخش مكمل كابل يا خارج از كابل باشد.

Metal – Clad (MC) Cable            كابل روكش فلزى
ACكابلى با چند هادى مشابه كابل ACكابلى با چند هادى مشابه كابل AC كه هستة آن در پوشش فلزى انعطاف پذير 
محصور شده است. هادى ها در زير زرة آلومينيومى يا فوالدى به هم پيچيده 
اين  بدون  يا  داشته   PVC از  كلى  پوششى  است  و ممكن  دارند  قرار  شده 
پوشش باشند. زره ممكن است با نوار هاى مارپيچى به هم بسته شده يا از 

قطعه فلزى صاف يا چين دار ساخته شود.

Metal- Clad Switch Gear               كليد خانه با روكش فلزي
كليد خانه اي كه در آن هر وسيله مربوط به مدار توان، در كابين محصور فلزي 

خاصي جا داده شده است.

Metal Filter         صافى فلزى
صافى بكار رفته در فرآيند ريخته گرى پيوسته براى جدا كردن ذرات اكسيد 
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موجود از آلياژ مذاب.

                      Metallic Braid                                 گردباف فلزى
گردبافى كردن كابل ها با استفاده از حفاظ گردباف فلزى كه با عبور تعدادى از 
رشته هاى فلزى به صورت متناوب از باال و پايين رشته هاى ديگر به گونه اى قابل 
كنترل ساخته مى شود. اين فرآيند، پوشش انعطاف پذيرى به وجود مى آورد كه به 
جلوگيرى از تداخل بارهاى الكتريكى ناخواسته با جريان هاى هستة سيم يا كابل 
پوشيده شده، كمك مى كند. اين قبيل حفاظ ها در كابل هاى وسايل الكترونيكى 

بكار مى روند و در دامنة معينى از بسامدها اثر بخش اند.

Metallization Process         فرآيند فلزينه كردن
تبديل سيم به ذرات بسيار ريز. سيم را به داخل تفنگ فلز پاش مى خورانند، 
از هواى فشرده است.  با جريانى  اين تفنگ داراى شعلة مشعل جوشكارى 
كه  مى شود  تبديل  ريز  ذرات  به  و  تفنگ ذوب  اين  به  سيم خورانده شده 

مى توان آن را تقريبًا روى هر فلزى پاشيد.

Metallograph                                               فلزنگار
وسيله اى نورى كه هم براى مشاهدة ديدارى و هم براى عكسبردارى از سطوح 
برابر بزرگ شده) مواد كدر  تا 2000  تقريبًا 25   ) نمايى شده  آمادة درشت 
طراحى شده است. فلز نگار شامل منبع روشنايى با شدت زياد، ميكروسكپ 

و دوربين عكاسى است.

Metallography             فلز نگارىMetallography             فلز نگارىMetallography
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هاى  بررسى  پردازد.  مى  آلياژها  و  فلزات  ساختار  و  تركيب  به  كه  عملى 
فلزنگارى با چشم غير مسلح يا با بزرگ كردن يا استفاده از ابزارهايى مانند 
بزرگ نمايى با توان كم، فلزنگار، ميكروسكپ الكترونى و پراش يا شيوه هاى 

Xاشعة Xاشعة X انجام مى شود.

Metallurgical Bond            پيوند متالوژيكى
پيوند فلزاتى كه با نفوذ، آلياژ شدن يا جذب درون ملكولى در سطح مشترك 
سر  دو  دادن  هنگام جوش  متالورژيكى  پيوند  شود.  مى  مشخص  آنها  ميان 
مفتول يا سيم براى كشش كارى پيوسته و هنگام كاربرد پوشش (به طور مثال، 

روى اندودكارى) روى سيم و محصوالت سيمى، ضرورى است.

Metallurgy          متالورژىMetallurgy          متالورژىMetallurgy
كردن  و سازگار  معدن  از  فلزات  استخراج  به  كه  آلياژهاست  و  فلزات  علم 
آنها براي مصارف در نظر گرفته شده مي پردازد. متالورژي فرآيندي مربوط به 
استخراج فلزات از معادن و تصفيه آن ها است؛ متالورژي فيزيكي به خواص 
يا  تأثير تركيب، پردازش  فلزات مربوط است كه تحت  فيزيكي و مكانيكي 
عمل آوري و شرايط محيطي است و متالورژي مكانيكي يا واكنش فلزات به 

نيروهاي اِعمال شده به آنها سر و كار دارد.

Meter (M)                                                                  متر
1) واحد اصلي طول در دستگاه SI و تقريبا برابر با 39/37 اينچ. 2) وسيله اي 

طراحي شده براي اندازه گيري.
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Metered Solder Cup                      فنجان لحيم كاري به اندازه
پركردن جزيي بخش استوانه اي محل اتصال (كه سيم درون آن وارد مي شود) با مقدار 
خالصي از لحيم پيش از سوار كردن اتصال دهنده است. به اين ترتيب سيم را مي توان 

در محل اتصال با گرم كردن و بدون اضافه كردن لحيم، لحيم كاري كرد.

Metrology                                                    اسيMetrology                                                    اسيMetrology اسي                                                    سنجش شناسي                                                    سنجش شن
علم وزنه ها و سنجه ها.

Methyl Orange            نارنجى متيل
ماده اى شيميايى مربوط به گروه بنزن كه به صورت قالب بكار مى رود و 
مى توان از آن در آزمون تعيين قدرت اسيدى استفاده كرد؛ به طور مثال، هنگام 
آزمودن مايع اسيد شويى ضايعاتِى خنثى شده، اگر اسيد سولفوريك آزاد در 
مايع وجود داشته باشد، به رنگ صورتى در مى آيد و اگر آهك اضافى وجود 

داشته باشد، زرد باقى مى ماند.

MFT
عالمت اختصارى 1000 فوت.

MHD
عالمت اختصارى سيم مسى نيمه سرد كارى شده.

MHFF
16) ، پايدار در برابر گرما و  AWG)  عالمت اختصارى كابلى با چند هادى
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شعله ، با عايق رزين مصنوعى انعطاف پذير و پنبه نسوز نمدى، گردباف ابريشم 
مصنوعى، كابل شده با پر كننده، پيوند دهنده و حفاظ كلى نفوذ ناپذير.

Mho
عالمت اختصارى واحد رسانندگى الكتريكى جسمى با مقاومت يك اهم.

MHz
mc، مگاهرتز. پيش از اين به صورت mc، مگاهرتز. پيش از اين به صورت mc بود.  Mega Hertz عالمت اختصارىMega Hertz عالمت اختصارىMega Hertz

به Mega Hertz مراجعه شود.

MI
به Mineral Insulated مراجعه شود.

Mica             ميكا
گروه كانى هاى سيليكات آلومينيوم با ساختار ورق مانند كه مى تواند به اليه 
برابر خورندگى آب،  ميكا در  نازك، شفاف و نورى جدا شود.  هاى تخت 
عايق  ميكا  است.  پايدار  قليايى  و  اسيدى  هاى  حالل  از  بسيارى  و  روغن 
در  ميكا  دارد.  زيادي  گرمايى  پايدارى  و  الكتريكى  دى  استحكام  گرمايى، 
پوشش عايق سيم و كابل تا اندازه اى بكار مى رود و منظور از كاربرد آن 
تأمين نيازهاى پايدارى در برابر تابش شديد و توليد سيمى با دماى باالست 

كه نيازمند پايدارى مناسب در برابر گرما باشد.

Micro           ميكرو
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پيشوند عددى، نشان دهندة يك ميليونيم.

Microalloy Steel          فوالد ريز آلياژ
 فوالدى كه به طور آگاهانه افزودنى هاى اندكى از واناديم، كلمبيم يا تيتانيم دارد. 
منظور، به دست آوردن استحكام و سختى فوالدهاى آبداده و بازپخت شده حاصل 

از عمليات نوردكارى گرم يا آهنگرى با خنك كارى تحت كنترل است.

Microcleanliness        ريز تميزى، تميزى خرد
مقدار يا كيفيت آخال هاى غير فلزى مشاهده شده در آزمايش با ميكروسكپ 

است.

Microcracks                ريز ترك ها
ترك هاى كوچكى كه در سطح يا در آخال هاى داخلى شروع مى شوند و در 
نتيجة تنش هاى ايجاد شده در خالل عمليات كشش رشد مى كنند. تشخيص و 

تفسير آنها به طور كلى نيازمند بزرگ نمايى و مشاهده با ميكروسكپ است.

Microfarad (mF)            ميكروفاراد
يك ميليونيم فاراد و واحد تعيين ظرفيت در الكترونيك و ارتباطات.

Micrograph          ريزنگار 
بازآفرينى تصويرى بزرگنمايى شده (بيش از 10 برابر) سطح نمونة آماده شده 
است. اگر اين بازآفرينى با وسايل عكسبردارى انجام شده باشد آن را ريز نگار 

تصويرى (نه عكس ريز) مى نامند.
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Microhardness            ريز سختى
سختى ماده كه با فشردن اثر گذار (فروشونده) درون سطح آن با بارى بسيار 
سبك تعيين مى شود. فرورفتگى هاى حاصل معموالً آنقدر كوچكند كه بايد 
آنها را با ميكروسكپ اندازه گرفت. اين فرآيند مى تواند ثبات و سازگارى 
مقادير سختى در قطر سيم را كه براى وارسى سختى سودمند است تعيين كند. 
از بكار بردن اندازه گيرى هاى ريز سختى به منزلة نشانگرهاى سختى كالن 
ماده بايد خوددارى كرد، مگر اين كه اين اطمينان وجود داشته باشد كه مقادير 

ريز سختى معرف همة ريز اجزاء تشكيل دهندة ماده است.

Microhenry             ميكروهانرىMicrohenry             ميكروهانرىMicrohenry
يك ميليونيم هانرى.

Microinch           ميكرو اينچ
يك ميليونيم اينچ.

Micro – Mesh              ريز غربال
منسوج سيمى با بافت بسيار ريز كه گسترة 40 تا 2 ميكرون (اسمى) را در بر مى گيرد 
و با بافت ميكرونى تهيه مى شود. غربال هاى ميكرونى اغلب براى پااليش عناصر 
بكار رفته در سيستم هاى قدرت سيال به منظور جدا كردن ذرات فوق نرم آلوده كننده 
است. اين غربال ها را معموالً از سيم فوالد ضد زنگ مى سازند و ممكن است تقريبًا 
بكار رفته در سيستم هاى قدرت سيال به منظور جدا كردن ذرات فوق نرم آلوده كننده 
است. اين غربال ها را معموالً از سيم فوالد ضد زنگ مى سازند و ممكن است تقريبًا 
بكار رفته در سيستم هاى قدرت سيال به منظور جدا كردن ذرات فوق نرم آلوده كننده 

3 ميليون منفذ در هر اينچ مربع داشته باشند.
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Micrometer (µm)        (ميكرومتر) ميكرون، ريز سنج
1) يك ميكرون يا يك ميليونيم متر. واحد مرسوم اندازه گيرى فيبر نورى. 
2) وسيله اى براى اندازه گيرى قطر معموالً بر حسب هزارم اينچ يا هزارم 
1) يك ميكرون يا يك ميليونيم متر. واحد مرسوم اندازه گيرى فيبر نورى. 
2) وسيله اى براى اندازه گيرى قطر معموالً بر حسب هزارم اينچ يا هزارم 
1) يك ميكرون يا يك ميليونيم متر. واحد مرسوم اندازه گيرى فيبر نورى. 

ميليمتر.

Micromicro – (µµ)               ميكرو ميكرو
پيشوندي نشان دهندة 12-10 است كه در حال حاضر بكار نمي رود. جاى اين 
پيشوند را پيكو (-ρ) گرفته است، اما ممكن است اين نام هنوز روى خازن ها 

ديده شود. به طور مثال يك ميكروميكروفاراد يك ميليونيم ميكروفاراد است.

Micron (m)           ميكرون
micrometerصورت كوتاه شدة micrometerصورت كوتاه شدة micrometer، ميكرومتر. ميكرون اندازة فاصله اى برابر 

0/001 ميليمتر يا يك ميليونيم متر است.

Microphone Cable       كابل ميكروفن
كابلى با حفاظ ويژه كه براى اتصال ميكروفن به تقويت كننده بكار مى رود.

Microphonics          صداى دستگاه هاى ارتعاشى و الكترونيكى
نوفة موجود در سيستم كه ناشى از لرزش مكانيكى اجزاء درون سيستم است. 

به طور مثال، در كابل ميكروفن اين نوفة ميكروفنى ممكن است با مالش حفاظ به 
دى الكتريك در حالى كه كابل در حال جابجا شدن يا خم شدن است ايجاد شود.

Microscopic       ميكروسكپى
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قابل رؤيت با بزرگنمايى بيش از 10 برابر.

                      Microscopic Test                        آزمون هاى ميكرسكپى
آزمون هاى بكار رفته در بررسى آخال ها، جدايش و ساختار. بررسى هاي 

ميكروسكپى ممكن است مكمل آزمون هاى ديگر يا هماهنگ با آنها باشد.

Microshock        ريز ضربه، ريز شوكMicroshock        ريز ضربه، ريز شوكMicroshock
نشت به علت جريان هاى الكتريكى كه بسيار كوچك تر از آن است كه به 
آن پى برده شود. اما اگر از راه قلب انسان جريان يابد ممكن است ايجاد برق 
گرفتگى كند. اين ريز شوك ها موجب نگرانى عمده در هر شرايطى است كه 

دستگاهى الكتريكى در مجاورت بيماران بيمارستانى قرار دارد.

Microstructure                        ريز ساختار
ميكروسكپى سطح  آزمايش  در  كه  آنها  آرايش  و  فلز  دهندة  تشكيل  اجزاى 

حك كارى شدة نمونة پرداخت شده ديده مى شود.

Microwave          ريز موج، ميكرو موج
طور  به  سانتيمتر.   30 از  كمتر  معموالً  موجى  با طول  الكتريكى  كوتاه  موج 

ريز موج، ميكرو موج          
طور  به  سانتيمتر.   30 از  كمتر  معموالً  موجى  با طول  الكتريكى  كوتاه  موج 

ريز موج، ميكرو موج          

معمول بسامد بيش از 1000  مگاهرتز است.

MIG Welding             جوشكارى ميگMIG Welding             جوشكارى ميگMIG Welding
فلزى  جوشكارى   ،  Metal Insert Gas Welding اختصارى  عالمت 
با گاز بى اثر. در اين فرآيند ذوب با قوس الكتريكى، از سيم لخت پيوسته 
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با  الكترود  اين  الكترود مصرفى بكار مى رود.  استفاده مى شود كه به منزلة 
گاز بى اثر محافظت مى شود و با تغذية سيم به منزلة مفتول پر كننده عمل 
مى كند. اين فرآيند را جوشكارى CO2،  يا جوشكارى فلزى با گاز فعال 

(MAG) نيز مى نامند.

MIG, DIP Transfer     ميگ با انتقال غوطه اىDIP Transfer     ميگ با انتقال غوطه اىDIP Transfer
روش انتقال در جوشكارى فلز با گاز بى اثر (MIG) كه در آن نوك سيم 
فرو مى رود و در حوضچة جوش، در خالل زنجيرة جوشكارى، ايجاد اتصال 
كوتاه مى كند. اتصال كوتاه موجب افزايش جريان مى شود و نوك سيم را 

ذوب مى كند.

MIG, Pulsed Arc        ميگ با قوس ضربانى
روش انتقال در جوشكارى فلز با گاز بى اثر (MIG) كه در آن منبع توان 
ويژه اى بكار مى رود كه موج هايى كنترل شده براى انجام جوشكارى تهيه 
مى كند. قطره اى از فلز درست بعد از هر موج از سيم جدا مى شود و اين 
قطره در سراسر قوس مانند حالت انتقال پاششى منتقل مى شود. اين فرآيند 
ته نشينى فلز را فرآهم مى كند و در درونداد گرما را  نفوذ و  بيشتر  كنترل 

كاهش مى دهد و جوشكارى موضعى را ممكن مى سازد.

Migration            مهاجرت
1) جا بجايى نرم كنندة غير رزينى در وينيل كه در دماهاى كم يا زياد اتفاق 
مى افتد. مهاجرت نرم كننده از روكش، هستة پلى اتيلن كابل هم محور را آلوده 
مى كند و بنابراين مشخصه هاى الكتريكى آن را تغيير مى دهد. 2) جا بجايى 
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ماده از يك نقطه به نقطة ديگر. اغلب اين جابجايى، مانند مهاجرت آلودگى هاى 
اطراف درزبند در صافى، ناخواسته است.

Migration of Plasticizer      مهاجرت روان كننده
از دست رفتن روان كننده در آميزة پالستيك االستومرى. روان كننده پس از آن 
توسط واسطه اى روان جانبى كه غلظت روان كنندة كمترى دارد جذب مى شود.

Mike Cable
 به Microphone Cable مراجعه شود.

Mil
عالمت اختصارى يك هزارم اينچ. در بين ساير كاربردها براى اندازه گيرى 

قطر سيم يا ضخامت عايق روى هادى بكار مى رود.

Mks or MKS
كيلوگرم- ثانيه.– كيلوگرم- ثانيه.– كيلوگرم- ثانيه. عالمت اختصارى دستگاه واحدهاى متر 

ML
 ، AVC كابل لكوموتيو معدن A عالمت اختصارى دو نوع سيم است: نوع
600 ولت و تأييد شده توسط ULاست. كابل هاى AVC شعله را منتقل يا 
به احتراق كمك نمى كنند. نوع B سيم موتور از نوع اتصال مدار است كه 
در موتورهاى الكتريكى با هادى مسى تابيده شده و عايق PVC، الستيك يا 

الستيك و گردباف، به منزلة سيم اتصال مدار بكار مى رود.
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Ml
عالمت اختصارى ميليمتر.

MM
عالمت اختصارى كابل ماشين معدنكارى.

mm
عالمت اختصارى ميليمتر.

Mild Drawn Wire       سيم نرم كشيده شده
مبناى  از  يا  مفتول  از  كمتر  يا  مقطع   كاهش سطح  درصد   10 با  كه  سيمى 

تابكارى شده كشيده شده است.

Mild Steel            فوالد نرم
فوالد كربن دارى كه تقريبًا 0/12 تا 0/25 درصد كربن دارد.

Mill Length         طول نورد
مورد  نورد  دستگاه  با  ترين وضعيت  با صرفه  در  توانند  مى  كه  هايى  طول 
استفاده قرار گيرند. حدهاى باال و پايين توسط محدوديت هاى تجهيزات در 

دستگاه نورد تنظيم مى شود.

Mill Products             محصوالت نوردى
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هر محصولى كه در آن كار كردن بر روى فلز الزم باشد، شامل سيم، اكستروژن، 
ورق ها، صفحات و قطعات آهنگرى.

Mill Scale             پوستة نوردى
عمليات  يا  گرم  ساخت  عمليات  اثناى  در  شده  تشكيل  اكسيد  الية ضخيم 

حرارتى فلزات.

Milli
پيشوند يك هزارم.

Milliampere (mA)       ميلى آمپر
يك هزارم آمپر.

Milliken Construction         ساختار ميليكان
روش تابيدن هسته هاى كابل هاي برق AC كه با اين روش اثرهاى پوستى 
اثر پوستى ناشى از هر  تابيده شده،  يابند. در كابل  و همجوارى كاهش مى 
سيم بيرونى است كه جريان بيشترى را از هر سيم درونى عبور مى دهد. اثر 
همجوارى موجب مى شود كه جريان با سهولت بيشترى در يك طرف هادى 

جريان يابد.

Millimeter (mm)          ميليمتر
يك هزارم متر.
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Milli – Second             ميلى ثانيه
يك هزارم ثانيه (3-10 ثانيه).

Millivolt ميلي ولت 
يك هزارم ولت.

Min Wall
به Minimum Wall Thickness مراجعه شود.

Mineral Insulated (MI)      عايقكارى شده با مادة معدنى
عالمت اختصارى كابل و سيم دما جفت (ترموكوپل) كه شامل يك يا چند 
هادى است كه با عايق اكسيد منيزيم در ميان گرفته شده است و درون حفاظ 
فلزى آب بندى و گاز بندى شده محصور است. چون اين ساختمان كامًال 
غير آلى است، كابل پايدارى زيادى در برابر گرما دارد و در برابر بسيارى از 

شرايط بى اثر است.

Mineral Insulated Cable    كابل عايقكارى شده با مادة معدنى
اين كابل با جا دادن يك تا 19 هادى درون لولة فلزى كشيده شده يكپارچه 
پير  است،  تر  معادل خود كوچك  هاى  كابل  از  كابل  اين  مى شود.  ساخته 
شدنى نيست، استحكام مكانيكى زيادى دارد و در برابر آب، آتش و روغن 
پايدار است. اين كابل ظرفيت انتقال جريان زيادى دارد، مى تواند در گسترة 

وسيعى از دما عمل كند و براى كاربردهاى ضد آتش بسيار مناسب است.
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Mineral Oil         روغن معدنى
كاهش  براى  آلومينيومى  سيم  ساخت  در  اساسًا  كه  كننده  روان  مادة  نوعى 

اصطكاك و گرما و محافظت از سطح ماشين و محصول بكار مى رود.

Miniature Wire (MI)           سيم مينياتورى
34 با قطرهاى كلى  AWG هاديهاى عايقكارى شده به قطر تقريبًا 20 تا

كوچك است.

Minimill              نورد كوچك
نورد كوچكى كه براى محصول يا منطقه اى خاص از بازار بكار مى رود و به 

علت هزينة اندك سرمايه گذارى مى تواند كامًال رقابتى باشد.

Minimum Average      كمينة ميانگين
كمترين مقدارى كه ميانگيني از چند اندازة ضخامت عايق يا روكش مى تواند 

در هر مشخصه اى باشد.

Minimum – at – a- Point   مقدار كمينه در يك نقطه
مشخصاتى كه اجازه مى دهند ضخامت در يك نقطه، كمتر از ميانگين باشد.

Minimum Wall Thickness          كمينة ضخامت جدار
كمترين مقدارى كه هر اندازة تكى از ضخامت عايق يا روكش مى تواند در 

هر مشخصه اى داشته باشد.
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Mining Cable             كابل معدنكارى
كابل تأخير انداز شعله كه به ويژه براى پايدارى دراز مدت در برابر غوطه ور 
شدن در آب يا قرار گرفتن در معرض رطوبت براى استفاده در زيرزمين در 

شرايط كار در معدن يا تونل ساخته مي شود.

Mischmetal         ميش متال
، النتان   (Ce) نام هاى سريم  به  از مواد معدنى كمياب  براى گروهى  نامى 
(La)، نئوديميم (Nd) و پرازئوديميم Ce.(Pr) و La عناصر اصلى هستند. 
ميش متال در حمام گالفان به منزلة نااكسيد كننده و به منزلة عامل خيس كننده 
به  مناسب پوششكارى و عملكرد مربوط  يكپارچگى  به دست آوردن  براى 

كاربرد، به دست مى آيد.

Mismatch                                                         ناهماهنگى
پايانه اى كه امپدانسى متفاوت با امپدانسى كه مدار يا كابل براى آن طراحى 

شده است، دارد.

Modem         مودمModem         مودمModem
وسيله اى كه سيگنال هاى داده ها را در خطوط ارتباطات راه دور مى فرستد 

و دريافت مى كند.
 اين واژة كوتاه شدة اصطالح " Modulator – demodulator" است.

Modular Jack               فيش مدوالرModular Jack               فيش مدوالرModular Jack
Outlet / Connector, Telecommunication به  كهنه.  اصطالحى 
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مراجعه شود.

Modular Plug             چند شاخة مدوالرModular Plug             چند شاخة مدوالرModular Plug
اتصال دهندة ارتباطات راه دور براى سيم با سيم رابط. چند شاخة مدوالر 
ممكن است شش يا هشت مكان اتصال داشته باشد، اما، الزم نيست كه همة 

مكان ها با تماس هاى اتصال دهنده مجهز باشند.

  Modulation         مدوله سازى
تغيير مشخصة موج حامل توسط مشخصه اى از موج مدوله كنندة دوم.

Modulus of Elasticity
به Young's Modulus مراجعه شود.

Moh's Scale         مقياس مو
آزمون سختى سنجى با خراش براى تعيين سختى مقايسه اى با استفاده از 10 

مادة معدنى استاندارد از طلق (نرم ترين) تا الماس (سخت ترين).

Moisture Absorption           جذب رطوبت
مقدار رطوبت بر حسب درصد كه ماده اى در شرايط خاص جذب خواهد كرد.

Moisture Repellant      ضد رطوبتMoisture Repellant      ضد رطوبتMoisture Repellant
ساخته شده يا عمل آورى شده براى جلوگيرى از نفوذ رطوبت.
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Moisture Resistance          پايدارى در برابر رطوبت
قابليت ماده اى براى پايدارى در برابر جذب رطوبت از هوا يا هنگام غوطه 

ور شدن در آب.

Mold            قالب
نوعى فضاى خالى كه درون آن مادة مذاب براى تهية شئي با شكل مطلوب 

ريخته مى شود.

Mold Release Agent عامل رهايش از قالب     
مادة بكار رفته با سطح قطعة منگنه كارى يا ريخته شده در عملياتى كه الية 
نازكى از روان كننده ايجاد مى كند و امكان آزاد شدن اثر بخش آن را از قالب 
ميسر مى سازد. اصطالح " جدايش از قالب" در ارتباط با تقريبًا هر نوع عمل 

ريخته گرى يا منگنه كارى بكار مى رود.

Molded Case Breaker
كليد مدار شكنى كه در محفظه اى عايق كارى شده محصور شده است.

Molded Plug      دوشاخة قالب گيرى شدهMolded Plug      دوشاخة قالب گيرى شدهMolded Plug
اتصال دهنده اى كه در انتهاى سيم رابط يا كابل قالب گيرى شده است.

Molecular Sieve           الك مولكولى
وسيله اى كه در فرآيند ريخته گرى پيوسته براى محافظت از جو بكار مى رود.

 اين وسيله دى اكسيد كربن و آب را جذب مى كند. در نتيجه گاز موجود در 
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محصول شامل نيتروژن كه بيشترين مقدار را دارد و مقادير كمى از منوكسيد كربن 
و هيدروژن است.

Molecular Weight       وزن ملكولى
مجموع وزن هاى اتمى همة اتم هاى تشكيل دهندة ملكول.

Molecule              ملكول
گروه اتم هايى كه كوچك ترين ذره اى را تشكيل مى دهند كه در آن تركيب يا 

ماده اى مى تواند به طور جداگانه وجود داشته و خاصيت ماده را حفظ كند.

Molybdenum        موليبدنMolybdenum        موليبدنMolybdenum
هوا  در  كه  خاكسترى  به  متمايل  فلزي   .  Mo شيميايى  عالمت  با  عنصرى 
جالى خود را به سهولت از دست نمى دهد و نقطة ذوب بااليي معادل 2620 
درجة سانتيگراد ( 4748 درجة فارنهايت) دارد. به منزلة عنصرى آلياژى در 
آلياژ، مخاطرة  فوالد، سختى پذيرى را افزايش مى دهد و در فوالدهاى كم 
تردى بازپختى را كاهش مى دهد. هنگامى كه به فوالد ضد زنگ اضافه شود، 
مقاومت آن را در برابر خوردگى زياد مى كند. موليبدن در فوالدهاي تندبر نيز 

بكار مى رود.

Molybdenum Oxide            اكسيد موليبدن
تركيب تجارتى موليبدن كه به منزلة افزودنى آلياژ كننده در ساخت فوالدهاى 

موليبدن بكار مى رود.
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Molten End انتهاى ذوب شده      
نوعى گسيختگى سيم كه توسط نوار يا قرقره هاى شيار دار فرسودة تابكارى 

ايجاد مى شود.

Monochromatic            تك فامMonochromatic            تك فامMonochromatic
تابشى كه شامل طول موجى تكى است. تابش در عمل هرگز به طور كامل تك فام 

نيست، بلكه در بهترين حالت، نوار باريكى از طول موج ها را نشان مى دهد.

Monofilament             تك رشته
فيالمانى تك رشته اى در برابر فيالمان گردباف شده يا به هم پيچيده شده.

Monomer            (مونومر) تكپار
واحد شيميايى پاية بكار رفته در ساختن بسپار (پليمر).

Motor Control Center        مركز كنترل موتور
گروهى از كنترل هاى موتور مانند راه اندازها (استارترها).

Motor Effect         اثر موتورى
جابجايى هاديهاى مجاور هم توسط نيروهاى مغناطيسى به علت وجود جريان 

در هاديها.

Motor Lead Wire        سيم اتصال مدار موتور
سيمى كه به سيم مغناطيسى معموالً شكننده اي كه به سهولت آسيب  مي بيند و 

سيم اتصال مدار موتور        
سيمى كه به سيم مغناطيسى معموالً شكننده اي كه به سهولت آسيب  مي بيند و 

سيم اتصال مدار موتور        
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در پيچه ها، ترانسفورماتورها و استاتورها يا سيم پيچ هاى ميدان وجود دارد، 
متصل مى شود. نيازهاى كلى در مورد اين سيم عبارتند از : پايدارى در برابر 
سايش، چقرمگى، انعطاف پذيرى، استحكام دى الكتريكى، پايدارى گرمايى و 
درصد پايين قابليت "برونبردها" (extractable) در موارد قابل كاربرد، مانند 

سيم هاى محيط بسته.

Mounting Dies           سوار كردن حديده ها
شيوة سوار كردن الماس طبيعى براى آرايش يافتگى دقيق درون مادة ريختگى.

Mouth         دهانه، ورودى
راه ورود كابل به استوانة وصل كننده.

MPF
1) عالمت اختصارى تغذيه كنندة برقى معدن، (8،5 يا 15kv . 2) عالمت 

اختصارى ميليون فوت زوجى.

MPP
عالمت اختصارى براي كابل مالء چند منظوره.

MPR
عالمت اختصارى براي كابل باالرو و چند منظوره.

MPX
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Multiplexعالمت اختصارى مالتى پلكسر (تسهيم كننده). به Multiplexعالمت اختصارى مالتى پلكسر (تسهيم كننده). به Multiplex مراجعه شود.

MRFR
عالمت اختصارى تكميل كارى پايدار در برابر رطوبت و تأخير انداز شعله.

MT
و  وسايل  داخلى  كشى  سيم  براى  كه  ابزار  ماشين  سيم  اختصارى  عالمت 

ابزارها بكار مى رود. هادى مفتولى تابيده شده (افشان) با عايق گرمانرم.

MTW
عالمت اختصارى سيم ماشين ابزار با عايق گرمانرم و با دماى عملياتى 60 درجة 

سانتيگراد در مكان هاى خيس و 90 درجة سانتيگراد در مكان هاى خشك.

Muffle         موفل، كورة موفل
مخزنى نسوز يا بخش داخلى كوره اى كه بار را در خود نگه مى دارد و از 

بيرون گرم مى شود.

Mullion Heater Wire سيم گرمكن موليون 
آن  به  كننده.  گرم  هاى  المان  براى  هسته  دور  به  شده  پيچيده  سيم  نوعى 
Resistance Heater سيم گرمكن تابشى و ،Resistance Heater سيم گرمكن تابشى و ،Resistance Heater Radiation Heater Wire

Wire، سيم گرمكن مقاومتى نيز گفته مى شود.

Multi- Conductor       هادى چند گانه
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دو يا چند هادى درون مجموعة كامل.

Multi – Conductor Cable            كابل با چند هادى
كابلى شامل دو يا چند هادى كه يا به صورت كابل درآمده است يا با ساختارى 
تخت به موازات هم قرار گرفته و داراى پوششى كلى يا بدون اين پوشش است.

Multimedia Cable      كابل چند رسانه اى
كابل ارتباطات تكى كه براى انتقال سيگنال هاى صوتى، داده ها و تصويرى بكار مى رود.

Multiple Conductor Cable
به Multi- Conductor Cable مراجعه شود.

كابل هم محور با چند هادى
Multiple Conductor Concentric Cable
كابلى كه از هادى مركزى عايقكاري شده با يك يا چند هادى كه بر روى آن به 

طور هم مركز قرار گرفته و نسبت به هم عايق شده اند، تشكيل شده است.

Multiple Lengths        طول هاى مضربى
براى برش  پايه و داراى روادارى مناسب  با مضرب كامل طول  طول هايى 
در صورتي كه تعيين شده باشد. در هر انباشته اى ممكن است چند مضرب 

مختلف از طول پايه، برحسب وضعيت دستگاه نورد، وجود داشته باشد.

Multiple Twin Cable          كابل زوجى چند گانه
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نوعى كابل تلفن چهار سيمى يا چهار جزئى كه با به هم پيچيدن دو زوج به 
هم پيچيده، ساخته مى شود. كابل هاى از نوع زوجى چند گانه، بر خالف 
چهار   " براى فرآهم كردن مدار  كابل هاى چهارتايى ستاره اى را مى توان 
سيمي" سوم از طريق وصل كردن در بخش هايى از سيم بر روى شبكه اى 
شلوغ بكار برد. كابل هاى از نوع چهارتايى ستاره اى ظرفيت زوجى كمتري 
را ارايه مى كنند و بنابراين مى توانند تا 50 درصد بيشتر مدارهاى فيزيكى با 

همان ظرفيت با اندازة معين كابل را فرآهم آورند.

Multiplex              مولتى پلكسMultiplex              مولتى پلكسMultiplex
براى انتقال دو يا چند سيگنال روى يك زوج كابل ، به گونه اى كه پيام ها را 

بتوان به طور جداگانه بازيابى كرد.

Multiwire Drawing System
به Wiredrawing, Multiwire System مراجعه شود.

Muriatic Acid            اسيد مورياتيك، اسيد دريايى
نام ديگرى براى اسيد كلريدريك.

Music Spring Wire    سيم فنرى وسايل موسيقى
سيم ساخته شده از فوالد پركربن (0/70 تا 1/0)، سرد كشيده شده با استحكام 
كششى زياد. اين سيم براى توليد فنرهايى كه در معرض تنش باال قرار مى گيرند 
و يا به خواص مطلوب خستگى نياز دارند ساخته مى شود. از گذشته سيم را 
پاتنت كارى و آن را تا اندازة پايانى سرد مى كشيدند. اين سيم بايد آزمون هاى 
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دقيقى را بگذراند تا در دسته بندى سيم فنرى موسيقى جا گيرد. 
توجه : چنين به نظر مى رسد كه منشاء اين اصطالح مربوط به زمانى است كه 
شخصى كه سازندة فنر بود و با استفاده از سيم پيانو نتايج خوبى به دست آورده، 

را درخواست كرده است." را درخواست كرده است." را درخواست كرده است. سيم فنرى وسايل موسيقى" سيم فنرى وسايل موسيقى" سيم فنرى وسايل موسيقى مقدار بيشترى از 

سيم وسايل موسيقى (سيم ماندولين)
Musical Instrument Wire (Mandolin wire)
اين سيم با روش غوطه ورى گرم روى اندود شده و با پرداخت سطح براق، درخشنده 
و هموار به طريق كششكارى تهيه مى شود. از اين سيم براى ساختن تارهاى وسايل 
موسيقى مانند گيتار، ماندولين، يانجو و امثال آنها استفاده مى شود. اين سيم از فوالد 
پركربن و با بهترين كيفيت ساخته مى شود. فرآيندهاى ساخت و عمليات حرارتى 
اين سيم براى تهية ماده اى با طنين الزم، استحكام كششى و دوام زياد، به دقت كنترل 
مى شود. اين ماده در دو شكل تهيه مى شود: شش گوش كه براى هستة تارهاى 

پيچيده شده بكار مى رود و گرد كه براى تارهاى ساده مصرف مى شود.

Mutual Capacitance          ظرفيت متقابل، ظرفيت دو سويه
داراى حفاظ  ميان دو هادى، هنگامى كه همة هادى هاى ديگر كه  ظرفيت 

هستند با زمين اتصال كوتاه شده باشند.

Mutual Inductance    القاى متقابل، القاى دوسويه
القاى ولتاژ در هادى دوم به علت تغيير جريان هادى مجاور ديگر. همچنين، 

نسبت ولتاژ در هادى القا شده به آهنگ تغيير جريان در هادى دوم.
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MV
عالمت اختصارى ولتاژ متوسط، 35 كيلو ولت.

MV-90
عالمت اختصارى ولتاژ متوسط با دماى عملياتى 90 درجة سانتيگراد.

MV-105
عالمت اختصارى ولتاژ متوسط با دماى عملياتى 105 درجة سانتيگراد.

Mw
عالمت اختصارى مگاوات، 6 10 وات. 

MW
عالمت اختصارى سيم اتصال مدارهاى راديويى با عايق پبى وينيل با روكش 

ساده يا نايلونى، گردباف شده يا حفاظ دار، 1000 ولت.

MYD
عالمت اختصارى كابل محوطة بندرى و بارانداز.

Mylar R

عالمت تجارتى ثبت شده دوپونت براى الية پلى اتيلن ترفتاالت ( پلى استر). 
آميزه اى مصنوعى با كيفيت بسيار خوب دى الكتريكى.
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N

  N                                                                               
1، اندازه گير نيرو. kgm /s2 102 متر. 2) نيوتن يا 102 متر. 2) نيوتن يا 9-عالمت اختصارى 1) نانومتر 9-عالمت اختصارى 1) نانومتر 9-

Nail Wire             سيم ميخ
سيم فوالدى نيمه نرم يا با كربن متوسط به شكل هاى گرد، بيضى و چهارگوش 
با پرداخت براق. اندازه هاى ضخيم را از مفتول و اندازه هاى نازك را از سيم 
كشيده شده يا تابكارى شده تكميل كارى مى كنند كه همه بايد بتوانند سختى 

الزم سازگار با اندازه ها و انواع مختلف ميخ را فراهم كنند.

National Electric Code R  (NEC)        آيين نامة ملى الكتريكى
نام گذارى آيين نامة الكتريكى اياالت متحدة آمريكا. استاندارد مورد توافق 
A.U.S ( ارتش اياالت متحده) كه توسط مجمع ملى محافظت از آتش سوزى 
 (OSHA) انتشار يافته و در مقررات ادارة ايمنى و سالمت شغلى (NFPA)
نصب  روش هاى  و  الكتريكى  هادى  هاى  اندازه  و  انواع  است.  شده  آورده 
سيم هاى ساختمانى توسط اين اداره برقرار شده است. آيين نامه هاى محلى 
مى كنند.  پيروى  ملى  مقررات  از  كلى  طور  به  اند  قانونى  قدرت  داراى  كه 

عالمت اختصارى كانادايى آن CEC است.

Natural Diamond Die
به شناسه هاى Die  مراجعه شود.

R  
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Natural Rubber (NE – Isoprene)          الستيك طبيعى
عايقكارى  مواد  براى  الزم  خواص  از  بسيارى  فاقد  تنهايى  به  الستيك 
با  اختالط  و  مناسب  كارى  آميزه  با  اما،  است.  كابل  و  سيم  روكشكارى  و 
خواص  با  عالى،  فيزيكى  مادة  يك  به  را  آن  توان  مى  ديگر،  محصول هاى 
الكتريكى و پايدارى خوب تا متوسط در برابر اوزون و پايدارى در برابر مواد 

شيميايى تبديل كرد.

NBC
به NBR/PVC مراجعه شود.

NBR
عالمت اختصارى Natural Butyl Rubber ، الستيك بوتيل طبيعى.

NBR/PVC
بوتادى ان و پلى وينيل – بوتادى ان و پلى وينيل – بوتادى ان و پلى وينيل  عالمت اختصارى آميزه اى از الستيك آكريلونيتريل 

.  (PVC)كلرايد

NBS
British Standard Wire عالمت اختصارى استاندارد جديد انگليسى. بهBritish Standard Wire عالمت اختصارى استاندارد جديد انگليسى. بهBritish Standard Wire

Gauge مراجعه شود.

NC
عالمت اختصارى تماس هاى اتصال كليد، رله يا كنترل كننده كه به طريق 
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معمولى بسته مى شوند.

N/C
عالمت اختصارى Numerical Control ، كنترل عددى.

N- Conductor Cable           هادى N           هادى N           كابل با تعداد  هادى
  "N" .هادى دارد و اين هاديها نسبت به يكديگر عايق شده اند N كابلى كه

نشانگر تعداد هاديهاى عايقكارى شده در كابل است.

كابل با تعداد Nهادى هم مركز
N-Conductor Concentric Cable
كابلى متشكل از يك هادى مركزى عايقكارى شده و هاديهايى كه به طور هم 
مركز به دور آن پيچيده شده و توسط اليه هاى عايق از يكديگر جدا شده اند.

NEC R

Natural مراجعه شود. 2) عالمت اختصارى Natural مراجعه شود. 2) عالمت اختصارى Natural National Electric Code 1) بهNational Electric Code 1) بهNational Electric Code
.(ANSI/NFPA 70) ،آيين نامة مّلى الكتريكى ،Electrical Code

Necked Down
به Necking مراجعه شود.

Necking             ميان باريكى، كاهش سطح مقطعNecking             ميان باريكى، كاهش سطح مقطعNecking
كاهش موضعى در سطح نمونه در خالل تغيير شكل كششى. ميان باريكى يا جمع 
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شدگى به سطح مقطعى كوچك تر كه هنگامى كه قطعة آزمون در حال كشيده 
شدن است اتفاق مى افتد. ميان باريكى قطر سيم كه در آن نقطه يك پارگى اى 

نزديك به رخدادن است، همان گونه كه درآزمون كششى ديده مى شود.

ماشين پرداخت كار سوزنى حديده    
Needle Die Polishing Machine
در اين ماشين، سوزنى چرخان بكار گرفته مى شود و ميل محورگردان حديده 

پودر الماس را براى پرداختكارى حديده هاى كشش سيم مى خوراند.

Negative               منفى
وصل شده به سر سيم منفى منبع توان.

Negative Butt Lap
به Butt Lap مراجعه شود.

Negative Lap Wound
به Taped Insulation مراجعه شود.

الستيك نئوپرن (CR- كلروپن) 
Neoprene (CR- Chloroprene) Rubber        
كه  كلروپرن  پلى  به  معروف  مصنوعى  الستيك  براى  دوپونت  تجارتى  نام 
براى روكشكارى سيم و كابل بكار مى رود. اگرچه خواص الكتريكى نئوپرن 
پايين  اما براى كار در ولتاژ  نسبت به مواد عايقكارى ديگر پست تر است، 
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مناسب است. خواص فيزيكى آن مشابه الستيك طبيعى است، اما به لحاظ 
پايدارى در برابر روغن، اوزون، گرما، هوا، نورخورشيد و پير شدگى به طور 
قابل توجهى بهتر است. اين ماده به احتراق كمك نمى كند و در برابر سايش 

و برش مقاوم است.

Neoprene Tubing        لولة نئوپرنNeoprene Tubing        لولة نئوپرنNeoprene Tubing
لولة ساخته شده از نئوپرن كه توسط كشنده هاى كابل به منزلة روكش بكار مى رود.

Neper                                                                         نپر
واحدى قابل مقايسه با دسى بل(dB) كه مى توان آن را براى بيان نسبت هايى 

مانند ولتاژ بكار برد.

Netting         تورىNetting         تورىNetting
ماده اى به صورت غربال درشت بافت كه اساسًا از سيم هاى فوالدى ظريف 
و نرم براى انعطاف پذيرى زياد درست شده است. اين تورى با قطر چشمة 
3 تا 100 ميليمتر موجود است. نوع اصلى آن تورى با چشمة شش گوش 
است. براى مواردى كه تورى سيمى محافظ با هزينة كم الزم باشد مطلوب 
است. سيم تورى را از فوالد كم كربن و كشيده شده با اندازه هاى مختلف به 
قطر 0/7 تا 2 ميليمتر تهيه مى كنند و با تابكارى كامل تكميل كارى مى شود. 

تورى را پس از بافت روى اندود مى كنند.

Network                شبكهNetwork                شبكهNetwork
گردآمدگى يا تجمع هادى يى به هم متصل، شامل كابل هاى اتصال بين آنتن و فرستنده، 
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خط انتقال قدرت و خدمات. 2) مجموعه اى از نقاط كه به وسيلة كانال هاى ارتباطات 
به هم متصل شده اند. 3) مجموعه هاى به هم متصل خطوط تلفن كه به طور معمول 
براى مكالمات تلفنى بكار مى روند. 4) مجموعه اى از كانال هاى ارتباطى كه براى 

استفادة يك مشترى وصل مى شوند.

Network Limiter        محدود كنندة شبكه
فيوز محدود كنندة جريان براى محافظت از يك هادى تكى.

Neutral         خنثى
عنصرى از مدار كه ولتاژهاى ديگر از لحاظ ميزان جابجايى دامنه و زمان در 

شرايط پايا به آن ارتباط داده مى شود.

Neutral Conductor      هادى خنثى
بكار  نامتوازن  هاي  انتقال جريان  براى  كه  فازه،  مداري چند  در  هادي  يك 
مى رود.  هاديي در سيستم هاى تك فاز، كه براى مسير برگشت جريان از آن 

استفاده مى شود.

Neutral Fats        چربى هاى خنثى
جزء سازنده اى در مواد خنك كننده بر پاية روغن كه خاصيت روانكارى را 

بهبود مي بخشد.

Neutralizers
Picking  و Picking  و Picking مراجعه شود. Inhibitors به
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New British Standard (NBS)
به British Standard Wire Gauge مراجعه شود.

Newton                                                                   نيوتن
واحد نيرو در دستگاه SI. نيوتن نيرويي است كه به جرم يك گرم شتابي برابر 

با يك متر در ثانيه مي دهد.

NEXT
Near End Crosstalkعالمت اختصارى Near End Crosstalkعالمت اختصارى Near End Crosstalk، همشنوايى نزديك به سر هادى. 
اندازة سيگنال مخل بر حسب دسى بل كه از يك زوج به همان طرف زوج 

بى برق منتقل مى شود.

Nib              مغزى خام حديده
1) قطعة كار نشدة استوانه اى شكل تنگستن كاربيد كلوخه شده يا مادة ديگر 
حديده كه يا يكپارچه ( بدون سوراخ) يا داراى سوراخى از پيش شكل گرفته 
است كه از آن حديدة كشش سيم ساخته مى شود. مغزى هاى يكپارچه را 
براى مصرف در ماشين هاى كشش سيم در داخل بدنه هاى فوالدى با فشار جا 

مى زنند. مغزى هاى چندتكه در نگهدارنده هاى فلزى خاص بكار مى روند.
2) فلزى كه در حديده الماس مصنوعى يا طبيعى، الماس را نگه مى دارد.

Nichrome              نيكرم
نام تجارتى شركت درايور هريس (Driver Harris) براى آلياژى كه 60 درصد 
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نيكل، 16 درصد كرم و 24 درصد فوالد دارد. اين آلياژ در مقاومت هاى پيچيده 
شدة سيمى و المان هاى حرارتى به فراواني بكار مى رود.

                              Nickel                                                                      نيكل
بكار  فلزى كه در برخى فوالدها  Ni. عنصرى  با عالمت  عنصرى شيميايى 
قابليت  كه  متوسط  با سختى  به سفيد  مايل  اى  نقره  رنگ  به  فلزى  مى رود. 
شكل پذيرى خوبى دارد و در برابر خوردگى شيميايى و در جو پايدار است. 
به عنوان عامل آلياژ كننده در آلياژهاى بر پاية آهن و مس به فراواني مصرف 
مى شود. اين فلز به منزلة عنصرى آلياژى در فوالد، به آن ساختار ريزتر و 
متجانس ترى  مى بخشد. مناسب ترين تركيب براى سردكارى 0/2 تا 0/5 
درصد كربن و 2 تا 3/5 درصد نيكل است. از آن براى آب نيكل كارى و 

روكش كارى نيز استفاده مى شود.

Nickel Alloy        آلياژ نيكلNickel Alloy        آلياژ نيكلNickel Alloy
تركيبى از نيكل و يك يا چند فلز ديگر براى تشكيل فلزى جديد يا متفاوت 
با كيفيت هاى خاص يا خواسته شده. برخى از متداول ترين آلياژهاى نيكل 
شامل نيكل برنز ( مفرغ نيكل دار)، نيكل كرم، مفرغ سفيد، نيكل آهن، نيكل 

منگنز و ورشو است.

Nickel Bronze مفرغ نيكل، نيكل برنز      
مجموعه اى از مفرغ ها كه بخشى از مقدار قلع آن ها به نيكل تبديل شده 
است. تركيب معمولى آن 1 تا 20 درصد قلع، 3 تا 40 درصد نيكل، تا 30 

درصد آلومينيوم، تا 3 درصد سرب و تا 12 درصد روى است.
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Nickel Chrome            نيكل كرم
آلياژ  بر پاية نيكل كه در آن معموالً آهن نيز موجود است. براى سيم گرمايى 

نيكل كرم            
آلياژ  بر پاية نيكل كه در آن معموالً آهن نيز موجود است. براى سيم گرمايى 

نيكل كرم            

مقاومتى و محصوالت مقاوم در برابر گرما بكار مى رود. نيكل – كرم، آهن 
آلياژى است كه با مقادير مختلف از هر يك تهيه مى شود و به طور معمول 
با اعداد پس از نام مشخص مى شود ( به طور مثال، 37/18، 37 درصدنيكل، 

18 درصد كرم و بقية آن آهن است).

Nickel – Clad Copper Wire       سيم مسى با روكش نيكل
سيمى با اليه اى از نيكل كشيده شده بر روى هستة مسى كه سطح الية نيكل 
تقريبًا 30 درصد سطح هادى است. نيكل قبل از كشش كارى نورد شده و با 

مس گداخته و جوش مى شود.

Nickel Copper             مفرغ سفيد
 كه مقادير فلزات آن گوناگون است و معموالً 

مفرغ سفيد             
 كه مقادير فلزات آن گوناگون است و معموالً 

مفرغ سفيد             
آلياژ مس و نيكل يا كوپرونيكل1

توسط اعدادى كه پس از نام مى آيد مشخص مى شود ( به طور مثال، آلياژ 
مس و نيكل 96/4، 96 درصد مس و 4 درصد نيكل دارد).

Nickel- Iron        نيكل آهن
سيم در اين آلياژ به طور معمول از 25 تا 50 درصد، برحسب كيفيت مورد 

نياز، نيكل دارد.

1- Cupro- Nickel
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Nickel Manganese       نيكل منگنز
اين نوع سيم حاوى تا 15 درصد منگنز است. به طور فراوان براى مقاومت 

الكتريكى بكار مى رود.

Nickel Plating             آب نيكل كارىNickel Plating             آب نيكل كارىNickel Plating
دادن   كرم  آب  براى  پوشش  زير  منزلة  به  فراوان  طور  به  كارى  نيكل  آب 
بكار مى رود. مقادير كمى از افزودنى آلى كمپلكس در محلول هاى آبكارى 
گاهى  مى شود.  اضافه  براق  پوشش  آوردن  فرآهم  منظور  به  نيكل  سولفات 
اوقات اشياء فوالدى را قبل از كاربرد نيكل و كرم، آب مس كارى نازك مى 
با  انتخاب عوامل افزودنى مناسب، خراش ها را مى توان هموار و  با  كنند. 
جمع شدن رسوب ها از بين برد. به  Chromium Plating مراجعه شود.

Nickel Silvers         ورشوهاNickel Silvers         ورشوهاNickel Silvers
آلياژهاى سفيدى كه شامل مس، روى و نيكل اند. مقدار مس معموالً بين 55 
تا 63 درصد است، در حالى كه مقدار نيكل از 10 تا 30 درصد تغيير مى كند. 
با افزايش مقدار نيكل، خواص پايدارى در برابر خوردگى و كدر شدن در 
محيط هاى معينى بهبود مى يابد. سيم ورشو در جواهر سازى و منظورهاى 
تزئينى ديگر، سرپخ كارى سرد، نوردكارى رزوة پيچ و فنرها بكار مى رود. اين 

آلياژها به صورت پايه اى بسيار خوب براى آب نقره كارى كاربرد دارند.

Nickel Wire         سيم نيكل
معموالً براى تمايز بين سيم نيكل و سيم آلياژى، آن را نيكل خالص مى خوانند. 

سيم نيكل         
معموالً براى تمايز بين سيم نيكل و سيم آلياژى، آن را نيكل خالص مى خوانند. 

سيم نيكل         

اين سيم 99/1 درصد نيكل دارد. باقيماندة آن نبايد بيش از درصدهاى مذكور 
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در زير از ديگر مواد در خود داشته باشد: مس 0/25، آهن 0/5، منگنز 0/5، 
منيزيم 0/2، سيليسيم 0/5، گوگرد 0/02 و ديگر عناصر 0/5 درصد (مقدار 
كربن نبايد بيش از 0/2 درصد باشد). گفته مى شود كه پوشش قلع – نيكل 
نتايج خوبى براى سيم هاى جوشكارى آلياژ نيكل كه در انباردارى در معرض 
تغيير رنگ قرار مى گيرند به بار مى آورد؛ براى سيم هاى گرمايش نيكلى كه 
در پوشش هاى الكتريكى رو به خرابى مى روند، روكش كارى قلع رضايت 

بخش است.

Niobium
به Columbium مراجعه شود.

Nitric Acid          اسيد نيتريك
تركيب شيميايى هيدروژن، نيتروژن و اكسيژن (HNO3). از اين اسيد براى 
اسيد شويى فوالد ضد زنگ، يا در پى غوطه وركردن در اسيد سولفوريك گرم 

يا مخلوط اسيد كلريدريك، استفاده مى شود.

Nitriding           ازت كارى، نيتروره كردنNitriding           ازت كارى، نيتروره كردنNitriding
فرآيند سخت كردن سطحى كه در آن نيتروژن در سطح آلياژ آهن، معموالً با 
تركيبى خاص، وارد مى شود. در اين فرايند، قطعه را در جو آمونياك در دماى 
تقريبى 500 تا 540 درجة سانتيگراد (932 تا 1004 درجة فارنهايت) يا در 
تماس با ماده اى نيتروژنى، براى ايجاد سخت كارى سطحى از طريق جذب 

نيتروژن، بدون آب دادن، گرم مى كنند.
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Nitrile – Butadiene Rubber(NBR)   الستيك نيتريل بوتادى اِن
خواص ويژة اين ماده به تركيب عملى آن بستگى دارد، اما اين الستيك به طور 
كلى در برابر روغن و حالل، پايدارى بسيار خوبى دارد. انعطاف پذيرى آن در 
دماى پايين خوب است. الستيك نيتريل مقدار مقاومت ويژة بسيار كمي دارد. 
استحكام كششى، سختى، چقرمگي، مقاومت در برابر روغن و حالل و كشسانى 
كوپليمريزاسيون  حاصل  الستيك   ) كند  مى  تغيير  اكريلونيتريل  مقدار  با  آن 

اكريلونيتريل و بوتادى ان است). آن را الستيك نيتريل نيز مى نامند.

NM
كابل نوع NM با حفاظ غير فلزى و پوشش گردبافى شده يا پالستيك. سيم 

ساختمانى براى كاربرد در مكان هاى خشك.

NM-B
عالمت اختصارى كابلى با حفاظ غير فلزى و پوشش پالستيك. براى كار برد 

در محل هاى خشك، 90 درجة سانتيگراد.

NMC
كابل نوع NMC با حفاظ غير فلزى و پوشش پالستيك يا نئوپرن، پايدار در 
برابر خوردگى، 60 درجة سانتيگراد و براى كاربرد در مكان هاى مرطوب يا 

خشك است.

NMS
كابل نوع NMS با حفاظ غير فلزى و هادى هاى مناسب ارتباطات يا انتقال 
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سيگنال كه ممكن است با روكش كلى بيرونى به صورت كابل درآيد.

NO
عالمت اختصارى Normally Open ، در حالت معمولى باز.

Nobel Metals                     فلزات نجيب، فلزات گرانبها
بجز  اسيدها،  همة  خوردگى  برابر  در  كه  پالتين  و  نقره  طال،  مانند  فلزاتى 

قوى ترين اسيد ها پايدارند.

Node             گره
محل اتصال دو يا چند انشعاب.

Noise           نوفه، نويز
هر گونه سيگنال خارجى در كابل يا مدار كه گرايش به تداخل با سيگنالى 

دارد كه به طور معموالً در سيستم، موجود  يا از آن در حال گذر است.

Nomex R نومكس                              
نام تجارتى مربوط به شركت دوپونت براى نايلون پايدار در برابر دما و تأخير 

انداز شعله.

Nomex R Yarn                    الياف نومكس
محصولى شناخته شده توسط دوپونت براى مصرف در كاربردهاى گردبافى. 
الياف نرم و انعطاف پذير كه در دماهاى باال ( تقريبًا 370 درجة سانتيگراد/ 

R
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 (Oriented) 698 درجة فارنهايت) ذوب مى شود. اليافى كامًال آرايش يافته
است و پايدارى سايشى الياف كمتر آرايش يافته اى مانند نايلون يا پلى استر 

را ندارد.

Nominal               اسمى 
مربوط به اندازة تعيين شده اى كه ممكن است با اندازة واقعى متفاوت باشد. 

به طور كلى اندازة اسمى به منزلة نقطه هدف مشخصه اى شناخته مى شود.

Non- Accumulating Machinery       ماشين آالت غير انباشتنAccumulating Machinery       ماشين آالت غير انباشتنAccumulating Machinery
ماشين هاى كشش سيم با عمليات پيوستة غير لغزشى و موتورهاى جداگانه 
براى هر بلوك. بازوها يا غلتك هاى رقاصك كه روى ماشين ميان هر بلوك 

سوار شده است، سرعت هر موتور را تنظيم مى كند.

Non- Conductor              غير هادى، نارسانا
يك مادة عايقكارى.

Nonconforming                        نامنطبقNonconforming                        نامنطبقNonconforming
يا خدمات  از محصول  براى واحدى  و  كيفيت  كنترل  به  مربوط  اصطالحى 
است كه معيارهاى پذيرش معمولى را پاسخگو نيست. واحد نامنطبق الزامًا 

معيوب نيست.

Non- Contaminating          ناآلوده كنندهContaminating          ناآلوده كنندهContaminating
PVCنوعي مادة پوشش PVCنوعي مادة پوشش PVC كه نرم كنندة آن به دي الكتريك كابل هم محور مهاجرت 
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نمي كند و در نتيجه از آلودگي و خرابي دي الكتريك پيشگيري مي كند.

Non- Contaminating Compound           آميزة ناآلوده كننده
ماده اى آميزه كارى شده كه از ماده عبور نمى كند، بنابراين مادة مجاور خود 

را در شرايط محيطي معين آلوده و فاسد نمى سازد.

Nondestructive Inspection                          بازرسى نامخربNondestructive Inspection                          بازرسى نامخربNondestructive Inspection
بازرسى توسط روش هايى كه قطعه را تخريب نمى كند يا به قابليت استفاده 
از آن آسيب نمي زند. نمونه هاى آن شامل بازرسى هاى جريان گردابى، اشعة 

X ، فراصوتى و نفوذ رنگ است.

Nondestructive Testing      آزمونگرى نامخربNondestructive Testing      آزمونگرى نامخربNondestructive Testing
آزمودن با روش هايى كه قطعه را تخريب نمى كند  يا به قابليت استفاده از آن 
لطمه اى وارد نمى سازد. اين نوع آزمون حاكى از فرآيندى است كه در آن قطعه 

تحريك و پاسخ آن به صورت كّمى يا نيمه كّمى اندازه گيرى مى شود.

Nondestructive Testing, Electromagnetic
به Eddy Current Testing مراجعه شود.

Nondestructive Testing , Ultrasonic آزمون مخرب فراصوتى
روشى براى آزمودن به منظور آشكار سازى عيب هاى داخلى بر اساس اثرات 
آنها بر انرژى فراصوتى انتقال يافته و آشكار شده است. تپ ها ( پالس ها)ى 
انرژى فراصوتى به داخل ماده منتقل مى شوند، از مرزها و گسستگى هاى 
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درون ماده بازتاب مى يابند، دريافت و توسط وسيلة حسگرى مناسب تفسير 
مى شوند. آشكار سازى گسستگى و تفسير نوع، اندازه و مكان به موقعيت 

شكل و بازتابندگى آن بستگى دارد.

Non- Draining Cable           كابل ناتراوا
تراوش  آن  از  كارى  شرايط  در  سازى  آغشته  مواد  كه  اى  آغشته  در  كابل 
نمى كنند . اين كابل ممكن است از نوع درآغشته شده پر مايه (MIND يا 

درآغشته شدة پر ماية ناتراوا) يا از نوع پيش در آغشته باشد.

Nonferrous Metals     فلزات غير آهنى
به فلزات و آلياژهايى گفته مى شود كه بر پاية آهن نيستند.

Non-Halogen
به Halogen – Free مراجعه شود.

Non- Hygroscopic      نانمگير، غير نمگيرHygroscopic      نانمگير، غير نمگيرHygroscopic
ماده اى كه قابليت گرفتن يا جذب رطوبت از هوا را ندارد.

Non – Magnetic Inclusions        آخال هاى غير مغناطيسى
ذرات غير فلزى كوچك مواد خارجى كه در ريز ساختار سيم جا گرفته است. 
منابع اين ذرات ممكن است مادة نسوز كوره، مادة نسوز راهبار يا ناودانك 

كوره و اكسيد و سربارة ناودان بارريز باشد.



واژه نامه سيم و كابل 643

Non – Metallic Sheathed Cables كابل هاى با غالف غير فلزى
اين نوع كابل معمول ترين نوع بكار رفته در خانه ها  از سال 1950 است. در 
اين كابل معموالً هاديهاى نوع THHN بكار مى روند. هاديها در كابل هاى 
اين نوع كابل معمول ترين نوع بكار رفته در خانه ها  از سال 1950 است. در 

اين كابل معموالً هاديهاى نوع 
اين نوع كابل معمول ترين نوع بكار رفته در خانه ها  از سال 1950 است. در 

متشكل از دو هادى، به موازات هم در زير روكش قرار مى گيرند، اما كابل هاى با 
سه هادى، هادى هايى دارند كه در زير روكش به صورت كامل درآمده اند.

  Non- Slip Drawing Machine         ماشين كشش بدون لغزش
كه چرخ هاي كشندماشين كششي سيم كه چرخ هاي كشندماشين كششي سيم كه چرخ هاي كشندة آن سرعتي دقيقًا برابر با سرعت سيم 
ش كاري خشك سيم هاي  دارند. از اين ماشين اساسًا براي كشش كاري خشك سيم هاي  دارند. از اين ماشين اساسًا براي كشش كاري خشك سيم هاي  در دست كشش

آهني استفاده مي شود.

Non- Standard Steel           فوالد غير استاندارد
فوالدى با تركيب شيميايى يا خواص مكانيكى كه با دامنه ها يا حدود فوالد 
استاندارد ( كه AISI يا ASTM تعيين كرده اند) يا با حدود كنترل شده اى 
كه خارج از دامنه و حدود فوالد استاندارد است، مطابقت نمى كند يا در آنها 

نمى گنجد. گاهى اوقات به منزلة تعديل فوالد استاندارد تعريف مى شود.

Non- Metallic Inclusion      آخال غير فلزى
مادة خارجى غير فلزى وارد شده در فلز در خالل فرآيند ساخت.

Non-Specular Conductor                    هادى ناآينه اى
يك هادي كه در آن الية بيرونى به منظور كاهش بازتابندگى نور به صورت 

فيزيكى عمل آورى شده است.
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Nordel R نوردل 
نام تجارتى دوپونت براى EPDM ( تري پليمر اتيلن – پروپيلن – دى ان 

مونومر).

Normal Distribution
به Distribution, Statistical Analysis مراجعه شود.

Normalize        يكنواخت كردن، نرماليزه كردن
گرم كردن فوالد تا دمايى مناسب در باالتر از دامنة تبديل و نگه داشتن در 
اين دما كه با خنك كارى آزاد دنبال مى شود، به اين منظور كه اندازة دانه  
مكانيكى  بهبود خواص  بيشتر ساختار و معموالً  يكنواختى  به  يابد و  تغيير 

كمك كند.

Notch Brittleness       تردى شيار، تردى شكاف
دارندة شيار،  بر  در  از سيم كه  در بخشى  تردى  برابر  در  ماده اي  حساسيت 

خراش، گوشة تيز يا بريدگى است.

Notch Fatigue Factor          عامل خستگى شيارNotch Fatigue Factor          عامل خستگى شيارNotch Fatigue Factor
 كاهش استحكام  ناشى از وجود شكافى تيز.

Notch Sensitivity                حساسيت به شيارNotch Sensitivity                حساسيت به شيارNotch Sensitivity
وجود  از  ناشى  خستگى  يا  استاتيك  اى،  ضربه  استحكام  استحكام،  كاهش 
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تمركز تنش كه معموالً به صورت  نسبت استحكام با وجود شيار به استحكام 
بدون  وجود شيار بيان مى شود.

No -Twist R Mill                نورد غير گردنده
متوالي غلتك ها كه سرعت  با مجموعه هاي  مفتول  نورد  از دستگاه  بخشي 
گرفته  قرار  قائمه  زاوية  تحت  خود  از  پيش  مجموعة  با  و  زياد  بسيار  آن 
به  رسيدن  براى  شده  نورد  مقطع  گرداندن  به  نياز  كه  منظور  اين  به  است 
Morgan شكل نهايى رفع شود. اين اصطالح نام تجارتى ثبت شده شركت

Construction است.
NP

عالمت اختصارى Nickel Plate، صفحة نيكلى.

NR
عالمت اختصارى: Nonreturnable Reel (1، قرقرة غير قابل برگشت؛ 
 ،Natural Rubber  (2 مصرف.  بار  يك  فقط  براى  شده  طراحى  قرقرة 

الستيك طبيعى.

NRHW
روكش  با  گرما  و  رطوبت  برابر  در  پايدار  الستيكى  عايق  اختصارى  عالمت 
نئوپرن براى مصرف در لوله هاى عبور كابل. براى كاربرد در مكان هاى خشك 

RHWNو مرطوب، 600 ولت ، 75 درجة سانتيگراد. RHWNو مرطوب، 600 ولت ، 75 درجة سانتيگراد. RHWN نيز گفته مى شود.

NSD
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عالمت اختصارى Neutral Supported Drop، آويز تقويت شدة خنثى.

NVP
سرعت   ،Nominal Velocity of Propagation اختصارى  عالمت 

اسمى انتشار كه به صورت درصدى از سرعت نور (c) بيان مى شود.

Nucleus                                                      هسته
1) اولين ذرة از نظر ساختارى پايدار و آمادة آغاز كردن تبلور فاز يا رشد فازى 
جديد و داراى فصل مشتركى با ماتريس اصلى است. همچنين به ذره اى خارجى 
اشاره دارد كه چنين كنشى را شروع مى كند. 2) هستة سنگين مركزى اتم كه در 

آن بيشترين مقدار جرم و كل بار الكتريكى مثبت متمركز شده است.

Nut Wire             سيم مهره
سيمي كه براي شكل دهي سرد و مهره هاي رزوه دار بكار مي رود. براي ساخت 
اين مهره ها عمليات شديد كله زني انجام مي شود كه نيازمند سيم سخت كشيده 
شده حاصل از مفتول هاي يكنواخت شده يا تابكاري شده يا سيم تابكاري 
شدة در دست فرايند است كه به كاربرد بستگي دارد. اين سيم بايد قابليت 

تحمل كله زني سرد و قالويزكاري رزوه ها را داشته باشد. 

Nylon                                                                     نايلون
ماده  در  اغلب  كه  طبيعي  گاز  و  خام  نفت  از  شده  ساخته  مصنوعي  الياف 
كشسانى  و  استحكام  چقرمگى،  پالستيك  اين  مي رود.  بكار  كاري  روكش 
زيادي دارد. نقطة ذوب آن باالست و پايدارى خوبى در برابر آب و بسيارى 
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اتيلن و  پلى  از  فراتر  برابر فرسايش،  پايدارى آن در  دارد.  از مواد شيميايى 
PVC  است و به همين علت، اغلب به منزلة مادة غالفكارى بر روى سيم ها 
و كابل هايى كه قبًال با پلى اتيلن يا PVC روكش شده اند بكار مى رود و 

كاربرد آن در سيم و كابل آسان است.

Nylon 11              11  نايلون
الياف ساخته شده اى كه الياف آن تشكيل ماده اى را مى دهد كه زنجير پلى 
 (-NH-CO-) آميد مصنوعى آن اندازه بلند است كه گروه هاى پلى آميد
تكرار شونده را به منزلة بخش مكمل زنجير پليمرى دارد. مصارف آن شامل 
تكميل كارى پالستيكى چند منظوره و رايج براى پوششكارى سيم در دسترس 
است. نايلون، مقاومتى بسيار خوب در برابر ضربه دارد كه به مصرف آن در 

صنعت مبلمان و نيز سبدهاى موجود در سوپر ماركت ها انجاميده است.

                              Nylon Jacketed                                    روكش شده با نايلون
پوشاندن در پوشش بيرونى نايلون. اين مورد براى سيم و كابل ممكن است با 

اليه اى اكسترود شده يا گردبافى از رشته هاى نايلون باشد.
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O

O
عالمت اختصارى كه گاهى اوقات در كد بندى سيم براى نشان دادن عايق 

پايدار در برابر روغن بكار مى رود.

OAW
عالمت اختصارى Overall Width، عرض كلى.

OC
عالمت اختصارى Overcurrent، جريان بيش اندازه.

Occlusion            جذب گاز
اصطالحى كه در مورد فلزات بكار مى رود و مربوط به جذب يا به دام افتادن 

گازهاست.

قانون ايمنى و بهداشت شغلى
Occupational Safety and Health Act (OSHA)
به بيان دقيق تر قانون Williams – Steiger است كه در سال 1970 به 
تصويب رسيد. اين قانون همة عوامل مربوط به ايمنى در محل هاى كار را در 
بر مى گيرد. ادارة كار اياالت متحده مجرى اين قانون است و استانداردهاى 

اجبارى و شرايط ايمنى را براى همة مشاغل برقرار كرده است.
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OD
1) عالمت اختصارى قطر كلى كابل شامل هادى، عايق روكش و خنثى ي هم 
مركز (در صورت به كار رفتن) است. 2) عالمت اختصارى قطر خارجى يك 

جسم استوانه اى است.

OEM
Original Equipment Manufacturereعالمت اختصارى  Original Equipment Manufacturereعالمت اختصارى  Original Equipment Manufacturere  ، سازندة 

اصلى تجهيزات.

OF
عالمت اختصارى Oxygen- Free، بدون اكسيژن.

OFHC
به OFHC Copper مراجعه شود.

OFHC Copper
انواع كلى  از  با رسانندگى زياد. يكى  عالمت اختصارى مس بدون اكسيژن 
مادة  باقيماندة  مس  اين  در  است.  الكتريكى  هاديهاى  براى  رفته  بكار  مس 
ميانگين  و  است  درصد   99/95 مس  مقدار  كمينة  ندارد،  وجود  اكسيژن زدا 

رسانندگى تابكارى شدة آن 101 درصد است.

Off Center            خارج از مركز
هادى جابجا شده در سطح مقطع عايق خود؛ به طور كامل درون عايق مركز 
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نشده است.

Offgassing                                                    آزاد كردن گازOffgassing                                                    آزاد كردن گازOffgassing
درصد گاز تعيين شده اي كه در خالل سوختن ماده عايق يا روكش آزاد مي شود.

Offset Marker            نشانه گذار منحرف از مركز
اين  در  نامنظم.  سطح  روى  چاپ  براى  سيم  گذارى  نشانه  شناسايى  شيوة 
نشانه گذار از غلتك هاى انتقال با روية الستيكى استفاده مى شود كه با انواع 
بسيارى از سطح ها و شكل ها مطابقت مى كند. برخى از محصوالتى كه به طور 
موفقيت آميز اين سيستم را به كار مى برند عبارتند از : كابل هاى با چند رنگ، 

كابل هاى نوارى يا تخت، كابل هاى الكترونيكى بند مانند و كابل هاى فنى.

Ohm                اهم
SIعالمت اختصارى واحدى در دستگاه SIعالمت اختصارى واحدى در دستگاه SI براى اندازه گيرى مقاومت يا امپدانس 

الكتريكى. يك اهم برابر با يك ولت بر آمپر است.

Ohm Lead Wire, 300                    سيم اتصال مدار 300 اهم
سيم اتصال آنتن به تلويزيون.

Ohm's Law           قانون اهمOhm's Law           قانون اهمOhm's Law
Rفرمول Rفرمول V=I×R ( ولتاژ برابر با حاصلضرب جريان در مقاومت است) كه براى 
محاسبة افت ولتاژ، جريان خطا و مقادير ديگر در مدارى الكتريكى بكار مى رود. 

ولتاژ بر حسب ولت، جريان بر حسب آمپر و مقاومت بر حسب اهم است.



652واژه نامه سيم و كابل

Oil                 روغن
1) مايعى چرب يا گريس مانند كه از گياهان، حيوانات يا مواد معدنى به دست 
مى آيد و در عمليات ساخت بكار مى رود. 2) ماده اى روان كننده كه براى 
كاهش سايش در ماشين ها بكار مى رود. 3) ماده اى كه همراه با گريس ها 
و ساير محصوالت نفت- پايه براى سردكارى سريع در عمليات سخت كارى 
و بازپخت و به منزلة عامل جلوگيرى كننده از خوردگى بكار مى رود. شرايط 
الزم كه ممكن است در مشخصه ها يا روغن هاى سردكارى براى آبكارى ذكر 
شود عبارتند از : گرانروى ( ويسكوزيته)، عدد اسيدى، عدد صابونى شدن، نقطة 
اشتعال، تلفات در گرمايش ( فّراريت) و رسانندگى گرمايى. اين قبيل روغن ها 
بايد به طور كامل پااليش شوند و بنابراين عارى از هر گونه اجزاء تشكيل دهندة 

ناپايدار باشند تا پايدارى روغن در برابر اكسايش را بهبود بخشند.

Oil Aging           پير سازى با روغنOil Aging           پير سازى با روغنOil Aging
براى رساندن كابل به مرحله اى مناسب و آماده براى استفاده، آن را به طريقى 
تسريع شده (شبيه سازى كردن شرايط ميدانى) در حمام روغن قرار مى دهند، 
تا دماى از پيش تنظيم شده گرم مى كنند و براى مدتى معين ادامه مى دهند. در 
پايان آزمون حمام روغن، كابل را به منظور ارزيابى هر گونه كاهش خواص 

در معرض آزمون هاى فيزيكى و الكتريكى قرار مى دهند.

Oil- Feeding Reservoirs      مخازن تغذية روغن
مخازن انبارش روغن كه در فاصله اى در طول مسير كابل پر روغن يا در 
مفصل (درز) هاى پر شده با روغن مربوط به كابل يكپارچه واقع شده است 
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و منظور از آن پر نگهداشتن پيوستة كابل با روغن تحت فشار است.

Oil- Filled Cable        كابل پر شده با روغن
كابل عايقكاري شده با كاغذ در آغشته كه به گونه اى طراحى شده است كه مايع 
انباشته شده در آن در همة دماهاى كارى به صورت آزاد جريان مى يابد. يك يا 
چند مجراي داخلي روغن پيش بيني شده و روغن توسط مخازن روغن متصل 

شده به كابل در نقاط مناسب در طول مسير تحت فشار قرار مى گيرد.

Oil- Filled Pipe Cable        كابل لوله اى پر شده با روغن
كابل لوله اى كه در آن فشار توسط روغنى كه با عايق در تماس است ايجاد 

مى شود.

Oil Hardened Steel    فوالد سخت شده با روغن
در مورد فوالدهاى ابزار يا آلياژى بكار مى رود كه به منزلة واسطة سرمادهى 

در فرآيند سخت كارى است.

سخت كارى و بازپخت با روغن    
Oil Hardening and Tempering
از طريق گرم كردن در  اندازة تمام شده  عمليات حرارتى سيم پر كربن در 
بيش از دماى دامنة بحرانى، سردكارى سريع در روغن و دوباره گرم كردن 
يا بازپخت است. آن گونه كه اصطالح مربوط به اين فرآيند نشان مى دهد، 

بازپخت واقعى روغن انجام نمى شود. به Hardening مراجعه شود.
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Oil Lubricants            روان كننده هاي روغنى
روغنى كه براى كاهش اصطكاك بكار مى رود. دو نوع روغن وجود دارد: 
بايد در  پاية مواد معدنى. روان كننده  بر  روغن هاى گياهى و روغن هاى 
كافى  گرانروى  روغن،  از  قبول  قابل  اى  اليه  تشكيل  براى  موجود  دماى 
افزايش  منظور  به  ديگرى  اجزاء  با  را  ها  روغن  از  بسيارى  باشد.  داشته 

عملكرد آنها تهيه مى كنند.

Oil – Proof          روغن ناپذيرOil – Proof          روغن ناپذيرOil – Proof
توانايى عملكرد ايمن با وجود انباشتگى روغن و بخار ها.

Oil Quenching            خنك كارى در روغن، آب دادن در روغنOil Quenching            خنك كارى در روغن، آب دادن در روغنOil Quenching
فرو بردن فلز داغ در روغن پس از عمليات حرارتى، به منظور خنك كردن آن 

با آهنگى مطلوب. به Quenching مراجعه شود.

Oil Resistance            پايداري در برابر روغن
پايدارى در برابر از هم پاشيدگى فيزيكى  يا عايق كابل براى  قابليت هادى 

ناشى از قرار گرفتن در معرض روغن.

Oil Stain              لكة روغنى
شرايطى از كيفيت سطح مربوط به هنگامى كه به علت سوختگى ناقص مواد 
روان كننده در سطح محصول لكه هايى به وجود مى آيند. عمليات بعدى در 
محل لكه دار شده، رنگ لكه را براى بهسازى بيشتر كيفيت ضعيف ايجاد شده، 

تغيير خواهد داد.
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Oil Tight             روغن بندى شده، نفوذ ناپذير در برابر روغن
ساخته شده به گونه اى كه از ورود روغن و بخارها در شرايط عملياتى عادى 

جلوگيرى مى كند.
Oil of Vitrol

به Vitrol مراجعه شود.

Oiled         روغنى شده، آغشته به روغن
محصول نهايى كه الية نازكى از روغن به منظور به تأخير انداختن زنگ زدگى 
روى آن بكار رفته است. در مواردى كه كيفيت سطح مورد توجه باشد، براى 
كاهش خراشيدگى هاى ناشى از اصطكاك كه ممكن است در جريان حمل 
و نقل به وجود آيد، بكار بردن روغن مطلوب خواهد بود. پوشش كارى با 
روغن براى استفاده به منزلة روان كننده در عمليات ساخت بعدي، در نظر 

گرفته نمى شود.

Oil- Filled Cable        كابل پر شده با روغن
نوعى كابل كه در آن لوله اى فلزى جايگزين غالف شده و در آن واسطة 

آغشته سازى تحت فشار قرار مى گيرد كه  اساسًا بيش از فشار جو است.

روغن هاى فلز تراشى، روغن هاى براده بردارى
Oils, Metal Removing
روغن هايى اغلب محلول در آب كه در سنگ زنى و ماشينكارى محصوالت 

فلزى، مانند سرهاى فنر، بكار مى روند.
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OI
Official Interpretationعالمت اختصارى Official Interpretationعالمت اختصارى Official Interpretation، تفسير رسمى است. تفسيرى 
از قانون ملى الكتريكى براى كمك به حل مسالة خاصى ميان بازرس و نصب 

كننده است.

OL
عالمت اختصارى Overload ، بيش بار.

100 Base T
پروتكل شبكة اترنت كه با ميزان بازدهي 100Mb/s داده در كابل زوجى به 

هم پيچيده مشخص است.

One – Minute Wire            سيم يك دقيقه اى
سيم روى اندود شده اى كه غوطه ورى در محلول استاندارد خنثى را به مدت 

يك دقيقه تحمل مى كند.

Open            باز
مدارى كه بدون برق است، اما به طور پيوسته از عبور جريان جلوگيرى نمى كند.

Open and Ground End      سر سنگ كارى شده و باز
سر فنر مارپيچى حلقه شدة باز كه به صورت تخت، سنگ زنى شده است.
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Open Butt
به Taped Insulation مراجعه شود.

Open Cell                                                       سلول باز
مادة اسفنجى يا سلولى با سلول هايى كه به طور كلى به هم متصل و مربوط اند. 

سلول هاى بسته به هم متصل نيستند.

Open End              ته باز
ته فنر مارپيچى حلقه شدة باز است كه زاوية مارپيچ حلقه به تدريج كاهش 

يافته است.

Open Hearth Furnace
به  Furnace, Open hearth  مراجعه شود.

Open Wiring       سيم كشى بازOpen Wiring       سيم كشى بازOpen Wiring
روش سيم كشى نمايان. در اين روش هادى ها از داخل يا روى ساختمان 
عبور مى كنند، به وسيلة ساختار ساختمان مخفى نشده اند و توسط بست، 

دكمه و لوله نگهداشته و محكم مى شوند.

Opening Time              زمان باز كردن
مدت زمانى كه در آن فاصله، يك سيگنال فعال ساز بكار مى افتد و قطعة 

اتصال ها را عوض مى كند.
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Operating Temperature
به Temperature, Operating مراجعه شود.

Optimization               بهينه سازى
كمينه كردن  يا  بيشينه كردن  منظور  به  در طراحى سيستم  رفته  بكار  روشى 

نوعى شاخص عملكرد.

Orange Peel      پوست نارنجى، پوست پرتقالى
زبرى سطح كه در شكلدهى محصول هايى از ماده اى كه دانة درشت اندازه 
دارند پيش مى آيد. اين زبرى سطح به شكل اثر تمساحى است كه فلزى با 
دانة درشت غير متداول، تغيير شكل مومسان را تحمل مى كند. آن را پوست 

تمساحى نيز مى نامند.

بسته بندى سيم به شكل مدار، بسته بندى مداري سيم 
Orbital Wire Packaging
حول  مداري  در  آن  دادن  قرار  و  ساكن  بلوكي  اطراف  در  سيم  گستراندن 
از  نوع  يك  است.  كم  عرض  با  كالفى  به  دستيابى  براى  مركزى  نقطه اى 
تجهيزات مربوط به اين مورد، فالير (Flyer) با محرك هيدروليكى همراه با 
سيستم هيدروليكى ثانويه است كه وسيله مدارى را به حركت در مى آورد. به 

Pattern Lay Coil نيزمراجعه شود.

Ordinary Mill Anneal        تابكارى معمولى نوردى
اصطالحى كه براى عمليات گرمايى در مواردى بكار مى رود كه هدف نرم 
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كردن فوالد باشد.

Organic                آلى
مربوط به موجود زنده حيوانى يا نباتى يا گرفته شده از آنهاست، يا اين كه 
تركيب مواد شيميايى با منشاء هيدروكربن، چه طبيعى و چه مصنوعى است.

Oscillating           نوسانىOscillating           نوسانىOscillating
1) عمل وسيله يا سيگنالى كه به طور ثابت جهت را در دامنه اى خاص و 
اغلب كنترل شده تغيير مى دهد. 2) پيچيدن نوار باريك فلزى روى استوانه اى 

بسيار عريض تر، بسيار شبيه پيچيدن روى قرقره است.

Oscillator            نوسانگر
1)وسيله اى كه به طور عمده در كابل كردن اجزاء زوجى تلفن بكار مى رود. 
با نوسان زوج ها، گردش متناوب كابل كه تشكيل صفحه اى در طرف چپ و 
راست مى دهد، خواب كاذب (معكوس) كابل به دست مى آيد. 2) وسيله اى 
مكانيكى كه حركت نوسانى به وجود مى آورد. 3) مدار الكتريكى كه جريان 
Oscillating متناوب خروجى يا بسامد از پيش تعيين شده توليد مى كند. بهOscillating متناوب خروجى يا بسامد از پيش تعيين شده توليد مى كند. بهOscillating

مراجعه شود.

Oscillatory Surge         ضربة موجى نوسانى
ضربه اى موجى كه شامل هر دو مقدار قطبيت مثبت و منفى است.

Oscillograph       نوسان نگار
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سريعًا  الكتريكى  كّمى  مقادير  از  نمودارى  تهية  براى  اساسًا  كه  دقيقى  ابزار 
درحال تغيير بكار مى رود.

Oscilloscope                                            نوسان نما
وسيلة آزمون براى نشان دادن ديدارى تغييرات در شكل موجى ولتاژ بر روى 

پرده.

OSHA
به Occupational Safety and Health Act مراجعه شود.

Outgassing                           فرار گازOutgassing                           فرار گازOutgassing
اتالف گاز از مادة دى الكتريك كه گواه بر تجزية آن است.

Outlet          پريز
هر نقطه اى براى گرفتن برق از يك مدار الكتريكى.

Outlet Box, Telecommunications ارتباطات راه دور جعبة پريز 
جعبه اى فلزى يا غير فلزى نصب شده داخل ديوار، كف يا سقف كه براى 

جادادن پريز، اتصال دهنده ها يا وسايل انتقال بكار مى رود.

پريز يا اتصال دهندة ارتباطات راه دور
Outlet Connector, Telecommunications

وسيلة اتصال در محل كار كه كابل افقى در آن به پايان مى رسد.
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Out – of – Round        ناگرد، گرد نشده
1) وضعيت بيضوى بودن محصولى كه قرار بر گرد بودن آن بوده است. 2) 
Ovality شرايط سيم يا عايقى كه هنگام تشكيل آن گرد باقى نمى ماند. به

of Wire مراجعه شود.

Output      خروجى، برونداد، بازده
1)انرژى تحويل شده توسط مدار يا يك وسيله. 2) پايانه هايى براى اين گونه 

تحويل انرژى. 3) سنجش دروندادها پس از پردازش.

Outside Plant (OSP)           تاسيسات بيرونى
همة كابل ها و سيم هاى كشيده شده به خارج از حفاظ هاى شبكه بر روى 

شاسى اصلى توزيع به منظور اتصال پايانه به تأسيسات خارجى.

Oval Bar              ميلة بيضى شكل
1)اين اصطالح معرف مقطعى ناگرد است. 2) محصولى از ميلة فوالدى كربن 

دار گرم نورد شده است كه مقطع آن بيضى است.

Oval – Round Sequence       توالى بيضى- گرد
توالى نوردكارى كه محصول را از ميان مجموعه اى از غلتك هاى شيار دارى 
كه به صورت يك در ميان بيضى و گرد هستند براى تغيير نيمرخ (پروفيل) 

آن عبور مى دهند.
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Ovality        بيضويت، دو پهنىOvality        بيضويت، دو پهنىOvality
انحراف ابعادى از مقطع گرد. اين انحراف ناشى از پيچيدگى يا در هم شدگى 
همراستايى  علت  به  وضعيتى  چنين  اغلب  است.  حديده  پروفيل)   ) نيمرخ 

نادرست حديده نسبت به چرخ كشنده پيش مى آيد.

Ovality of Wire            دوپهنى سيم
ناشى از استقرار نادرست نگهدارندة  نارسايى در عمليات كشش كه معموالً 

دوپهنى سيم            
ناشى از استقرار نادرست نگهدارندة  نارسايى در عمليات كشش كه معموالً 

دوپهنى سيم            

حديده كشش نسبت به بلوك يا چرخ كشنده است. براى جلوگيرى از دوپهن 
شدن سيم، جهت محورى سوراخ بايد با جهت كشش سيم مطابقت داشته 
باشد. دو پهنى ممكن است همچنين تا اندازه اى ناشى از روانكارى نامرتب 
يا ناكافى، يا به علت وجود پوسته اى باشد كه در دورة اسيد شويى به طور 

كامل برداشته نشده است.

Overall Diameter        قطر كلى
1) قطر تمام شدة سيم يا كابل. 2) قطر خارجى يك جسم استوانه اى.

Overcoat           فراپوشش، پوشش اضافى
با  سپس  و  تابيده  يكديگر  به  كه  اندود  قلع  مسى  سيم  جداگانة  هاى  رشته 

پوششى از قلع پوشيده مى شوند.

Overcoat Conductor           هادى با پوشش اضافىOvercoat Conductor           هادى با پوشش اضافىOvercoat Conductor
هادى به هم تابيده شده اى كه از رشته هاى جداگانة سيمى با روكش قلع 
ساخته شده و به يكديگر تابيده شده اند و سپس پوششى كلى از قلع روى 
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آن داده شده است.

Overcurrent      جريان اضافى، بيش جريان
جريانى كه از مشخصة طراحى شده تجاوز مى كند و معموالً موجب افزايش 

دماى بيش از اندازه در هادى مى شود.

Overcurrent Device           وسيلة محافظت از بيش جريان
وسيله اى مانند كليد مدار شكن يا فيوز كه هنگامى كه جريان بيش از مقدار 
معينى از مدار به علت اتصال كوتاه، بيش بار يا خطاى زمين عبور كند، مدار 

را به طور خودكار قطع مى كند.

Overcurrent Protection     جلوگيرى از بيش جريان
قطع برق مدار در هنگامى كه جريان از مقدارى از پيش تعيين شده بيشتر شود. 
وسايل معمولى براى قطع برق، وسايلى مانند فيوزها، كليد هاى مدار شكن يا 

رله هاى مغناطيسى اند.

Overcurrent Relay
به Relay, Overcurrent مراجعه شود.

Overdrawn Wire         سيم بيش كشيده شده
سيمى كه بيش از اندازه كشيده شده كه به از دست رفتن نرمى منجر مى شود. 
چنين سيمى ممكن است كاهش مقطع بسيار زيادى در خالل كشش كارى 
داشته باشد. اين سيم در صورت رخداد پيرسازى، نرمى كاهش يافته اى از 
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خود نشان مي دهد.

Overfill         انگشته
عيب برآمدگى طولى در مقطعى نوردكارى شده كه هنگامى تشكيل مى شود 
كه مقطع براى گذرى كه بايد وارد آن شود بسيار بزرگ است. آن را پره يا 
روى هم افتادگى نيز مى نامند. اين عيب ممكن است ناشى از غلتك هاى 
فرسوده، كشيده شدن با فشار كارى به داخل فاصلة لقى غلتك ها، طراحى 
بين  كشش  در  تغييرات  و  پايين  بسيار  دماى  در  نوردكارى  گذر،  نادرست 

جايگاهى در نوردهاى پيوسته يا چند جايگاه باشد.

Overhead Distribution        توزيع هوايى
هادى هاى خط انتقال بر روى تير براى سيستم توزيع الكتريكى با استفاده از 

كابل هاى طراحى شده براى نصب هوايى.

Overhead Transmission         انتقال هوايى
انتقال برق با خطوط هوايى با استفاده از كابل هاى طراحى شده براى نصب 

هوايى و در فضاى آزاد.

Overlap              روى هم افتادگى
مقدار لبة ادامه يافته اى است كه بر روى لبة اصلى پوشش نوار مارپيچى روى 

هم مى افتد.

Overload Capacity         ظرفيت بيش بارىOverload Capacity         ظرفيت بيش بارىOverload Capacity
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بيشينة سطح جريان، ولتاژ يا توان كه يك وسيله مى تواند پيش از معيوب 
شدن تحمل كند.

Overpickling       فرا اسيد شويىOverpickling       فرا اسيد شويىOverpickling
وضعيتى در سطح مفتول فوالدى اسيد شويى شده كه ناشى از زمان بيش از اندازة 
اسيد شويى يا ناكافى بودن مادة بازدارنده در اسيد است. اين سطح با لكه هاى سياه 
در سطح فوالد كه از ميان بردن آن بسيار دشوار است مشخص مى شود. فوالدهاى 

پر كربن اغلب بيشترين آمادگى را براى فرا اسيد شويى دارند.

Overvoltage (Cable)             (كابل) بيش ولتاژ
ولتاژى بيش از مشخصة طراحى شده كه معموالً به علت قطع و وصل بار، 

روشنايى يا تك فاز شدن است.

Oxalate Coating          پوشش اكساالتOxalate Coating          پوشش اكساالتOxalate Coating
پوششى شيميايى كه براى عمل كردن به منزلة حامل روان كننده مناسب است. 
كرم – كرم – كرم  اين پوشش روى فوالدهاى ضد زنگ و بسيارى از انواع آلياژهاى نيكل 

با فرآيندى بر پاية اكساالت ها و اسيد اكساليك به وجود مى آيد.

Oxidation            اكسايش
فرآيند به هم پيوستن تركيبى شيميايى با اكسيژن كه معموالً به فساد و از هم پاشيدگى 

ناخواستة سطح ماده يا تركيب شيميايى منجر مى شود.
به Corrosion مراجعه شود. 
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Oxidation of Bright Drawn Steel اكسايش فوالد كشيده شدة براقOxidation of Bright Drawn Steel اكسايش فوالد كشيده شدة براقOxidation of Bright Drawn Steel
زدودن  از  ناشى  است  ممكن  خوردگى  اين  فوالدى.  سيم  سطح  خوردگى 
ناكافى اسيد در خالل عمليات تميزكارى باشد. اكسايش ممكن است ناشى از 

شرايط جوى نيز باشد.

Oxide, Iron
به Scale  مراجعه شود.

Oxide Discoloration           تغيير رنگ اكسيدى
تغيير رنگ سطح فلز ناشى از اكسايش در خالل عمليات حرارتى.

Oxide Inclusions        آخال هاى اكسيدى
ذراتى كه در فلز مذاب در اثناى آلياژ كارى، همزدن يا انتقال به وجود مى آيند. 

اين ذرات در محصول جايگزين مى شوند. به Inclusions مراجعه شود.

Oxide in Steel             اكسيد ها  در فوالد
آخال هايى مركب از اكسيدهاى مختلف اند. بيشتر اكسيدها آخال هاى تغيير 
شكل ناپذيرند كه ممكن است به پارگى سيم هاى بسيار ظريف، به طور مثال 
سيم تاير اتومبيل، منجر شوند. اضافه كردن منگنز اصوالً به منظور زدودن و 
شكل ناپذيرند كه ممكن است به پارگى سيم هاى بسيار ظريف، به طور مثال 
سيم تاير اتومبيل، منجر شوند. اضافه كردن منگنز اصوالً به منظور زدودن و 
شكل ناپذيرند كه ممكن است به پارگى سيم هاى بسيار ظريف، به طور مثال 

خنثى كردن اين ناخالصى هاست كه اغلب در فوالد با كيفيت نرم يا كم منگنز 
يافت مى شود.

Oxycell
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عنصر جامد الكتروليت غوطه اي كه براى كنترل اكسيژن و مس مذاب بكار مى رود.

Oxygen         اكسيژن
اكسيژن يكى از اجزاء اصلى تشكيل دهندة جو است  كه تقريبًا يك پنجم آن 
را تشكيل مى دهد. اين گاز بى بو و غير قابل رؤيت است. اكسيژن اگر چه 
خود نمى سوزد، در كمك به احتراق تقريبًا همة عناصر شيميايى ديگر كه با 
آن تركيب مى شوند، تحت شرايط افزايش گرما، كارآيى بسيار زيادى دارد. 
اكسيژن در صنعت مصارف زيادى دارد و براى BOS ( فرآيند فوالدسازى 

اكسيژن قليايى) الزم است.

Oxygen Content          مقدار اكسيژن
مقدار اكسيژن موجود در فلز، چه به سهولت حل شده و چه به صورت جزء 

تشكيل دهندة اكسيد يا تركيبات ديگر است.

Oxygen Determination                          تعيين مقدار اكسيژن
آزمون حساسى كه در مورد مفتول مسى گرم غلتك شده براى تعيين مقدار اكسيژن 
انجام مى شود. روش هاى عمومى آزمون شامل روش رسانندگى گرمايى، روش 

ذوب در خالء، روش ريز ساختار و روش احياى هيدروژنى است.

Oxygen – Free Copper
به Copper, Oxygen Free مراجعه شود.

Oxygen – Free High Conductivity Copper (OFHC)
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به Copper  مراجعه شود.

Oxygen Index             شاخص اكسيژنOxygen Index             شاخص اكسيژنOxygen Index
نيتروژن  و  اكسيژن  با  اختالط  در  مواد  پذيرى  اشتعال  برآورد  براى  آزمونى 
است. به ويژه درصد اكسيژن الزم براى كمك به سوختن مخلوط گاز است. 

مواد تأخير انداز شعله، شاخص اكسيژن بااليى دارند.

Oxygen Probe                                            كاوشگر اكسيژن
وسيلة كنترل جو كه به صورت الكترونيكى تفاوت ميان فشار جزئى اكسيژن 
در كوره يا جو مربوط به تامين كوره و هواى خارج را اندازه گيرى مى كند.

Ozone Test          آزمون اوزون
قرار دادن فلز در معرض غلظت باالى اوزون، به اين منظور كه تعيين شتابندة 
اكسايش در شرايط محيطى معمولى و در مجاورت دستگاه هاى مولد اوزن 
انجام شود. برخى از كاوشگرها را نيز مى توان براى سنجش مقدار اكسيژن 

محلول در مس مذاب مورد استفاده قرار داد.
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P

P
با  عالمت اختصارى دو يا چند هادى تابيده شده ( افشان) عايقكارى شده 
الستيك كه بر روى هر يك، گردبافى پنبه اى وجود دارد. اين هادى ها با 
پوشش كلى از گردباف پنبه اى بر روى پر كنندة الستيكى تقويت شده اند. 
براى مصرف آويز يا قابل حمل در مكان هاى مرطوب و مناسب براى 300 

تا 600 ولت است.

PAC
عالمت اختصارى Parallel Aerial Cable ، كابل هوايى موازى.

Pa
N)، واحد فشار. /m2) پاسكال ،Pascal عالمت اختصارى

Package                 بسته
بسته  محكم  هم  به  يگانه  واحدى  در  كه  دسته  تعدادى  يا  بنديل  دسته،   (1
شده اند. 2) وسيلة بكار رفته براى انباشت و توزيع سيم و كابل براى پردازش 
بعدى يا مصرف نهايى. چند نوع رايج تر بسته ها عبارتند از: انواع مختلف 

قرقره ها، ساقه ها و كالف ها.

Pair              زوج
دو سيم كه تشكيل مدارى تكى مى دهند و از طريق پيچيده شدن به يكديگر، 
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نوار پيچى يا روكشى مشترك در كنار هم قرار گرفته اند. آن را خط انتقال 
متوازن نيز مى نامند.

Pairing                 زوج كردنPairing                 زوج كردنPairing
پيوند دو هادى تكى عايقكارى شده از طريق پيچيدن آنها به هم.

Palladium                پاالديم
كاتاليزورهاى  توليد  در  اصلى  عنصر   .Pd شيميايى  عالمت  با  عنصرى 

فرآورده هاى نفتى.

   Palm Oil                          روغن نخل
جزء سازندة متداول در روان كننده هاى خيس و خشك.

Pan              تاوه، الوك
نمونه ها  براى نگهداشتن  ناپخته.  براى الستيك  (پالت) پوشيده اى  بار  زير 

جهت آزمودن نيز بكار مى رود.

Pan Cured             پخت در تاوه
به  ها  تاوه  در  ولكانش شده  و  عايقكارى  هاى سيم  ولكانش. كالف  روش 

صورت كالف در مى آيند و تحت فشار با بخار فعال و ولكانيزه مى شوند.

Panelboard            تابلوى كنترل
مجموعه اى از كنترل ها بر روى تابلو.



واژه نامه سيم و كابل 671

PAP
با  مستقيم)  فن   ) نشده)  پر   ) هوايى  با هستة  تلفن  كابل  اختصارى  عالمت 
روكش داخلى پلى اتيلن (P) ، حفاظ آلومينيومى چين دار شده (A) و روكش 

.(P) بيرونى پلى اتيلن

Paper Insulation            عايق كاغذى
همپوشى هاى خمير كاغذ يا كاغذ مانيل به شكل نوار كه اغلب پيش يا پس 
از كاربرد درآغشته مى شود. از آن براى تشكيل بخشى از عايق يا همة آن در 
بسيارى از انواع سيم و كابل استفاده مى شود. از جمله مصارف ديگر آن در 
كابل هاى قدرت، كابل هاى تلفن و سيم هاى سيم پيچى است. نوارهاى كاغذى 
را بايد در شرايط كامًال كنترل شده به لحاظ رطوبت انبار كرد و بكار برد و با 
دقت با نيروى كشش تعيين شده مورد استفاده قرار داد، به اين منظور كه از چين 

خوردگى و پاره شدن عايق در خالل پيچيده شدن جلوگيرى شود.

Parallel Cable                كابل موازى
                                                                          

دو يا چند كابل بكار رفته براى تقسيم جريان در مدارهاى قدرت با بار سنگين 
كه استفاده از هادى هاى با اندازة كوچك تر را ممكن مى سازد.

Parallel Cable Construction       ساختمان كابل موازى
و  اند  قرار گرفته  موازى  به صورت  يا چند هادى  آن دو  ساختمانى كه در 

توسط مادة عايقكارى از هم جدا و با آن احاطه شده اند.



672واژه نامه سيم و كابل

Parallel Conductors              هادى هاى موازى
دو يا چند هادى كه در هر طرف براى تشكيل مسير يگانة جريان به هم وصل شده اند.

Parallel Pair                زوج موازى
گرفته  قرار  موازى  به طور  كه  عايقكارى شده  هادى  دو  تايى  دو  ساختمان 
و سپس كل آن با گردباف يا روكش پوشيده شده است. اغلب به آن كابل 

دوتايى گفته مى شود.

Parallel Stripe             خط موازى ، نوارة موازى
خطى كه به صورت طولى بر روى سيم و كابل به موازات محور هادى بكار مى رود.

Parameter             پارامتر
مشخصه اى متغير يا ثابت كه مقدارى قابل اندازه گيرى براى ارزيابى و يا 

كنترل فرآيند، محصول يا منظورى خاص دارد.

  Partial Annealing                تابكارى جزئىPartial Annealing                تابكارى جزئىPartial Annealing
انجام عمليات گرمايى بر روى مفتول مس  از  تابكارى جزئى عبارت است 
از 279 تا 307 درجة سانتيگراد ( 535 تا 585 درجة  در دمايى كه معموالً 
انجام عمليات گرمايى بر روى مفتول مس  از  تابكارى جزئى عبارت است 
تا 585 درجة  تا 307 درجة سانتيگراد ( 535  از 279  در دمايى كه معموالً 
انجام عمليات گرمايى بر روى مفتول مس  از  تابكارى جزئى عبارت است 

فارنهايت) تغيير مى كند. اين تابكارى تنشى ( تنش گيرى) است كه معموالً 
در دماهايى ميان 204 تا 276 درجة سانتيگراد( 400 تا 530 درجة فارنهايت) 

انجام مى شود.

Partial Discharge Extinction Level
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به Voltage , Corona Extinction مراجعه شود.

Pascal           پاسكال
واحد فشار يا تنش در دستگاه يكان SI. هر پاسكال برابر يك نيوتن بر متر 

مربع است.

PASP
عالمت اختصارى كابل تلفن دفن مستقيم با هستة هوايى ( پر نشده) كه در مكان هايى 
بكار مى رود كه در معرض حملة حيوانات جونده قرار دارند. اين كابل داراى غالفى 
است كه شامل روكش داخلى پلى اتيلن (P) ، حفاظ آلومينيومى چين دار(A)، نوار 

فوالدى چين دار(S) و روكش بيرونى پلى اتيلن(P)  است.

Pass             گذر، عبور
1) حركت فلز از ميان جايگاه ( مقام) غلتك ها. 2) فاصلة باز ميان دو غلتك 
شيار دار كه فلز مورد پردازش در ميان آن نورد مى شود. اصطالحى براى 
عبور سيم از داخل حديده، يا مفتول از ميان غلتك ها به منظور كاهش سطح 

مقطع يا تغيير شكل است.

Paste Lubricant            روان كنندة خميرى
مادة روان كنندة كشش سيم كه به آن گريس هم گفته مى شود. اين روان كننده 
به طور معمول در كاربرد هاى تك گذر، براى دستيابى به پرداخت سطح تميز 

و براق، مصرف مى شود.
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Paste Mixer                مخلوط كن خمير
وسيله اى كه در ساخت آميزه هاى پالستيك مورد مصرف به منزلة عايق و روكش 
براى عايقكارى سيم و كابل بكار مى رود. منظور اصلى استفاده از اين وسيله 
مخلوط كردن و ورز دادن يا عمل آورى آميزه هاى داراى گرانروى سنگين مانند 

آميزه هاى قالبگيرى توده اى و ساير آميزه هاى كامًال پر شده است.

Passivation            اثرناپذيرسازى
تغيير سطح فعال شيميايى فلز به حالتى با واكنش پذيرى بسيار كمتر.

Patch            اتصال موقت
وصل كردن موقتى مدارها به يكديگر.

Patch Cable         كابل اتصال موقت
كابلى با فيش ها يا سر سيم هايى در هر طرف هادى يا هادى ها كه براى 

اتصال مدار تجهيزات به طور موقت بكار مى رود.

Patch Cord          سيم رابط اتصال موقت
طولى از كابل كه يك طرف يا هر دو طرف آن داراى اتصال دهنده هايى است 
كه براى اتصال رابط ها يا مدارهاى ارتباطات راه دور در اتصال ضربدرى بكار 
مى رود. معموالً پوششى از گردباف دارد و هر طرف داراى فيش يا سر سيم 

است. اين سيم رابط مدارى را به طور موقت وصل مى كند.

Patch Cord Cable      كابل رابط اتصال موقت
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كابل ساخته شده به مقدار زياد كه در ساخت رابط هاى اتصال موقت بكار مى رود.

Patch Panel        تابلوى اتصال موقت
اتصال ضربدرى اتصال دهنده ها كه مى توانند به هم پيوند يابند و اجرا را 

تسهيل كنند.

Panted Steel Wire                 سيم فوالدى چقرمه
سيم فوالدى پر كربن كه در مرحله اى در خالل فرآيند كشش پاتنت كارى 

شده است. به Patenting  مراجعه شود.

Patenting            پاتنت كارى، سختى سربىPatenting            پاتنت كارى، سختى سربىPatenting
فرآيند تابكارى ويژه كارى (به طور كلى پيوسته)، بخصوص براى مفتول يا سيم با 
كربن متوسط يا پر كربن، پيش از كشش سيم يا در ميان مراحل كشش، به منظور 
بهسازى ثبات ساختار دانه اى و استحكام كششى است. اين فرآيند براى كاهش 
تنش هاى حاصل از كشش كارى هاى پيشين نيز انجام مى شود (كاهش بيشتر 
سطح مقطع را بدون از دست رفتن خواص فيزيكى ممكن مى سازد). سيم را تا 
باالتر از دامنة دماى دگرگونى استنيتى كردن، يعنى، 815 تا 982 درجة سانتيگراد  
( 1500 تا 1800 درجة فارنهايت) گرم مى كنند و براى اطمينان به دگرگونى كامل 
در اين دما نگه مى دارند، سپس در هوا يا واسطة كنترل كنندة دما، يعنى نمك 
يا سرب تا پايين تر از دماى معادل خنك مى كنند. در اين دما استنيت در اثناى 

گرمكارى شروع به تشكيل مى كند.

Patenting, Air              پاتنت كارى با هوا
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فرآيند پاتنت كارى مفتول يا سيم فوالدى كه در آن خنك كارى در هوا انجام 
مى شود. استحكام كششى سيم هاى پاتنت كارى شده با هوا معموالً كمتر از 
فرآيند پاتنت كارى مفتول يا سيم فوالدى كه در آن خنك كارى در هوا انجام 
مى شود. استحكام كششى سيم هاى پاتنت كارى شده با هوا معموالً كمتر از 
فرآيند پاتنت كارى مفتول يا سيم فوالدى كه در آن خنك كارى در هوا انجام 

استحكام سيم هايى با همان مقدار كربن است كه در سرب يا نمك، پاتنت 
كارى مى شوند.

پاتنت كارى با مقاومت الكتريكى  
Patenting, Electric Resistance
مفتول يا سيم به طور پيوسته از داخل دو حمام سرب مذاب عبور مى كند. 
اين حمام ها به مثابه اتصال هاى الكتريكى عمل مى كنند، زيرا طول سيم در 
ميان اين دو كوره جريان الكتريكى را هدايت مى كند. حمام دوم نيز براى 
عمل كردن به منزلة مادة آبكارى ( خنك كارى سريع) طراحى شده است. اين 
عمل با تنظيم فاصلة ميان حمام ها، شدت جريان يا سرعت سيم، و با ورود 

آن به حمام آبكارى در دماى الزم، انجام مى شود.

Patenting , Fluidized bed            پاتنت كارى با بستر سيال
بسترهاى سيال كه براى آبكارى بكار مى روند و بيشتر براى استنيتى كردن 
با سرعت زياد در نظر گرفته شده اند. خواص سيم پاتنت كارى شده به طور 

عمده توسط شرايط حمام آبكارى تعيين مى شود.

Patenting Frames        شاسى هاى پاتنت كارى
پاتنت  از كوره هاى  كه  در هنگامى  براى كالف كردن سيم  ها  بلوك  گروه 
خارج  آورى  عمل  تجهيزات  ديگر  يا  كارى  اندود  روى  هاى  حمام  كارى، 
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مى شوند، و در مواردى كه بلوك ها براى اطمينان به هدايت مشخص هر سيم 
در جاى خود قرار مى گيرند.

Patenting , Lead           پاتنت كارى با سرب
پاتنت كارى مفتول يا سيم با گرم كردن در كورة پاتنت كارى و سپس آبكارى 
تقريبًا بالفاصله  در حمام سرب كه در دمايى در حدود 500 درجة سانتيگراد 
نگه داشته شده است. مفتول يا سيم از فرآيندى مستقيم مى گذرد و سپس 

دوباره به صورت كالف در مى آيد.
                                                                                    
Pathway               مسير Pathway               مسير Pathway
Racewayوسيله اى براى جابجايى كابل مخابراتى. به واژة Racewayوسيله اى براى جابجايى كابل مخابراتى. به واژة Raceway مراجعه شود.

Pattern Lay          خواب الگوPattern Lay          خواب الگوPattern Lay
اصطالحى كه براى توضيح الگوى كنترل شدة سيم كالف شده بر روى حامل 

بكار مى رود. نمونة سيم جدا شده از بلوك ساكن بر روى حامل.

Pattern Lay Coil          كالف خواب الگو
روش پيچيدن كالف كه مقدار سيمى را كه مى توان بر روى حامل استوانه اى، 
در پى پردازش بر روى بلوك ساكن، جا داد بيشينه مى كند. هر پوشش پيچيده 
پوشش  هر  مى شود.  پيچيده  مبنا  روى  بر  كه  است  اى  اليه  شدة جداگانه، 
مبنا و چه به وسيلة گردش صفحه ضربه  اثر چرخش  پيچيده شده، چه در 
زن، به سمت ميله محورحامل منحرف مى شود كه در نتيجه مقطعى به شكل 

دونات(doughnut) يا نان كماج روى حامل ايجاد مى شود.
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Pay Off                 قرقره بازكنPay Off                 قرقره بازكنPay Off
ها.  بسته  ديگر  انواع  يا  قرقره  بوبين،  از  سيم  يا  كابل  خوراندن  فرآيند   (1
از  اى  به داخل قطعه  كابل  يا  مفتول، سيم  براى خوراندن  2) وسيله اى كه 
تجهيزات يا ماشين آالت بكار  مى رود. انواع متداول ماشين هاى قرقره بازكن 

شامل افقى (دستك دار نيز ناميده مى شود)، ميز گردان و باالسرى است.

Pay – Off – Pak
نام تجارتى براى ظرف هاى استوانه اى ارسال سيم كه ممكن است از جنس 
يا  كشش  تجهيزات  از  مستقيم  طور  به  را  سيم  كه  باشد  فوالدى  يا  الياف 
پردازش سيم دريافت مى كند. اين وسيله از مجموعه اى از كارهاى دستى 
- از هنگامى كه كشندة سيم آن را به پايان مى رساند تا زمانى كه مصرف 
كننده آن را به مصرف مى رساند- جلوگيرى مى كند. همين ظرف براى حمل 
و انبار كردن بكار مى رود و در ارتباط با جابجايى و حفاظت از آسيب سيم 
يا خوردگى آن، به شكل هاى مختلفى عرضه مى شود. به Draw- Pak و 

D-Packer مراجعه شود.

PBJ
عالمت اختصارى ( كابل هاى) عايق كاغذى و كنفى گردباف شده است.

PBT
بوتيلن  پلى   ،  Poly- Butylene Terephthalate اختصارى  عالمت 

ترفتاالت، نوعى پالستيك.
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PCG
عالمت اختصارى كابل قابل حمل معدن با هادى هاى مربوط به برق، كنترل 
و زمين. اصطالحى متداول براى كابل دفن مستقيم با هستة هوايى (پر نشده) 

با حفاظ مسى چين دار.

PCP Compounds         آميزه هاى پى. سى. پى
عالمت اختصارى الستيك مصنوعى معروف به "پلى كلروپرن". اين آميزه ها 
را معموالً با نام تجارتى دوپونت، نئوپرن مى شناسند. اين ماده خصوصيات 
الكتريكى ضعيف ترى نسبت به الستيك طبيعى دارد و بنابراين مصرف آن 
براى عايقكارى به كاربردهاى غير حساس محدود مى شود. اما ويژگي هاي 
خوبي چون هوا ناپذيرى، پايدارى در برابر روغن، پايدارى در برابر شعله، 

پايدارى در برابر اوزون و چقرمگى مكانيكى دارد.

PCS
Prestressed Concrete Strandعالمت اختصارى Prestressed Concrete Strandعالمت اختصارى Prestressed Concrete Strand، رشتة پيش تنيدة بتن.

PCTFE
ترى  كلرو  پلى   ،Polychlorotifuoroethylene اختصارى  عالمت 

فلوئورو اتيلن، است.
PD
عالمت اختصارى هاديهاى تابيده شده ( افشان) عايقكارى شده با الستيك و با 
گردباف پنبه اى بر روى هر يك. هاديها به هم پيچيده شده اند و گردبافى كلى 
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دارند. براى كار سبك ، مصرف در مكان هاى خشك، 300ولت مناسب اند.

PE
حرفه اى،  مهندسى   (2 (Polyethylene)1)پلىاتيلن اختصارى:  عالمت

.(Professional Engineering)

Peak Value           مقدار بيشينه، مقدار اوج
بيشترين مقدار لحظه اى متغير.

Peak Voltage        بيشينة ولتاژ
بيشينة ولتاژ لحظه اى مربوط به جريان الكتريكى.

Pearlite                 پرليت
مخلوطى از سمانتيت (كاربيد آهن) و فريت (آهن خالص). هنگامى كه زير 
ميكروسكپ ديده شود ظاهرى شبيه به صدف دارد. پرليت ساختار اليه اى دو 
فازى متمايز در فوالد دارد كه شامل ورقه هاى نازك كاربيد آهن(Fe3C)  در 
ماتريس فريتى است. ساختار ريز پرليتى ( اندازة دانه اى كوچك) استحكام و 

قابليت كشش سيم را بيشينه مى كند.

Peeling        پوسته شدن، پوسته بردارىPeeling        پوسته شدن، پوسته بردارىPeeling
علت  به  پايه  فلز  روى  از  يا  ديگر  الية  از  پوشش  از  اليه  يك  شدن  جدا 
چسبندگى ضعيف. روش تكميل كارى سرد كه به طور مكانيكى مقدارى از 
مادة سطحى و در پى آن عيب هاى كوچكى كه گاهى اوقات در مادة گرم 
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ابعادى آن  نورد شده وجود دارد، برداشته مى شود. هموارى سطح و دقت 
به طور  نورد شده،  اما خصوصيت هاى مكانيكى فوالد گرم  يابد  بهبود مي 

محسوس تحت تاثير اين تكميل كارى قرار نمى گيرد.

Peeling Die          حديدة پوسته بردارى
حديده هايى كه در عمليات اصالح مفتول براى پوسته بردارى از سطح مادة 

نامطلوب بكار مى روند.

Peening            تقه كارى، ساچمه بارى، كوبكارىPeening            تقه كارى، ساچمه بارى، كوبكارىPeening
كوچك  ذرات  با  سيم  بيرونى  سطح  به  زدن  ضربه  طريق  از  فشردن  درهم 
سخت به منظور تغيير شكل سطح و ايجاد تنش فشارى پسماند در آن است. 
با اين عمل مى توان تا اندازة زيادى مقاومت فنرها را در برابر خستگى، با 
كاهش يا از ميان بردن رخداد تنش هاى كششى در خالل عمل چرخه اى 
فنر، بهبود بخشيد و به اين ترتيب از شرايطى كه منجر به رشد ترك مى شود 

جلوگيرى كرد.

Pellet             گندله، حبه
آن را قطعة جاگذاري شده در حديده، قطعة كار نشده يا مغزى خام حديده 
نيز مى نامند. محصول تنگستن كاربيد كلوخه شده كه از آن حديده ساخته 
مي شود. اين حبه ممكن است توپر يا داراى سوراخ يا حفره اى باشد كه به 

مته كارى سوراخ كمك كند.

Pencilling               مدادى كردنPencilling               مدادى كردنPencilling
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كاهش تدريجى ضخامت عايق يا دوكى كردن آن به منظور از ميان بردن تنش 
الكتريكى در محل اتصال دو سيم يا سر سيم. همچنين هنگام عايق بردارى براى 
سر سيم يا پايانة هادى نيز بكار مى رود. دوكى كردن عايق از امكان ايجاد " اثر 
بر روى هادى، به علت كاربرد تيغة برش، مى كاهد. اثر حلقه اى " بر روى هادى، به علت كاربرد تيغة برش، مى كاهد. اثر حلقه اى " بر روى هادى، به علت كاربرد تيغة برش، مى كاهد. اثر حلقه اى  حلقه اى برش

برش، منجر به گسيختگى سيم به علت شتابزدگى منجر خواهد شد.

Penton پنتون          
پلى اتر كلرينه كه پايدارى خوبى در برابر اسيدها، قليا ها و حالل ها تا 120 

درجة سانتيگراد ارائه مى كند.

Percent Elongation                درصد ازدياد طول
سنجشى كه در عمليات كشش سيم براى تعيين ميزان تابكارى بكار مى رود. 
اين درصد عبارت از طول اصلى نمونه تقسيم بر طول نمونه هنگام شكست 

كششى است كه بر حسب درصد بيان مى شود.

Percent Plating         درصد آب فلز كارى، درصد پوشش كارىPercent Plating         درصد آب فلز كارى، درصد پوشش كارىPercent Plating
مقدار آب فلزى كارى بر روى هادى كه بر حسب درصد وزنى بيان مى شود، 
فلز كارى  افزايش قطر هادى، ضخامت آب  با  براى درصد يكسان  بنابراين 

افزايش مى يابد.

Percentage Conductivity                             درصد رساناييPercentage Conductivity                             درصد رساناييPercentage Conductivity
انايي حس بيان مي شود. 2) رت درصدي از رسانايي حس بيان مي شود. 2) رت درصدي از رسانايي حس بيان مي شود. 2)  انايي ماده كه به صو1) رسانايي ماده كه به صو1) رسانايي ماده كه به صو

انايي ميان هادي فاز و خنثي در كابل هاي برق.نسبت رسانايي ميان هادي فاز و خنثي در كابل هاي برق.نسبت رسانايي ميان هادي فاز و خنثي در كابل هاي برق.
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Percentage Reduction                            درصد كاهش
كاهش سطح مقطع سيم كه به صورت نسبت پيش و پس از تغيير شكل بيان 
مى شود. اين اصطالح را مى توان براى نشان دادن مقدار تغيير با گذر از داخل 
حديده اى تكى در كشش سيم، از شروع تا پايان در فرآيندى چند حديده اى، 
يا به منزلة براورد نرمى ماده ( هنگام اندازه گيرى ميان باريكى پيش آمده در 

خالل آزمون كششى و مقايسة آن با قطر اولية سيم) بكار برد.

Perchlorethylene         پركلراتيلن
از فرآيند تميز  بنابراين پس  تبخير سريع آب مى شود،  ماده اى كه موجب 

كارى روى قطعات كوچك و رزوه هاى پيچ بكار مى رود.

Perfluoroalkoxy (PFA)       پر فلوئورو الكوكسى
زياد،  دماى  در  پايدارى  الكتريكى،  هاى  مشخصه  كه  كربن  فلوئورو  رزين 
اثرناپذيرى در برابر مواد شيميايى و پايدارى بسيار خوبي در برابر شعله دارد. 
دماى عملياتى آن 250 درجة سانتيگراد است و مى توان آن را با همة هاديهاى 

مسى تابيده شده (افشان) بكار برد.

Period           دوره، تناوب
كمينة فاصلة زمانى كه در خالل آن مشخصه هايى يكسان، مربوط به پديدهاى 

تكرار شونده، ظاهر مى شوند.

Periodicity         دوره اى بودن، تناوبى بودنPeriodicity         دوره اى بودن، تناوبى بودنPeriodicity
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1) ويژگى داشتن دوره يا تناوب. 2) تغييرات يا نوسان هايى با فاصلة يكنواخت 
در قطر عايق كابل انتقال كه به بازتاب هاى سيگنال مى انجامد. بنابراين، اين 
بازتاب ها مربوط به هنگامى هستند كه طول موج سيگنال يا مضربى از آن 

برابر با فاصلة ميان دو تغيير قطر است.

Permeability               تراوايى، نفوذپذيرىPermeability               تراوايى، نفوذپذيرىPermeability
1) تراوايى مغناطيسى، سنجشى از قابليت ماده براى تغيير ميدان مغناطيسى اطراف 
خود است كه به صورت نسبت القاى مغناطيسى به شدت ميدان مغناطيس شده 
تعيين مى شود. 2) قابليت ماده اى متخلخل كه امكان عبور گاز يا مايع تحت 
فشار را از خود فراهم مى كند. به طور مثال، در قالب ريخته گرى، فضاهاى 
خالى بين ماسه ها و قابليت فرار گازهاى به دام افتاده از ميان ماسه است. 3) 

پارامترى براى درجه بندى سهولت جريان مايع يا گاز از مايع.

Permittivity                   گذر دهى، قابليت نفوذPermittivity                   گذر دهى، قابليت نفوذPermittivity
نسبت ظرفيت خازن با داشتن دى الكتريك ميان الكترودها به ظرفيت همان 
خازن در هنگامى كه هوا در ميان الكترودها است. آن را ثابت دى الكتريك و 

ظرفيت  القايى ويژه (SIC) نيز مى نامند.

Peroxide                پراكسيد
. 2) مادة شيميايى اضافه شده به XLP (پلى  H2O2 1) هيدروژن پراكسيد

اتيلن) براى آغاز فرآيند اتصال عرضى يا شبكه اى كردن.

Peroxide Curing Systems سامانه هاى پخت پراكسيدى   
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 (XLPE) پايه (– پايه (– پايه – شيوة پخت براى آميزه هاى پلى اتيلن شبكه اى شدة پراكسيد – شيوة پخت براى آميزه هاى پلى اتيلن شبكه اى شدة پراكسيد 
است. سه سامانة اصلى وجود دارد: پخته شده با بخار، پخته شده با نيتروژن، 
و ولكانش پيوسته با مايع تحت فشار. همة اين روش ها مبتنى بر استفاده از 
گرما هستند كه موجب مى شود پراكسيد به بنيان واكنش پذير تجزيه و چرخة 

پخت آغاز شود.

Petrol Wire       سيم مخصوص مواد نفتى
سيمى كه براى تاب آوردن هنگام غوطه ورى در بنزين و روغن، عايقكارى 

شده است. معموالً گرمانرم (با روكش نايلونى يا بدون آن) است.
سيمى كه براى تاب آوردن هنگام غوطه ورى در بنزين و روغن، عايقكارى 

شده است. معموالً گرمانرم (با روكش نايلونى يا بدون آن) است.
سيمى كه براى تاب آوردن هنگام غوطه ورى در بنزين و روغن، عايقكارى 

Petroleum Jelly           ژلة نفتىPetroleum Jelly           ژلة نفتىPetroleum Jelly
منزلة  به  توان  مى  را  ماده  اين  آيد.  مى  دست  به  خام  نفت  از  كه  خميرى 
پركننده در كابل تلفن براى جلوگيرى از نفوذ آب مصرف كرد. عمل پر كردن 
به صورت اليه اليه در ضمن تشكيل كابل صورت مى گيرد. اين ماده قابل 
مقاسيه با عايق پلى اتيلن است، در باالترين دماهاى كابل خشك نمى شود، 
در دماهاى پايين سخت نمى شود و بر انعطاف پذيرى كابل تأثيرى ندارد. 
اين ماده خود تأثيرى بر عملكرد الكتريكى كابل ندارد، مانع اتصال نمى شود 

و كم هزينه است.

PF
عالمت اختصارى : 1) پيكو فاراد. 2) ضريب توان.

P F Wire              سيم پى. اف
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عالمت اختصارى نوعى سيم عايقكارى شده با اتيلن پروپيلن فلوئورينه.

PFA
Perfluoroalkoxyعالمت اختصارى Perfluoroalkoxyعالمت اختصارى Perfluoroalkoxy، پرفلوئورالكوكسى.

Pfd
عالمت اختصارى سيم برق پارافينى.

PFF
فلوئوريته.  پروپيلن  اتيلن  با  شده  عايقكارى  سيم  نوعى  اختصارى  عالمت 

اصطالحات PGF و PGFF نيز براي آن بكار مى روند.

PG
عالمت اختصارى كابل هاى قابل حمل معدن با هادى برق و زمين و براى 

600 ولت.

PGF
عالمت اختصارى نوعى سيم عايق كارى شده با اتيلن پروپيلن فلوئورينه.

PGFF
فلوئورينه.  پروپيلن  اتيلن  با  كارى شده  عايق  سيم  نوعى  اختصارى  عالمت 

PFF و PGF نيز براي آن بكار مى روند.
pH
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مبنايى كه اسيدى بودن يا بازى (قليايى) بودن را نشان مى دهد و نشانه اى از 
لگاريتم منفى فعاليت يون هيدروژن است. اين مقياس از 0 تا 14 است كه 7 
نشانگر مبناى خنثى در 25 درجة سانتيگراد است. هر قدر pH محلول معينى 
كمتر از 7 باشد، اسيدى بودن آن بيشتر است. هر قدر مقدار آن بيشتر از 7 
pHباشد، حالت بازى بودن آن قوى تر است. افزايش يك واحد به pHباشد، حالت بازى بودن آن قوى تر است. افزايش يك واحد به pH نشانگر 10 
7 است،  pH آب خالص طبيعى pH .برابر كاهش اسيدى بودن محلول است
بنابراين، براى pH باالتر از 7، افزايش يك واحد نشان دهندة ده بار افزايش 
pHقليايى بودن محلول است. اغلب از مقدار pHقليايى بودن محلول است. اغلب از مقدار pH براى تعيين كارآيى اسيد ها، مانند 

اسيد هايى كه در اسيد شويى بكار مى روند، استفاده مى شود.

Phase            فاز، مرحله
بر حسب  معموالً  الكتريكى.  در سيكل  پيشرفت  لحظة خاص  يا  مرحله   (1
درجة الكتريكى بيان مى شود و 360 درجه نشانگر يك سيكل است. 2) بخش 
جزئى دوره اى كه از آن لحظه زمان پيش مى رود كه از لحظه اى دلخواه 
سنجيده مى شود. 3) بخشى از سامانة ماده است كه به لحاظ فيزيكى همگن 

و متمايز از ديگر بخش هاست.

Phase Angle        زاوية فاز
اندازة پيشرفت موجى متناوب در زمان يا فاصله از لحظه يا وضعيتى انتخاب شده.

Phase Conductor         سيم فاز
هادى هايى به جز هادى خنثى.
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Phase Sequence           توالى فاز
ترتيبى كه بر حسب آن اعضاى متوالى موجى متناوب به مقادير بيشينة مثبت 
خود مى رسند. توالى فازدر ابتدا صفر است كه در آن تغيير فاز وجود ندارد. بعد 

توالى فاز به  به اضافه/ منها مى رسد كه در آن تغيير فاز عادى وجود دارد.

Phase Shift           تغيير فاز
1) قدر مطلق تفاوت ميان دو زاوية فاز. 2) تغييرى در نسبت سيكل ميان دو 

كميت متناوب كه بر روى يك محور فعالند.

Phosphate Coating      پوشش فسفاتPhosphate Coating      پوشش فسفاتPhosphate Coating
پوشاندن با پوششى چسبنده از فسفات روى كه به منزلة حامل روان كننده در عمليات 

كشش و شكلدهى ديگر (اكستروژن، سرپخ كارى  مانند آن) بكار مى رود.

Phosphor Bronze      برنز فسفردار، مفرغ فسفر دار
آلياژ مس و قلع كه درصد كمى فسفر دارد و مشخصة آن چقرمگى و استحكام 
كششى زياد است. سهولت كار با اين آلياژ بستگى به درصد قلع در آلياژ دارد. 
هر قدر مقدار قلع كمتر باشد با سهولت بيشترى مى توان آلياژ رادر حالت 

سرد شكل داد.

Phosphorus          فسفر
عنصرى غير فلزى و به شدت واكنش پذير كه به طور طبيعى در فسفات ها 
بدترين  از  يكى  فوالد  كيفى  شرايط  از  بسيارى  در  فسفر  شود.  مى  يافت 
ناخالصى هاست. هنگامى كه فسفر بيشتر از حدود معينى وجود داشته باشد، 
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درصد   0/12 تقريبًا  تا  فسفر  آورد. وجود  مى  به وجود  شكننده  فلزى سرد 
استحكام را با كاهش نرمى افزايش دهد.

Photocell              فتوسل
وسيله اى كه در آن مشخصة ولتاژ جريان تابعى از تابش نور است.

Photodetector (Receiver)   (گيرنده) آشكار ساز نورى
انرژى نورى را به انرژى الكتريكي تبديل مى كند.

Photoelectric Control         كنترل فتوالكتريكى
كنترل حساس به تابش نور.

Photon                   فوتون
كميت بنيادى انرژى تابشى (كوانتوم).

Physical Metallurgy            متالورژى فيزيكىPhysical Metallurgy            متالورژى فيزيكىPhysical Metallurgy
سازگارى فلز با كاربردهاي در نظر گرفته شده براى آن. بخشى از متالورژى 
كه بيش از هر چيز با تغييرات فيزيكى به وجود آمده در خواص فلز، پس از 

آن كه تركيب شيميايي فلز تقريبًا به طور كامل تثبيت شد، سر و كار دارد.

Physical Properties     خواص فيزيكى
به  كه  هستند  خواصى  علمي،  اصطالح  در  فيزيكى،  خواص  ماده،  خواص 
ساختار ماده حساس نيستند و مى توان آنها را بدون بكار بردن نيرو سنجيد. 
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نمونه هاى آنها عبارتند از: چگالى، رسانايى الكتريكى، ضريب انبساط گرمايى، 
تراوايى مغناطيسى و امثال آن. خواص فيزيكى در موارد استفادة عمومى شامل 
همة خصوصيات از جمله خواص مكانيكى است كه مشمول شرايط و محيط 

علمى  نمى شود.

Physical Testing          آزمون فيزيكىPhysical Testing          آزمون فيزيكىPhysical Testing
آن گونه آزموني كه تعيين خواص فيزيكى ماده توسط آن كامل مى شود.

  Pi(   )                       عدد پى
نسبت محيط دايره به قطر آن. اين نسبت خود مقدارى دارد كه اگر تا 8 رقم 
اعشار گرفته شود، 3/14159265، يا 32 تقسيم بر 7 است. از اين نسبت در 
صنعت سيم و كابل مى توان براى محاسبة قطر هر رشتة سيم مربوط به كابل 
براى فرآهم كردن سطح مقطع تعيين شده استفاده كرد. يا بر عكس آن را براى 
محاسبة سطح مقطعى كه قطر معين رشته سيم را فرآهم خواهد كرد، بكار برد.

Piano Wire           سيم پيانو
با  را  سيم  اين  شده.  حرارتى  عمليات  كربن  پر  فوالد  جنس  از  پيانو  سيم 
با استحكام كششى زياد  ايجاد سيمى  براى  دفعات زياد كشش هاى سبك 
و بادوام با پرداختى براق، درخشنده و هموار مى سازند. دو نوع سيم پيانو 
وجود دارد: سيم باس كه براى هستة تارهاى باس پيچيده شدة پيانو بكار 
مى رود و هر سيم صداى زير (سوپرانو) كه سيمى با استحكام كششى بيشتر 
است و براى تارهاى صداى زير مصرف مى شود. اين نوع سيم در گذشته 
براى فنرهاى با كار سبك و سنگين بكار مى رفت، اما سيم فنرى موسيقى 
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جايگزين آن شد. ( به شناسه مربوطه مراجعه شود)

PIC
بكار  كابل مخابراتى  با عايق پالستيكى كه در  كابل   (1 : اختصارى  عالمت 
مى رود. 2) هادى هاى با عايق پالستيكى. هادى ها با پوشش اكسترود شده 

پالستيك پوشيده شده اند.

PIC Core Lay-ups
عالمت اختصارى هستة كابل عايقكارى شده با پالستيك. نوعى كابل چند 
رشته اى ساخته شده از پلى اتيلن (PE). اين كابل را به سهولت مىتوان به 
همچنين  دارد،  پايينى  الكتريك  دى  هاى  ثابت  درآورد،  مختلف  هاى  رنگ 

ازدياد طول كششى و خواص پايدارى در برابر ضربة آن عالى است.

Pick                         پيكPick                         پيكPick
1) گروه يا نوارى از رشته هاى موازى در گردباف. 2) فاصلة ميان دو نقطه 
گذر رشته هاى گردبافى مجاور هم. اندازه گيرى بر حسب پيك در اينچ ميزان 

پوشش را تعيين مى كند.

Pick-Up                                                                  برگير
ذرات كوچك فلز اكسيد شده كه در اكستروژن به سطح مى چسبد.

Pick-Up Value            مقدار برگير
كمينة دروندادى است كه موجب خواهد شد وسيله اي عمل تعيين شده را 
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كامل كند.

Pickle           قطعه شويى
عملى كه براى تميز كردن شيميايى يا الكتروشيميايي سطح فلزات از طريق زدودن 

Acid Cleaningاكسيدهاى سطحى انجام مى شود. به Acid Cleaningاكسيدهاى سطحى انجام مى شود. به Acid Cleaning نيز مراجعه شود.

Pickling             قطعه شويى، اسيد شويىPickling             قطعه شويى، اسيد شويىPickling
يا  شيميايى  آمايش  توسط  فلزى  سطوح  روى  از  اكسيد  يا  پوسته  زدودن 
با غوطه ور كردن در  الكتروشيميايى پيش از كشش سيم. اين عمل معموالً 
پوسته  يا  اسيد  با  را شستشو  فرآيند  اين  مى شود.  انجام  رقيق  معدنى  اسيد 

زدايى شيميايى نيز مى نامند. 
توجه : زدودن ديگر آلودگى ها، مانند پوشش هاى روغن و مواد روانكارى، 

تميز كارى شيميايى است، اما اسيد شويى نيست.

Pickling Acid              اسيد قطعه شويى
مادة كامًال واكنش پذيرى كه براى زدودن اكسيد ها و پوسته از روى سطح فلز 
بكار مى رود. به طور معمول اسيدهاى رقيق معدنى (مانند اسيدهاى سولفوريك، 

كلريدريك، نيتريك يا فسفريك) براى اسيد شويى مصرف مى شوند.

Pickling Acid Disposal      دور ريختن اسيد قطعه شويى
قابل  فلزات  كردن  تميز  براى  كه  را  اسيد شويى  مايع  يا  اسيد مصرف شده 
با خنثى كردن، حذف جامدات و تخليه كردن آب  استفاده نيست مى توان 
زالل در مجارى فاضالب، دور ريخت. روش پذيرفته شده  بستگي به مقررات 
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دولتى در رابطه با تخليه و حمل جامدات با كاميون دارد.

Pickling Acid Regeneration       احياى اسيد قطعه شويى
آمايش اسيد قطعه شويى مصرف شده از طريق اصالح شيميايى و فيزيكى. 
در اين فرآيند فلزات حل شدة انباشته زدوده مى شوند و اسيد احيا شده براى 
بازگشت به مخزن اسيد شويى توليد مى شود. در مورد اسيد سولفوريك بكار 
رفته براى تميز كردن فلزات آهنى، سرد كردن ساده و آسان مايع مصرف شده 

موجب تبلور و جدا شدن آهن به شكل بلورهاى سولفات آهن مى شود.

Pickle Acid, Spent     اسيد قطعه شويى مصرف شده
شستشو با اسيد مستلزم انحالل پوسته اكسيدى فلز در اسيد معدنى است، به 
اين ترتيب كه اكسيد به تركيب فلزى انحالل پذير تبديل و در اسيد قطعه شويى 
انباشته مى شود. پس از دوره اى از مصرف، ظرفيت اسيد براى نگه داشتن 
است. اسيد " است. اسيد " است. اسيد  مصرف شده" مصرف شده" مصرف شده نمك فلزى در محلول به حد خود مى رسد و اسيد 

مصرف شده را بسته به تركيب آن خنثى و يا احيا مى كنند.

Pickling, Electrolytic          اسيد شويى الكتروليتى
از  استفاده  با  الكتروليز)   ) برقكافت  توسط  مواد  كردن  تميز  براى  روشى 
محلول اسيدى به منزلة الكتروليت و فلزى كه بايد تميز شود به منزلة كاتد. به 

Bullard Dunn Process مراجعه شود.

Picking, Fume Control System قطعه شويى با سامانة كنترل دودFume Control System قطعه شويى با سامانة كنترل دودFume Control System
سامانة مكش هواى واداشتة مكانيكى كه هوا را از باالى مخازن قطعه شويى 
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روباز مى كشد، به اين منظور كه كارگران و تجهيزات را در برابر فرار دودهاى 
از سامانه هاى  اسيد شويى  از خط هاى  بسيارى  در  كند.  اسيدى محافظت 
استفاده مى شود كه شامل پروانة فشار هوا و  كشش"  فشار –  تخلية دود " 
لوله اصلى براى دميدن افشانة هوا در سراسر مخزن؛ كالهك دودكش تخليه 
جانبى براى جمع كردن دودها؛ كانال كشى؛ دستگاه شستشوى دود؛ و پروانة 

مكنده است.

Pickling Inhibitor      بازدارندة قطعه شويى
مايع خاصى كه به اسيد قطعه شويى به مقدار كم ( معموالً 0/25 تا 0/5 درصد 
حجمى اسيد خام) براى محدود كردن واكنش اسيد بر روى فلز پايه و بدون 

اثر گذارى بر انحالل اكسيدها و پوسته، اضافه مى شود.

Pickling, Iron Loss In        تلفات آهن در قطعه شويى
مقدار آهن حل شده در خالل فرآيند قطعه شويى كه به صورت درصد وزن 
كالف بيان مى شود. بيشتر تلفات آهن ناشى از پوسته اكسيدى روى سطح 
است، بنابراين تلفات آهن محسوب نمى شود. تلفات معمول آهن براى كالف 

مفتول 0/75 درصد و براى سيم 0/1 تا 0/2 درصد است.

Pickling Neutralization     خنثى كردن اسيد قطعه شويى
اسيدهاى مصرف شدة اسيد شويى، آب شستشو و آب گاز شويى را با آهك، 
كربنات سديم، ئيدروكسيد سديم و گاهى با آمونياك ( در خارج از آمريكا) يا 
خنثى مى كنند. عمليات خنثى سازى بستگى  9 PH  با ديگر مواد قليايى 7 تا
به مقررات محلى دارد. بسيارى از مقامات محلى اجازه نمى دهند مواد جامد 
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به داخل مجارى فاضالب تخليه شود و لجن حاصل از تصفيه را بايد مطابق 
مقررات دولتى دور ريخت.

Pickling Plant                 كارگاه اسيد شويى
وسايل  با   ) آجر  با  آستر شده  يا  پالستيكى  مخازن  دارندة  بر  در  كه  محلى 
گرمايش يا بدون آن)، مخازن آب شستشو، مخازن انبارش، تجهيزات زدودن 
دود، جرثقيل ها يا نقاله هايى براى جابجايى محصول، مخازن پوشش كارى، 
كف سازى مقاوم در برابر اسيد و سامانة بازيابى اسيد است. گاهى اوقات با 
نام هاى گوناگون مانند كارگاه قطعه شويى، خط اسيدشويى، كارگاه تميزكارى 

يا اتاق اسيد شويى ناميده مى شود.

Pickling, Rinsing Water    قطعه شويى با شستشو با آب
پس از اسيد شويى، براى زدودن اسيد از سطح فلز، شستشو با آب ضرورى 
pHاست. pHاست. pH مربوط به شستشوى نهايى را بايد كنترل كرده و آن را در محدودة 4 
تا 5 نگه داشت، به اين منظور كه از زنگ زدگى سريع جلوگيرى شود. معموالً 

آب شستشو پيش از تخليه به داخل مجراى فاضالب نياز به عمل آورى دارد.

Pickling, Tank Heating     قطعه شويى با گرمايش مخزنTank Heating     قطعه شويى با گرمايش مخزنTank Heating
گرم كردن مستقيم با استفاده از بخار از طريق لوله اى كه در فرورفتگى آجركارى، 
به منظور جلوگيرى از آسيب ديدن آن، كار گذاشته شده است، حمام را رقيق كرده 
و موجب سر ريز شدن اسيد مى شود. گرم كردن غير مستقيم با بخار از طريق 
تقطير بخار در مبدل هاى گرمايى بسته انجام مى شود كه در كف يا اطراف مخزن 
قرار گرفته اند. گرم كردن نيز ممكن است توسط پمپ كردن اسيد قطعه شويى از 
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داخل مبدل هاى حرارتى بيرونى انجام شود.

Pickling Time             زمان قطعه شويى
مدت زمانى كه كالف بايد در اسيد غوطه ور بماند تا اين كه تمام سطح فوالد 
پوسته زدايى شود. اين مدت بستگى به عوامل درپى آمده دارد: نوع اسيد، 
غلظت و دماى آن؛ مقدار كربن يا عناصر آلياژى فوالد؛ اندازة مفتول يا سيم؛ 
و اين كه كالف ها تسمه پيچى شده يا باز هستند. مدت ها از 5 دقيقه و 
براى  بيشتر  يا  دقيقه   60 تا  تابكارى  از  پس  سيم  شويى  اسيد  براى  كمتر 

آلياژ تغيير مى كند. مفتول پر 

قطعه شويى با تميز كارى فراصوتى
Pickling, Ultrasonic Cleaning
ارتعاشات با بسامد باال كه توسط تراگذارها (مبدل هاى انرژى) و ارتعاشگرها 
با  شود.  مى  آنها  تركيدن  و  ها  حباب  تشكيل  موجب  و  آيد  مى  وجود  به 
برخورد حباب ها با سطحى كه بايد تميز شود و با تركيدن آنها فشارى ايجاد 
مى شود كه براى از هم پاشاندن پوسته و ديگر آلودگى ها و دور كردن آنها 

از سطح فلز كافى است.

Picks Per Inch             شانه در اينچ
تعداد دفعاتى كه حامل ها در گردبافى با يكديگر در يك جهت و در راستاى 

محور طولى، در هر اينچ از طول، تالقى مى كنند.
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Pico
پيشوندى به معنى يك ميليونيم ( 10-12).

Picocoulomb         پيكو كولن
12-10كولن.

Picofarad (pf)                          پيكو فاراد
يك تريليونيم (يا يك ميليونيم يك ميليونيم) فاراد. واحد ظرفيت الكتريكى 
كه معموالً براى تعيين نامتوازنى ظرفيت ميان زوج ها و نامتوازنى دو سيم از 
يك تريليونيم (يا يك ميليونيم يك ميليونيم) فاراد. واحد ظرفيت الكتريكى 
كه معموالً براى تعيين نامتوازنى ظرفيت ميان زوج ها و نامتوازنى دو سيم از 
يك تريليونيم (يا يك ميليونيم يك ميليونيم) فاراد. واحد ظرفيت الكتريكى 

يك زوج نسبت به زمين بكار مى رود.

Picture Wire               سيم قاب عكس
سيمى كه براى آويزان كردن مواد و اشيايي مانند آثار هنرى (نقاشى) بكار مى رود.

 اين سيم را معموالً از فوالد نرم، روي، قلع، برنج يا فوالد نرم با روكش برنج 
مى سازند. آن را به منظور تكميل كارى انعطاف پذير كشش كارى مى كنند و 

به طور كلى به صورت رشته در مى آورند.

PID
Proportional Integral Derivativeعالمت اختصارى Proportional Integral Derivativeعالمت اختصارى Proportional Integral Derivative ، مشتق انتگرال متناسب.

Pierce Tape         نوار مشبك
نوار تقويت شده با تور سيمى كه براى تقويت لبه هاى تاير بادى بكار مى رود.
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Piercing               سوراخكارىPiercing               سوراخكارىPiercing
مكانيكى،  كارى  مته  با  معموالً  كه  الماس  هاى  در ساخت حديده  فرآيندى 

تراش فراصوتى يا با استفاده از باريكة ليزر انجام مى شود.

Piezoelectric Effect                               اثر پيزوالكتريكى
قرار  نيروى كرنشى  تأثير  به صورت مكانيكى تحت  مواد هنگامى كه  برخي 
مى گيرند به لحاظ الكتريكى قطبى مى شوند. جهت و مقدار قطبيدگى، به ماهيت، 
مقدار و جهت كرنش بستگى دارد. در چنين بلورهايى عكس اين حالت نيز 

صادق است، يعنى با بكار بردن ميدان الكتريكى، كرنش حاصل مى شود.

Pig                شمش، شوشهPig                شمش، شوشهPig
ريخته گرى اولية فلز پس از ذوب. به اين علت نام " Pig، خوك" به آن داده 
شده است كه وقتى در ابتدا فلز مذاب از طريق يك جوى روى زمين ريخته 
شد كه در سوراخ هاى كم عمق خاك جريان يابد، آرايشى به خود گرفت كه 
 ،Sow" شبيه خوك هاى نوزاد شيرخوار به نظر مى آمد. مجراى مركزى به

خوك ماده" و قالب ها به "Pig، بچه خوك ها" معروف شدند.

Pig Iron آهن خام        
آهن به دست آمده از طريق احياى آهن در كورة بلند.

Pigment                رنگدانه
ماده اى شيميايى كه به آميزه هاى عايق براى ايجاد رنگ به منظور شناسايى 

مدار، اضافه مى شود.



واژه نامه سيم و كابل 699

Pigtail Wire        سيم بافته، سيم بافه اى
و   (افشان)  ظريف  شدة  تابيده  هم  به  مانند،  طناب  خواب  با  رابط  سيم   (1
بسيارانعطاف پذير كه به منظور ايجاد سر سيم به حفاظ متصل مى شود. 2) 

هادى يى كه از قطعة كوچك ادامه يافته است.

PILC
Lead Coveredعالمت اختصارى Lead Coveredعالمت اختصارى Paper Insulated , Lead Covered، عايقكارى شده 

با كاغذ و پوشيده شده با سرب.

Pilot Wire           سيم كمكى
هادى عايقكارى شدة كمكى در كابل برق كه براى كنترل يا داده ها بكار مى رود.

Pin              پين، ميله
1) سر سيم الكتريكى كه معموالً در اتصال دهنده اى قرار دارد كه به طور 
معمول كوچك تر از گوشواره است. 2) ميله اى كه بر روى آن كالف هاى 
سيم به منظور انتقال به مخزن اسيد شويى و خارج كردن از آن و نگهداشتن 

آنها در مدتى كه در مخزن هستند آويخته مى شوند.

Pin Gauge          اندازه گيرى پينى
اندازه گير ضخامت عايق كه داراى پينى است كه با شيار بجا مانده از رشته 

سيم جفت مى شود.
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Pinch Marks    اثرهاى نيشگونى، موج هاى نوردكارى
اثرهاى طويلى كه به طور كلى در جهت رگه ها ادامه مى يابند و ناشى از 
برروى هم تا شدن فلز در خالل نوردكارى هستند. اين قبيل تاخوردگى ها 
در طرف ورودى دستگاه نورد اتفاق مى افتد و در نتيجه در نوردكارى هاى 

بعدى بر روى هم نورد و هموار مى شوند و از بين مى روند.

Pinch Pass            نورد سبك
گذر ورق از ميان غلتك ها كه براى ايجاد كاهش بسيار كم ضخامت تنظيم مى شود.

Pinch Roll         غلتك كشنده، غلتك كشش
غلتكى طراحى شده براى انجام عمل گرفتن شمش در هنگامى كه شمش را 

به علت عدم امكان نوردكارى قطع مى كنند.

Pinhole                                      سوزسوزني، روزنه سوزسوزني، روزنه سوزني سوزني، روزنه سوراخ سوزني، روزنه سوراخ 
اين سوراخ در مورد كابل به معني سوراخي بسيار كوچك در پوشش رزيني 

اكسترود شده است.

Pinion         چرخ دندة كوچك
با فاصله هاى منظم و دقيق و به صورت دندانه هاى  شكلى از چرخ دنده 
از  اى  قطعه  رود.  مى  بكار  كوچك  هاى  دنده  براى چرخ  اصوالً  كه  طولى 
با فاصله هاى منظم و دقيق و به صورت دندانه هاى  شكلى از چرخ دنده 
از  اى  قطعه  رود.  مى  بكار  كوچك  هاى  دنده  براى چرخ  اصوالً  كه  طولى 
با فاصله هاى منظم و دقيق و به صورت دندانه هاى  شكلى از چرخ دنده 

دستگاه نورد است كه با ميل محورهاى ياتاقان و غلتك ها در ارتباط است.

Pinion Hallow Shape         چرخ دندة كوچك تو خالى
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چرخ دندة اكسترود شدة توخالى با فاصله هاى منظم و دقيق كه دندانه هاى 
براى چرخ  اصوالً  است.   گرد  آن  داخل  و  شده  تعبيه  آن  خارج  در  طولى 
چرخ دندة اكسترود شدة توخالى با فاصله هاى منظم و دقيق كه دندانه هاى 
براى چرخ  اصوالً  است.   گرد  آن  داخل  و  شده  تعبيه  آن  خارج  در  طولى 
چرخ دندة اكسترود شدة توخالى با فاصله هاى منظم و دقيق كه دندانه هاى 

دنده هاى كوچك بكار مى رود.

Pinion Wire      سيم چرخ دندة كوچك
سيم شكل داده شده اى از جنس برنج، فوالد و ورشو با دندانه هاى طولى 
تعداد  به شكل مقطع چرخ دنده اى كوچك است و  اين سيم  منظم. مقطع 
دندانه هاى آن معموالً از 6 تا 12 دندانه تغيير مى كند. اين سيم در طول هاى 
تعداد  به شكل مقطع چرخ دنده اى كوچك است و  اين سيم  منظم. مقطع 
دندانه هاى آن معموالً از 6 تا 12 دندانه تغيير مى كند. اين سيم در طول هاى 
تعداد  به شكل مقطع چرخ دنده اى كوچك است و  اين سيم  منظم. مقطع 

مستقيم تهيه مى شود كه براى ساختن چرخ دنده هاى كوچك جهت مصرف 
در ساز و كارهاى چرخ دنده اى مربوط به اسباب بازى ها، وسايل دقيق و 

ساعت ها بكار مى رود.

Pipe             مك لوله اى
حفره يا مك تشكيل شده توسط انقباض در فلز (به ويژه در شمش ها) به 
علت انقباض در خالل انجماد آخرين بخش فلز مذاب. از اين اصطالح براى 
توضيح عيب هاى ناشى از اين مك در محصول تكميل شده استفاده مى شود. 
بنابراين مفتول مك دار مفتولى است كه داراى حفره اى است كه تا مركز آن 
ادامه يافته است و علت آن بريدن ناكافى سرشمش در مرحلة تركيدن شمشه 

است كه بايد بسيارى از مك هاى شمش در اين مرحله رفع مى شد.

Pipe Cable           كابل لوله اى
كابلى فشارى كه مخزن واسطة فشار آن لولة فلزى صلب با انطباق لق است

              Pipe – Line Compression Cablesكابل هاى متراكم خط لوله اى
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كابل هاى متراكمى كه پوستة محافظ خارجى آنها لولة فوالدى صلب است. 
گاز تحت فشار در ميان پوستة بيرونى و واشامه (ديافراگم) نفوذ ناپذير هسته ها 

محصور شده است.

Pipe – Type Cable     كابل نوع لوله اى
اين  ساختمان  زمين.  زير  در  قوى  ولتاژ  برق  انتقال  براى  رفته  بكار  كابل 
از  هايى  اليه  با  شده  عايقكارى  آلومينيومى  يا  مسى  هادى  شامل  كابل 
پوشش  با  اى  لوله  داخل   از  با روغن و كشيده شده  آغشته  كاغذى  نوار 
فوالدى است كه سپس با روغن يا گاز عايق كننده پر شده است. ظرفيت 
با مبدل هاى حرارتى  با خنك كارى واداشته  الكتريكى كامل را مى توان 
به گردش درآوردن و خنك كردن روغن موجود در  براى  تلمبه هايى  و 

لوله افزايش داد.

Piped Rod           مفتول مك دار
حفره اى كه ممكن است توسط انقباض فلز ( به ويژه شمش ها) در خالل 
انجماد آخرين بخش فلز مذاب تشكيل شود و در ساخت مفتول ممكن است 
منجر شود، يعنى مفتولى كه داراى حفره هاى كوچك  به مفتول "مك دار" 
است كه تا مركز آن كشيده شده است و علت آن قطع ناكافى شمش در مرحلة 
ساخت شمشه است كه بايد بسيارى از مك هاى شمش از آن جدا و دور 

ريخته مى شد.

Piped Wire Breaks    گسيختگى هاى سيم مك دار
حفره هايى كه معموالً در خالل ريخته گرى مفتول، چه به علت وجود گاز 

گسيختگى هاى سيم مك دار    
حفره هايى كه معموالً در خالل ريخته گرى مفتول، چه به علت وجود گاز 

گسيختگى هاى سيم مك دار    
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بيش از اندازه در فلز مذاب، و چه به علت انقباض ناشى از انجماد در مركز 
فلز ريخته شده، تشكيل مى شود.

Piping Voids      حفره هاى مك لوله اى
عيب الگوى جريان كه در خالل فرآيند اكستروژن به وجود مى آيد.

Pirn              ماسوره
لوله اى چوبى يا كاغذى يا فلزي تيغه اى شكل كه بر روى آن سيم پود پيچيده 

مى شود و در داخل ماكوى ماشين بافندگى قرار مى گيرد.

Piston Finish Rod      مفتول با پرداخت پيستون مانند
 مفتول گرد با سطح خاص كه توسط تراشكارى يا سنگ زنى با روادارى دقيق 

قطر و مستقيم بودن ساخته مى شود.

Pit              فرورفتگى، حفره، چاله
رسوبكارى  در خالل  كه  فلز  در سطح  شده  ايجاد  حفرة  يا  رفتگى  فرو   (1
به  فرورفتگى هاى مربوط  آيد.  به وجود مى  يا توسط خوردگى  الكتريكى، 
رسوب الكتريكى ممكن است از فلز پايه عبور كنند، يا ممكن است به آن 
نرسند و علت آن معموالً عمل حفاظتى حباب هاى گاز در اثناى رسوب است. 
2) حفره ها يا فضاهاى خالى كه توسط تبخير مايع در مرحلة كشش يا نورد 
كارى، هنگامى كه فلز براى تغيير نيمرخ خود فشرده يا براى تغيير به اندازه اى 
ديگر از سطح مقطع آن كاسته مى شود، به وجود مى آيند.  حباب هاى حاصل 
از تبخير، فلز را تحت فشار ايجاد شده در نقطة كار تغيير شكل مى دهند. 3) 
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براى نگهداشتن مخازن در  مانند كه  گودال  اتاقكى معموالً  براى  اصطالحى 
نظر گرفته شده است، يا خود مخزنى براى مايعات فرآيند مربوط به امكانات 

توليد است.

Pitch              گام
1) در كابل تخت، گام فاصلة اسمى ميان لبة شاخص هادى و لبة شاخص  
 (2 شود.  مى  بيان  ميليمتر  يا  اينچ  اعشار  بر حسب  كه  است  مجاور  هادى 
فاصله اى كه يك دور از كالف پيچيده شده را از دور بعدى آن جدا مى كند. 
Layبه  Layبه  Lay مراجعه شود. 3) فاصلة يكنواخت ميان نقطه هاى متوالى يكسان بر 
روى چرخ دنده، زنجير يا مجموعه هاى ديگرى از قطعات همانند كه با توالى 

معينى به هم وصل شده اند.

Pitch Diameter             قطر دايرة گام
1) قطر دايره اى كه از مركز هادى ها در هر اليه از كابل با چند هادى عبور 
مى كند. 2) قطر دايره اى كه نقاط متناظر را بر روى دندانة چرخ دنده كه 

فاصلة يكسانى از يكديگر دارند به يكديگر وصل مى كند.

Pitting     حفره دار شدن، خورندگى سوزنىPitting     حفره دار شدن، خورندگى سوزنىPitting
تشكيل حفره ها يا فرو رفتگى هاى كوچك تيز در سطح فلز توسط رسوب 
الكتريكى غير يكنواخت، خوردگى يا تبخير مايعات به دام افتاده ميان فلز و 

سطح حديدة كشش يا غلتك دستگاه نورد است. به Pit مراجعه شود.

PIV(Gear)
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Positively Infinitely Variableعالمت اختصارى Positively Infinitely Variableعالمت اختصارى Positively Infinitely Variable ، متغير نامحدود مثبت.

Pl. Cu
عالمت اختصارى مس ساده (مس الكتريكى).

PL
عالمت اختصارى سيم المپ با دو سيم عايقكارى شده با الستيك و موازى 
يكديگر كه گردباف كلى پنبه اى يا از ابريشم مصنوعى دارد. براى كارهاى 
ولت   300 ولتاژ  و  هاى خشك  مكان  در  كوچك،  كاربردهاى  در  و  سبك 

مناسب است.

Plain Carbon Scrap           قراضه آهن كربن دار ساده
فوالد قراضه با كمتر از 1/65 درصد منگنز، 0/6 درصد سيليسيم يا هر عنصر 

آلياژى ديگر كه براى ايجاد اثر آلياژى خاص اضافه شده است.

Plain Conductor                                             هادى ساده
 هادى ساده، كه فقط شامل يك فلز است.

Plain Enamel       لعاب ساده
نوع اصلى عايق اليه اى كه از روغن هاى خشك كنندة طبيعى، صمغ ها و 
بندى شده است.  نفتاى قطران ذغال سنگ فرمول  با  رزين هاى رقيق شده 
رزين هاى مصنوعى از قبيل پلى استر ايزوفتاليك و عامل هاى اصالح شده 
براى توليد محصول عرضه شده به بازار به نام لعاب ساده پديد آمده است. 
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اين لعاب به لحاظ پايداريش در تشكيل اليه و پرداخت هموار و نرم مورد 
توجه است. از اين لعاب در مواردى استفاده مى شود كه تنش هاى سيم پيچى 

در كمترين مقدار باشد.

Plain Weave        بافت ساده
1) بافت بكار رفته در كابل هاى بافته. رشته هاى ميان سيم ها به مثابة پيوند 
دهنده عمل مى كنند و به كابل سفتى جانبى و انعطاف پذيرى خطى مى بخشند. 
2) بافتى كه به طور فراوان براى پااليش دانه درشت بكار مى رود. اين كاربرد 
را بافت مربعى و استاندارد نيز مى نامند. بافت استاندارد بافتى است كه در آن 
هر سيم تار از رو و زير رديف هاى متوالى سيم هاي پود و بلعكس مى گذرد. 
همة سيم هاى تار موازى و فاصلة يكسانى دارند و سيم هاى پود نيز به همين 

گونه اند.

  Planetary Cabler       ماشين كابل كن سياره اى
ماشيني چند كاره كه مى تواند هر تعداد هاديهاى تكى يا زوجى حفاظ دار با 
گردباف رويى يا روكش شده به نام گروه ها يا هر تلفيقى از آنها را به ترتيب 
تابنده هاى  كنند.  كار  رديفى  به صورت  است  ها ممكن  ماشين  اين  بسازد. 

لوله اى در بسيارى از كاربردها جايگزين اين ماشين ها شده اند.

Planetary Strander
Planetaryبه Planetaryبه Strander , Planetary مراجعه شود.

Planetary Twister         ماشين تاب دهندة سياره اى
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ماشين تاب دهنده با دستگاه هاى قرقره بازكن سوار شده روى گهواره هاى گردان 
كه محور قرقره را در جهتى ثابت در هنگام گردش قرقره ها نگاه مى دارد. اين 

عمل از تاب خوردگى سيم بندى در حال چرخش جلوگيرى مى كند.

Planimeter            سطح سنج
وسيلة اندازه گيرى كه براى اندازه گيرى شكلى سطح، مثًال قطعة نمونة مفتول 

حاصل از عمليات نوردكارى، بكار مى رود.

Plasma         پالسما
گازى تشكيل شده از ذرات باردار.

Plasma Arc Weld Surfacing رويه كارى با جوش قوسى پالسماPlasma Arc Weld Surfacing رويه كارى با جوش قوسى پالسماPlasma Arc Weld Surfacing
روش گداز اليه اى فلزى بر روى سطح به منظور بازسازى سطح يا فراهم 
آوردن پوششى پايدار تر در مقابل ساييدگى. به طور مثال، از اين شيوه در 
صنعت كشش سيم براى گداز اليه اى از اكسيد كرم روى چرخ هاى كشنده 

يا بلوك ها براى افزايش دوام سايشى آنها استفاده مى شود.

Plasma Arc Welding          جوشكارى با قوس پالسماPlasma Arc Welding          جوشكارى با قوس پالسماPlasma Arc Welding
درون  اى  محفظه  در  نشدنى  مصرف  الكترود  كه  فلز  دو  جوشكارى  شيوة 
افشانك مشعل قرار مى گيرد و قوسى با جريان كم ميان الكترود و افشانك 

يك مشعل ايجاد مى شود.

Plastic         پالستيك
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مواد پليمرى بزرگ ملكولى كه شامل هر دو نوع محصول طبيعى و مصنوعى 
– بجز الستيك ها – هستند كه مى توانند تحت فشار و گرما جريان يابند. 
پالستيك هاى تجارتى مربوط به دو نوع رزين اند: گرما گرم كه به طور مكرر 
هنگام گرم شدن نرم و در هنگام سرد شدن سخت مى شوند؛ و گرما سخت 
كه تحت گرما و فشار پخته مى شوند (سخت مى شوند) و تحت اثر گرما 

تغيير نمي يابند.

پوشش پالستيك سيم و كابل برق 
Plastic Coating, Electrical Wires and Cables
اكستروژن پالستيك گرم شده بر روى هادى. پالستيك به صورت عايق در 
مى آيد. همچنين اكستروژن پالستيك گرم شده بر روى چند هادى عايقكارى 

شده است.

Plastic Coating, Steel Wire         پوشش پالستيك سيم فوالدى
براى  سيم  اين  آهنى.  سيم  پوشش  روى  شده  گرم  پالستيك  اكستروژن 
محصوالتى مانند سيم هاى تورى حصار و تورى ريز تا سيم جالباسى و گل 
نامحدود در همة شرايط جوى و  تقريبًا  زيرا دوامى  بكار مى رود.  فروشى 

ظاهر زينتى خوبى دارد.

Plastic Coating, Wirework        پوشش پالستيك سيم تورىWirework        پوشش پالستيك سيم تورىWirework
نيز  و  خوردگى  برابر  در  محافظت  براى  اصوالً  پالستيك  با  را  تورى  سيم 

پوشش پالستيك سيم تورى        
نيز  و  خوردگى  برابر  در  محافظت  براى  اصوالً  پالستيك  با  را  تورى  سيم 

پوشش پالستيك سيم تورى        

فرآهم آوردن ظاهرى خوشايند، تقريبًا با هر رنگى پوشش مى دهند. به طور 
در  كنند،  مى  كارى  رنگ  زير  كنند،  مى  گرم  كنند،  مى  راتميز  سيم  معمول 
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يا پختن پوشش آن را  برند و براى سينتر كردن  پالستيك گرمانرم فرو مى 
دوباره گرم مى كنند. اين پوشش مى تواند هر خاصيت ارزشمند ديگرى به 
اقالم پوششكارى شده منتقل كند. اين پوشش بسته به كاربرد آن، ممكن است 

PVC، پلى اتيلن يا نايلون باشد.

               Plastic Deformation                               تغيير شكل مومسان
تغيير شكل ماده اى در زير بار ( فشار) كه به تغيير ماندگار ابعاد منجر مى شود. 
اين تغيير شكل مبنايى براى چگونگى كاهش اندازة سيم در حديده در خالل 

فرآيند كشش سيم است.

Plastic Dicers             خردكن هاى پالستيك
ماشين هاى برش كه مواد پالستيك باريكه اى را به شكل مكعب هاى منظم 
در مى آورند. خردكن ها اغلب همراستا با مخلوط كن كه رشته هاى پالستيك 
را اكسترود مى كند قرار مى گيرند. اين رشته ها ابتدا خنك و سپس توسط 
خردكن  به صورت حبه در مى آيند. مواد پالستيك را به اين علت به شكل 
حبه در مى آورند كه اطمينان يابند مواد به طور يكنواخت از قيف تغذيه به 
داخل ماشين اكسترودر جريان مى يابد و اين كه به گونه اى فشرده در استوانه 

ماشين براى اطمينان به گرمايش يكنواخت مواد پالستيك انباشته مى شود.

Plastic Flow        جريان پالستيكPlastic Flow        جريان پالستيكPlastic Flow
اين اصطالح هنگامى بكار مى رود كه ماده اى تحت تأثير فشار اعمال شده 
بر آن جريان مى يابد. جريان پالستيك حالتى است كه مادة جامد مشخصة 
اثناى عمليات  فلزى در  مفتول  مثال، قطر  براى  دارد.  مايع  با  جريانى مشابه 
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كشش تغيير مى يابد و طول آن زياد مى شود.

Plastic Granulators            ماشين هاى دانه ساز پالستيك
ماشين هايى براى خرد كردن مواد پالستيك و در آوردن آن به شكل دانه براى 
Plastic Dicers خوراندن به داخل اكسترودرها و ماشين آالت ديگر. به

مراجعه شود.

Plasticity            مومسانى، شكل پذيرىPlasticity            مومسانى، شكل پذيرىPlasticity
پارامترى كه قابليت ماده براى تغيير شكل بدون گسيختگى را نشان مى دهد.

Plasticizer           نرم كننده، روان كنندهPlasticizer           نرم كننده، روان كنندهPlasticizer
افزايش  نرم كردن و  براى  آميزه كارى پالستيك،  عاملى شيميايى كه هنگام 

انعطاف پذيري آن، اضافه مى شود.

Plastifying Extrusion         اكستروژن نرم كارى با گرما
فرآيند اكستروژن كه ماده اى جامد (پليمر) به اكسترودر خورانده مى شود و 

با استفاده از گرماى درون اكسترودر پليمر نرم مى شود.

Plastometer       پالستيك سنج، نرمى سنج
وسيله اى براى تعيين ويژگي هاى جريانى رزين گرمانرم توسط فشردن رزين 
دما و فشار مشخص  اندازة خاص در  با  اى  يا دهانه  قالب  از داخل  مذاب 

است.
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Plater's Bar
مقطعى چهار گوش با رويه كارى خاص براى استفاده به منزلة پايه است كه 
فلزات گرانبها را روى آن، پيش از نوردكارى مجدد، در كارهاى جواهر سازى 

و مانند آن، بكار مى برند.
Plater's Core
مقطعى گرد با رويه كارى خاص براى استفاده به منزلة پايه كه فلزات گرانبها 
را روى آن، پيش از نوردكارى مجدد، در كارهاى جواهر سازى و مانندآن، 

بكار مى برند.

Plating       آبكارى، آب فلز كارىPlating       آبكارى، آب فلز كارىPlating
تشكيل الية چسبنده اى از فلز بر روى شيىء.

Plating Barrel             استوانة گردان آبكارى
از  معموالً  كنند.  مى  الكتريكى  آبكارى  را  قطعات كوچك  آن  در  كه  ظرفى 
استوانه هاى سوراخدار افقى استفاده مى شود. اين استوانه در مخزن محتوى 
كاتد  چرخد.  مى  و  رود  مى  فرو  بيرونى  آندهاى  به  مجهز  آبكارى  محلول 
الكتريكى به قطعه كارى كه بايد آبكارى شود، به وسيلة اتصال درون استوانه 

وصل مى شود.

Plating Thickness      ضخامت آبكارى
اندازه گيرى مى شود.  آبكارى روى رشته سيم  از پوشش  ضخامتى كه پس 
اندازه گيرى معموالً بر حسب ميكرون (ميليونيم متر) يا ميكرواينچ (ميليونيم 
اندازه گيرى مى شود.  آبكارى روى رشته سيم  از پوشش  ضخامتى كه پس 
اندازه گيرى معموالً بر حسب ميكرون (ميليونيم متر) يا ميكرواينچ (ميليونيم 
اندازه گيرى مى شود.  آبكارى روى رشته سيم  از پوشش  ضخامتى كه پس 

اينچ) است.
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Plating, Volume Percentage      آبكارى با درصد حجمى
نسبت حجم مادة آبكارى شده به حجم كل هادى.

Plating, Weight Percentage        آبكارى با درصد وزنى
نسبت وزن مادة آبكارى شده به وزن كل هادى. درصد هاى آبكارى هادى، 
هنگامى كه تمايزى در مورد حجمى يا وزنى صورت نگيرد، معموالً اشاره به 

درصد وزنى دارد.

Platinite               پالتينيت
آلياژ نيكل – آهن داراي تقريبًا 45 درصد نيكل كه به شكل سيم براى عبور 
از شيشه، مانند المپ هاى برقى و المپ هاى الكترونى راديو بكار مى رود، 
زيرا ضريب انبساط آن همانند انبساط شيشه است. اين سيم را اغلب به منظور 

پيوندى مطمئن تر ميان فلز و شيشه، با مس پوشش مى دهند.

Platinum                                                              پالتينيم
به  مايل  سفيد  رنگ  به  سنگين  عنصري   .Pt شيميايي  عالمت  با  عنصري 

خاكستري كه هر دو ويژگي شكل پذيري و غيرخورندگي را دارد.

Platinum Metals          فلزات پالتينوم
خانواده اى متشكل از شش فلز- روتينيم، روديم، پاالديم، اوسميم، ايريديم، و 
كه ويژگي ها و مشخصات ظاهرى آنها با پالتينيم  مشابهت دارند. – كه ويژگي ها و مشخصات ظاهرى آنها با پالتينيم  مشابهت دارند. – كه ويژگي ها و مشخصات ظاهرى آنها با پالتينيم  مشابهت دارند.  پالتينيم 
كاربردهاى پالتينيم عبارت از بكارگيري سيم و تماس هاى اتصال در دماى 
زياد و غيرخورنده است. اين فلز را مى توان با ديگر فلزات اين خانواده براى 
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كاربردهاى ديگر مانند دما جفت ها مخلوط كرد.

PLCV
Pressurized Liquid Continuous Vulcanization عالمت اختصارىPressurized Liquid Continuous Vulcanization عالمت اختصارىPressurized Liquid Continuous Vulcanization

ولكانش پيوستة مايع تحت فشار.

Plenum                  كانال تهويه
كانال هاى هوا و فضاهاى معينى كه جريان هوا براى منظورهاى مختلف مانند 

گرم كردن يا سرد كردن و زدودن آلودگى دود و مه هدايت مى شود.

Plenum Cable             كابل كانال تهويه
كابلى كه سخت ترين آزمون هاى اشتعال پذيرى و ايجاد دود را براى عايق 
در كانال تهويه، بدون نياز به لوله هاي فوالدي محافظ سيم و كابل گذرانده 
است. كانال هاي تهويه، كانال ها و فضاهاى محصور هوا در باالى سقف و در 

زير كف ساختمان رشته ها را مى توان از آن عبور داد.

Plough Steel Wire       سيم فوالد گاوآهن
اصطالح منسوخي كه در گذشته براى توضيح سيم فوالد پر كربن براى ساخت 

طناب هاى سيمى بكار مى رفت. آن را "Plow Steel" هم مى ناميدند.

PLSJ
عالمت اختصارى سيم رابط با كار سبك، داراى دو هادى روكش شده به طور 
موازى، كامًال الستيكى براى استفاده به صورت آويز يا قابل حمل، مناسب 
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براى مكان هاى مرطوب و 300 ولت.

PLT
عالمت اختصاري سيم رابط با كار سبك، داراي دو هادي روكش نشده به 
حمل،  قابل  يا  آويز  صورت  به  استفاده  براي  الستيكي  كامًال  موازي،  طور 

مناسب براي مكان هاي مرطوب (با عايق گرما نرم) و 300 ولت.

Plug             فيش، دو شاخهPlug             فيش، دو شاخهPlug
آن بخش از دو نيمة به هم جفت شونده اتصال دهنده كه در هنگام درگير 

نبودن با نيمة ديگر قابل جابجايى است.

Plugging                ترمز موتورPlugging                ترمز موتورPlugging
ترمز كردن موتورى القايى از طريق معكوس كردن ترتيب فاز برق در موتور.

Ply                اليه، رشتهPly                اليه، رشتهPly
 1) تعداد رشته هاى جداگانه يا رشته هاى به هم پيچيده براى تشكيل نخ 
تكى. براى مثال در نخ هاى دو رشته اى، دو رشته به هم پيچيده مى شوند. 2) 

اصطالحى مربوط به اليه اى از ماده در جسم مركب چند اليه اى.

Ply Metal             فلزهاى اليه اى
Cladding ورق تشكيل يافته از اليه هاى به هم پيوند يافته فلزات ناهمانند . بهCladding ورق تشكيل يافته از اليه هاى به هم پيوند يافته فلزات ناهمانند . بهCladding

مراجعه شود.
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PNA, PNR and PNW
عالمت اختصارى كابل هاى كنترل با عايق پلى اتيلن با غالف نايلونى روى 
هادى هاى جداگانه. نوار و روكش پلى وينيل كلرايد كابل است. براى مكان هاى 

خشك يا خيس، ولتاژ 600 ولت و دماى 75 درجة سانتيگراد مناسب است.

PO
عالمت اختصارى دو هادى مسى تابيده شده با جدا كننده و عايق الستيكى و 
گردباف مسى بر روى هر يك. اين دو هادى به موازات هم قرار گرفته اند و 
گردبافى كلى از پنبه يا نايلون دارند. براى مصرف در مكان هاى خشك و در 

وسايل كوچك، براى ولتاژ 300 ولت، 600 ولت مناسب اند.

Pock Marks                 اثرهاى آبله اى
يا  هوا  گاز  افتادن  دام  به  از  ناشى  كه  كابل  در سطح  نامنظم  دندانه هاى   (1
رطوبت در مذاب است. 2) حفره ها يا فرورفتگى هاى ايجاد شده به وسيلة 
تبخير مايع در محل كشش يا نوردكارى، هنگامى كه فلز براى تغيير نيمرخ 
خود يا كاهش سطح مقطع براى رسيدن به اندازه اى متفاوت فشرده مى شود. 
حباب هاى تبخير شده، فلزى را كه تحت فشار ايجاد شده در محل كار قرار 

مى گيرد، تغيير شكل مى دهد.

Pohenkra
ماشين پرداخت سوزنى عمودى حديدة الماس كه مناسب ترين وسيلة پرداختكارى 
نيمرخ است. سوزنى گردان كه پودر الماس را در اختيار قرار مى دهد، جابجايى 

گردشى را به منظور پيروى از شكل نيمرخ حديده انجام مى دهد.
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Point – to- Point Wiring            سيم كشى نقطه به نقطهPoint Wiring            سيم كشى نقطه به نقطهPoint Wiring
شيوة اتصال به هم است كه اتصاالت ميان اجزاء به وسيلة سيم انجام مى شود 

و ميان نقاطى كه بايد به هم وصل شوند كشيده مى شود.

Pointing               نوكدار، تيز كردن نوكPointing               نوكدار، تيز كردن نوكPointing
مخروطى كردن انتهاى مفتول يا سيم براى سهولت حديده كشى، يا عبور دادن 
سيم از داخل حديده هاى كشش. نوكدار كردن سيم هاى نازك تر را به وسيلة 
كشيدن سيم با دست و پاره كردن آن انجام مى دهند. در مورد سيم هاى با 

قطر بيشتر، از ماشين نوك دار كن استفاده مى شود.

Polar Ingredient            جزء قطبى
هر جزئى در ماده يا كمپلكس با قابليت يونش.

   Polarity                 قطبيتPolarity                 قطبيتPolarity
1) شرايط الكتريكى تعيين كنندة جهت جريان برق. 2) ويژگى داشتن دو بار 

الكتريكى مخالف.

Polarization         قطبش
آرايش يافتگى كابل تخت يا اتصال دهندة چهار گوش. براى كابل تخت، لبة 

شاخص به منزلة مرجع بكار مى رود.

Polarization Index               شاخص قطبيتPolarization Index               شاخص قطبيتPolarization Index
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نسبت پايدارى عايق كه پس از 10 دقيقه اندازه گيرى مى شود به پايدارى 
عايق در يك دقيقه با اعمال پيوستة ولتاژ.

Pole              قطب
آن بخش از وسيله اى كه تنها با يك مسير هدايت جدا شده به لحاظ الكتريكى 

از مدار اصلى آن وسيله مربوط است. 2) ستون گرد نگهدارنده.

سطح پرداخت شده ( سطح صيقل كارى شده)    
Polished Surface (Buffed Surface)
پرداخت حاصل از صيقل كارى با مواد سايندة پودر اكسيد آهن يا مواد سايندة 
مشابه آن كه به جال يا پرداخت كامل سطح مى انجامد. اين كار را مى توان در يك 

يا دو عمل انجام داد كه به طور معمول تراشكارى و براقكارى ناميده مى شود.

Polishing                   پرداختكارىPolishing                   پرداختكارىPolishing
1) عمليات تكميل كارى مكانيكى به منظور ايجاد جال و درخشندگى در سطح 
محصول. 2) هموار كردن و پرداختكارى سطح نمونة فلز نگارى (متالوگرافى) 
با درخشندگى زياد براى آماده سازى به منظور آزمايش در زير ميكروسكپ.

Poly
عالمت اختصارى پلى اتيلن.

Polyamid               پلى آميد
Nylonآميزه اى كه با بيش از يك گروه آميد مشخص مى شود. به Nylonآميزه اى كه با بيش از يك گروه آميد مشخص مى شود. به Nylon مراجعه شود.
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Polyamid – Imide         پلى آميد - ايميد
نوعى عايق كه براى سيم مغناطيسى بكار مى رود. كاردبردهاى آن مصرف 
AC بزرگ  مولدهاى  و  موتورها  عمومى،  موتورهاى  بسته،  موتورهاى  در 
ها  سيملوله  ها،  رله  توان،  ترانسفورماتورهاى  اتومبيل،  هاى  دينام   ،  DC و 

(سولفوييدها) و پيچه ها را شامل مى شود.

Polyamid – Imide Enamel           لعاب پلى آميد – ايميد
الية عايق كنندة سيم مغناطيسى بر پاية رزين آروماتيك پلى آميد – ايميد. اين 
لعاب بر پاية انيدريد ترى مليتات (TMA) است. اين اليه، سفت، هموار و 
پايدار در برابر سايش است. اين لعاب استحكام دى الكتريكى زيادي دارد كه 
در شرايط مرطوب و پير سازى بلند مدت حفظ مى شود. در برابر تغيير شكل 
ناشى از گرما و فشار پايدار است. آن را مى توان در كاربردهايى با دماى تا 
220 درجة سانتيگراد ( 428 درجة فارنهايت) بكار برد. اين لعاب بيشترين 

مصرف خود را در روپوشكارى روى ساير لعاب ها يافته است.

Polychloroprene            پلى كلروپرن
نام شيميايى نئوپرن. آميزة مصنوعى الستيك مانندى كه براى روكشكارى در 
و خشن،  معرض مصرف سخت  در  كابل  و  كه سيم  رود  مى  بكار  مواردى 
آميزه   اين  رطوبت، روغن، گريس، حالل ها و مواد شيميايى قرار مى گيرد. 
ممكن است به منزلة مادة عايقكارى ضعيف نيز مصرف شود. از مشخصه هاى 
اين ماده پايدارى عالى در برابر اوزون و شرايط آب و هوا و مقاومت خوب در 
Neoprene برابر روغن و حال هاست. اين ماده به احتراق كمك نمى كند. بهNeoprene برابر روغن و حال هاست. اين ماده به احتراق كمك نمى كند. بهNeoprene
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مراجعه شود.

پلى كلرو ترى فلوئورو اتيلن       
Polychlorotrifluoroethylene (PCTFE)
ماده اى مشابه PTFE ، اما گرمانرم واقعي كه مى توان آن را در قالبگيرى 
PTFEتزريقى بكار برد . پايدارى شيميايى آن به پايدارى قابل توجه PTFEتزريقى بكار برد . پايدارى شيميايى آن به پايدارى قابل توجه PTFE نمى رسد 

و حد دماي آن كمتر است، اما استحكام كششي بيشترى دارد.

Polychristalline             چند بلورى
مربوط به جرمى جامد كه از بلورهاى كوچك تر بسيار تشكيل شده است.

Polychristalline Diamond          الماس چند بلورى
جداگانه  مصنوعى  الماس  بلورهاى  فشردن  طريق  از  كه  مصنوعى  الماس 

ساخته مى شود.

Polyester               پلى استر
پلى اتيلن ترفتاالت ماده اى مصنوعى كه در صنعت سيم و كابل براى تهية اليه اى 
با استحكام زياد براى مقاومت در برابر رطوبت به منظور بكار بردن براى پوشش 
هستة كابل به فراواني از آن استفاده مى شود. محصوالت الية پلى استر با خواص 
عالى فيزيكى، پايدارى خوب در برابر مواد شيميايى، ويژگي هاى الكتريكى خوب 
و دامنة گستردة دماى كارى از 60 تا 150 درجة سانتيگراد، مشخص مى شود. به 
Mylar مراجعه شود. پلى استر را مى توان براى فراهم كردن روكش عايق كنندة 

مستحكم، اما بدون انعطاف پذيرى، برروى هادى، اكسترود كرد.
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Polyester – Amid – Imid    پلى استر – آميد- ايميد
شكلى از مادة پلى استر مصنوعى و نوعى عايق كه براى سيم مغناطيسى بكار مى رود.

                     Polyester – Imid                                         پلى استر، ايميد
شكلى از مادة پلى استر مصنوعى و نوعى عايق كه براى سيم مغناطيسى بكار مى رود.

لعاب هاى پلى استر سيم مغناطيسى    
Polyester Magnet Wire Enamels
اليه هاى متشكل از  رزين  مصنوعى بر پاية پلى  استرهاى اسيد ترفتاليك و 
الكل هاى چند عاملى با الية پلى استر منطبق بر آن يا بدون اين اليه است. 
پلى استر ها را مى توان با رزين هاى ديگر اصالح كرد. لعاب ها را مى توان 
به صورت پوشش  استفاده كرد كه يكى  لعاب  از دو  يا  برد  بكار  تنهايى  به 
با  اضافى بر روى ديگرى بكار مى رود. عالوه بر اين، ممكن است آنها را 
هاى  لعاب  و  ايميد  آميد-  نايلون،  جمله  از  ديگرى  (پليمرهاى)  بسپارهاى 

پلى استر – ايميد، روپوشكارى اضافى كرد.

Polyethylene (PE)       پلى اتيلن
ماده اى گرمانرم مركب از بسپارش اتيلن كه معموالً به منزلة مادة روكشكارى 
براى كابل هاى مورد مصرف در فضاى آزاد بكار مى رود. پلى اتيلن از بسپارش 
گاز اتيلن گرفته مى شود. خواص برجستة الكتريكى آن شامل پايدارى خوب 
در برابر رطوبت، استحكام دى الكتريكى زياد، ثابت دى الكتريك كم، تلفات 
دى الكتريكى كم در همة بسامدها، پايدارى عالى در جريان سرد و پايدارى 
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خوب در برابر سايش است. اين ماده براى عايقكارى روى كابل هاى تلفن 
و كنترل، كابل هاى الكترونيكى فركانس باال، كابل برق ولتاژ قوى و ضعيف، 
تلفن  كابل  و  ثانويه  شدة  تقويت  خنثى  كابل هاى  و   انتقال  خط  هاى  سيم 

ورودى به ساختمان به فراواني بكار مى رود.

Polyhalocarbon            پلى هالوكربن
Halogen و   Halogen – Free به  اند.  هالوژن  حاوى  كه  بسپارهايى 

مراجعه شود.

Polyimide              پلى ايميد
براى  نوار  به شكل  و  كرد  تهيه  به صورت اليه  را  آن  توان  كه مى  بسپارى 
كاربرد در دماى زياد و در مواردى كه سبكى وزن مهم است بكار گرفت. اين 
اليه خواص فيزيكى خوبى در گسترة وسيع دما دارد. پلى ايميد پايدارى عالى 
در برابر قطع برشي در دماهايى فراتر از 250 درجة سانتيگراد ( 482 درجة 
فارنهايت) از خود نشان مى دهد. خواص الكتريكى خود را در دماهاى زياد 
اسيد ها و  اما توسط  برابر حالل ها دارد،  پايدارى عالى در  حفظ مى كند. 
قلياهاى غليظ و قرار گيرى بلند مدت در معرض بخار، فرو مى پاشد. از پلى 

ايميد در ساختمان سيم مغناطيسى استفاده مى شود.

Polyisobutylene           پلى ايزو بوتيلن
محصول بسپارش ايزوبوتيلن. به Butyl Rubber مراجعه شود.

Polyisoperene                 پلى ايزوپرن



722واژه نامه سيم و كابل

ماده اى الستيكى با زنجيره اى از هيدروكربن اشباع نشده.

Polymer                 بسپار، پليمرPolymer                 بسپار، پليمرPolymer
با  پيوند  در  كه  شونده  تكرار  بسيار  هاى  ملكول  با  ها  واحد  از  اى  زنجيره 
شيميايى  پيوند  به  كه  بسپارش  طريق  از  يافته  تشكيل  اى  آميزه  يكديگرند. 
تكپارها ( مونومرها) يا واكنش پيوسته ميان بسپارهاى با وزن ملكولى پايين 
مى انجامد. اصطالح بسپار را اغلب به جاى پالستيك، الستيك يا االستومر 

بكار مى برند.

Polymerization           بسپارش، پليمريزاسيون
واكنشى شيميايى كه ملكول هاى با وزن ملكولى كم براى تشكيل ملكول هايى 
با وزن ملكولى بيشتر را به يكديگر مى پيوندد. ملكول هاى يك نوع تكپار براى 
تشكيل ملكول هاى بزرگ كه وزن ملكولى آنها ضريبى از وزن ملكولى مادة 
اصلى است در پيوند با يكديگر قرار مى گيرند. هنگامى كه دو يا چند تكپار در 

اين پيوند درگير شوند، فرايند را هم بسپارش يا كوپليمريزاسيون مى نامند.

Polyolefine                            پلى اُلفين
بر  كننده،  الكتريك عايق  منزلة دى  به  بسپارهاى گرمانرم كه  از  اى  خانواده 
پاية هيدروكربن هاى اشباع نشده به نام الفين ها بكار مى روند. هنگامى كه با 
بسپارهاى بوتيلن يا استايرن تركيب شوند، تشكيل آميزه هايى مانند پلى اتيلن 

و پلى پروپيلن مى دهند.

Polyphase Circuits               مدارهاى چند فازى
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مدارهاى AC با دو يا چند ولتاژ مربوط به هم كه به طور معمول دامنه ها، 
تفاوت فازها و دوره هاى برابر دارند. اگر هادى خنثى در مدار موجود باشد، 
ولتاژهاى درارتباط با خنثى به لحاظ دامنه و فاز برابرند. معمول ترين نوع، مدار 

سه فاز است كه دامنة برابر دارد و هر فاز 120 درجه با ديگرى متفاوت است.

Polypropylene (PPE)           پلى پروپيلن
ماده اى گرمانرم مشابه پلى اتيلن، اما سفت تر از آن كه محدودة نرمى ( دما) 
آن باالتر از پلى اتيلن است. پلى پروپيلن از بسپارش پروپيلن با كاتاليزورهاي 
از  كمتر  پروپيلن  پلى  چگالى  آيد.  مى  دست  به  آلومينيم  آلكيل  مانند  ويژه 
چگالى رزين هاى پلى اتيلن است. خواص شيميايى و الكتريكى آن مشابه 
خواص پلى اتيلن است. مقاومت سيال آن تا اندازه اى بهتر است. اين ماده 
قابل اشتعال است، اما انواع تأخير انداز شعلة آن توليد و عرضه شده است. با 
قرار گرفتن در معرض نور و گرما فاسد مى شود، مگر اينكه با ضد اكسنده 

محافظت شود.

Polystyrene            پلى استايرن
پالستيكى پايدار در برابر اسيد و گريس با خواص عايقكارى خوب.

Polysulfone           پلى سولفون
قليا و محلول هاى نمك.  اسيد معدنى،  برابر  با مقاومت زياد در  بسپارهاى 
خواص دى الكتريكى خوبى تا 176 درجة سانتيگراد ( 350 درجة فارنهايت) 

دارند.



724واژه نامه سيم و كابل

Polysulfide Testing             آزمون پلى سولفيدPolysulfide Testing             آزمون پلى سولفيدPolysulfide Testing
نوعى روش آزمون كه در آن نمونه در معرض محلول پلى سولفيد سديم قرار 

مى گيرد به اين منظور كه آب فلز كارى روى رشتة سيم از نظر كّمى تعيين شود.

Polytetrafluoroethylene (PTFE)        پلى تترا فلوئور و اتيلن
تلفات  رود،  مى  بكار  كابل  و  سيم  عايقكارى  براى  كه  پالستيكى  اى  ماده 
پالستيك  اين  دارد.  گرما  برابر  در  زياد  پايدارى  و  كم  بسيار  دى الكتريكى 
كم  بسيار  دماهاى  تا  و  كند  مى  كار  سانتيگراد  درجة   240 تا  دماهايى  در 
انعطاف پذيرى خود را حفظ مى كند. اشتعال ناپذير است و روغن ها، مواد 
و  تراوايى  ماده  اين  همچنين  ندارند.  آن  بر  اثرى  هيچ  ها  و حالل  سوختى 

ضريب توان پايين همراه با مقاومت عايقى بسيار زياد دارد.

Polythene              پلى تن
مشخصه هاى  و  است  خالص  مصنوعى  هيدروكربن  كه  نرم  گرما  اى  ماده 
الكتريكى عالى دارد كه آن را به منزلة مادة عايقكارى، عمًال براى هر نوع كابل، 
بسيار مناسب مى سازد. اين ماده با بسپارش مستقيم اتيلن توليد مى شود، در 
برابر سايش مقاومت خوبى دارد، اما گرايش به بريده شدن توسط لبه اى تيز 
دارد. داراى انعطاف پذيرى نسبتاً خوبى است، اما تمايل به سفت شدن در مقاطع 
بزرگ تر، از خود نشان مى دهد. اين ماده تحت تأثير آب تازه يا آب نمك، 
اسيدها و قلياهاى رقيق قرار نمى گيرد، اما در حضور هوا و نور فرابنفش كمى 

اكسيده مى شود، مگر اينكه اقدامات احتياطى انجام شود.

Polytrifluorochloroethylene       پلى ترى فلوئورو كلرو اتيلن
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با PTFE برابرى مى كند، اما مشخصة آن  اين ماده در بسيارى از خواص 
پايدارى اندكى كمتر در برابر گرماست.

Polyurethane (PUR)             پلى يورتان
مادة گرمانرمى كه اصوالً براى روكش كابل بكار مى رود. اين ماده مقاومت 
از  برخى  دارد.  اوزون  و  روغن  اكسايش،  رطوبت،  برابر  در  خوبى  بسيار 
فرمول هاى آن نيز به خوبى در برابر شعله پايدارند. مادة سختى با مقاومت 
سايشى عالى است. به سهولت لحيم مى شود و خواص پيچه اى عالى به منزلة 

عايق سيم مغناطيسى دارد.

Polyvinyl Acetate         پلى وينيل استات
با  رنگ  بى  مادة جامد  كلرايد.  وينيل  بسپارهاى  از  مركب  گرمانرم  اى  ماده 

پايدارى برجسته در برابر آب، الكل، اسيدها و قلياهاى غليظ است.

Polyvinil Butyral           پلى وينيل بوتيرال
چسبى (Monsanto's Butvar) كه ممكن است روى پاية پلي يورتان براى 
ايجاد ساختمان قابل پيوند فعال شده با گرما يا حالل براى سيم مغناطيسى 
بكار رود. اين ماده اشاره به پلى يورتان خود پيوند با كالس حرارتى 105 
دارد. مشخصه هاى لخت كردن براى لحيم مربوط به پاية پلى يورتان را حفظ 
 30AWG مى كند. الية پلى يورتان خود پيوند به طور كلى براى سيم شمارةAWG مى كند. الية پلى يورتان خود پيوند به طور كلى براى سيم شمارةAWG

و سيم هاى مسى گرد ظريف تر تهيه مى شود.

Polyvinyl Chloride (PVC)            پلى وينيل كلرايد



726واژه نامه سيم و كابل

مادة گرمانرم متداول عايق و روكش كه براى سيم و كابل بكار مى رود. اين 
ماده از بسپارهاى وينيل كلرايد تشكيل شده و ممكن است صلب يا كشپارى 
(االستومرى) باشد كه به فرمول خاص آن بستگى دارد. آن را از تركيب استيلن 
و اسيد كلريدريك توليد مى كنند. بسپار پايه، ماده اى ديرگداز، سفيد و سخت 
است كه فقط با اضافه كردن نرم كننده ها مى توان آن را به صورت گرمانرم 
از  وسيعى  گسترة  توان  مى  كننده  نرم  مقدار  و  ماهيت  تغيير  با  كرد.  عرضه 

خواص را براى مناسب بودن با مصرفى خاص به دست آورد.

Polyvinyl Formal        پلى وينيل فرمال
فرمال  وينيل  پلى  واكنش  محصول  از  مركب  مغناطيسى  سيم  قديمى  عايق 
(Fomvar) و فنل فرمالدئيد. فرمول هاى جديد تر را با افزودن موادى مانند 
اند.  كرده  اصالح  سيم،  ويژة  خواص  بهسازى  براى  ايزوسيانات  و  مالمين 
هاديهاى عايقكارى شده با پلى وينيل فرمال به لحاظ سفتى يا چقرمگى آنها و 
پايداريشان در برابر تنش هاى مكانيكى مورد توجه اند. اين اليه كامَالًَ در برابر 
نرمكارى و تقريبًا در برابر همة حالل هاى ورنى و روغن ها پايدار است، اما 
بايد پس از پيچيده شدن به صورت پيچة الكتريكى و به منظور جلوگيرى از 

ترك خوردگى سطحى (ترك خوردگى هاى ميكروسكپى) تنش گيري شود.

Polyvinylidene Fluoride               پلى وينيليدن فلوئوريد
بندى  درجه  نظر حرارتي  از  كه  سانتيگراد  درجة  نقطة ذوب 171  با  رزينى 
يا نفوذ تقريبًا  تأثير  بااليى دارد. نماد آن PVDF است. اين رزين در برابر 
معدنى،  هاى  اسيد  شامل  آلى،  هاى  حالل  و  خورنده  شيميايى  مواد  بيشتر 
بسيار  اى  ماده  است.  مقاوم  ها  هيدروكربن  و  ها  هالوژن  قلياها،  اكسنده ها، 
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پايدارى  آن  از  زياد است كه عايق هاى حاصل  استحكام كششى  با  سخت 
بسيار خوبى در برابر قطع شدن و مقاومت خوب در برابر سايش دارند.

Porosity                تخلخلPorosity                تخلخلPorosity
1) وجود سوراخ هاى ريز در داخل فلزات ؛ به طور مثال مك ها و حفره هاى 
انقباضى در فلزات ريخته شده. 2) سوراخ هاى زياد و ريز هوا در ماده اى 

مانند جدارة عايق يا روكش.

Portable Power Cable            كابل برق قابل حمل
سخت.  مصرف  براى  شده  عايقكارى  الستيكى،  كامًال  پذير،  انعطاف  كابل 
برخى كابل ها هادى هاى حفاظ دار (فلزى يا غير فلزى) دارند و ممكن است 

حفاظ كلى نئوپرن داشته باشند. 

Positive                مثبت
 1) عالمت الكتريكى براى ولتاژ توان فراتر از خنثى. 2) وصل شدن به سر 

سيم مثبت منبع توان الكتريكى.

Positive Lap Wound
به Taped Insulation مراجعه شود.

POSJ
عالمت اختصاري بند دوتايي موازي تمام الستيكي براي استفاده در كارهاي 
سبك، قابل مصرف براي المپ ها و وسايل كوچك، مناسب براي300 ولت، 
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600 ولت، 60 درجة سانتيگراد.

POSJX
AWG20 عالمت اختصارى بند دوتايى موازى تمام الستيكى باهادى شماره

براى مصرف در المپ، ساعت، چراغ هاى تزئينى و مناسب براى 125 ولت.

Post – Extrusion Equipment      تجهيزات پس از اكستروژن
تجهيزات مود استفاده براى جابجايى محصول پس از فرآيند اكستروژن است. 
اين تجهيزات شامل وسايلى مانند ميز غلتك دار ثابت، نقالة غلتك دار نوك 
است.  قابل جمع شدن  ميز  و  سيار  V شكل  دار  غلتك  ناودان  اى،  صفحه 
Post- ExtrusionExuipment تجهيزات  اكستروژن  از  تجهيزات پس 
مورد استفاده براي جابجايي محصول پس از فرايند اكستروژن. اين تجهيزات 
شامل وسايلي مانند ميز غلتك دار ثابت، نقاله غلتك دار نوع صفحه اي، ناودان 

غلتك دار V شكل سيار و ميز جمع شدني است.

Post- Heating              پس گرمايشHeating              پس گرمايشHeating
عمليات گرمكارى انجام شده بر روى قطعات جوشكارى شده بالفاصله پس 
از جوشكارى و منظور از آن تنش زدايى و بازپخت فلز جوشكارى شده و 

منطقه اى است كه تحت تأثير گرما قرار گرفته است.

Post – Stressing             پس تنشكارىPost – Stressing             پس تنشكارىPost – Stressing
روشى براى تقويت بتن با اعمال تنش پس از ريختن آن. ابتدا مجارى را در 
جاى خود، قبل از بتن ريزى قرار مى دهند. سيم ها يا رشته ها را پس از آن از 
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طريق اين مجارى مى توان وارد كرد. پس از بتن ريزى سيم ها يا رشته ها را 
تا مقدار از پيش تعيين شده اى كه معموالً 70 تا 80 درصد بارشكست است، 
طريق اين مجارى مى توان وارد كرد. پس از بتن ريزى سيم ها يا رشته ها را 
تا مقدار از پيش تعيين شده اى كه معموالً 70 تا 80 درصد بارشكست است، 
طريق اين مجارى مى توان وارد كرد. پس از بتن ريزى سيم ها يا رشته ها را 

تحت تنش قرار مى دهند. در نتيجه تنش هاى فشاري كافى به بتن براى تحمل 
بارهاى طراحى شده اعمال مى شود.

POT
سبك  كارهاى  براى  گرمانرم  عايق  با  موازى  دوتايى  بند  اختصارى  عالمت 
تا دماى 105 درجة سانتيگراد.  ولتاژ 300 ولت، 600 ولت  براى  مناسب  و 

عالمت اختصارى Potentiometer، پتانسيل سنج نيز هست.

POTS
تلفنى  خدمات   ،Plain Old Telephone Service اختصارى  عالمت 

سادة قديمى، براى انتقال صدا بدون انتقال داده ها.

Potassium Permanganate Descaling
به Caustic Permanganate Descaling مراجعه شود.

Potassium Stannate استانات پتاسيم      
ماده اى شيميايى كه در حمام هاى قليايى ويژة قلع اندود كردن بكار مى رود.

Potential Energy              انرژى پتانسيلPotential Energy              انرژى پتانسيلPotential Energy
انرژى جسم يا سامانه با توجه به وضعيت جسم يا آرايش ذرات سامانه.
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Potential Voltage          ولتاژ پتانسيل
اصطالحى الكتريكى براى بيشينة ولتاژ قابل دستيابى با منبع قدرت يا مدار .

Potentiometer               پتانسيل سنج
يا سيم متغيرى كه به منزلة تقسيم كنندة ولتاژ عمل مى كند. ايستاگر1

Pothead                سر عايق بندى
وسيله اى براى آب بندى كردن انتهاى كابل كه خروجى عايق بندى شده اى 

براى هادى فراهم مى آورد.

Potted          آب بندى شده
و  كردن  رطوبت  منظور ضد  به  هاى خاص  آميزه  با  شيميايى  شدة  سمنت 

هوابندى كردن است.

Potting         آب بندى كردنPotting         آب بندى كردنPotting
آب بندى كردن سر كابل يا جزئي ديگر با مايعى كه در االستومر يا آميزة جامد 

براى بستن راه رطوبت با گرما سخت مى شود.

Potting Cup         كالهك آب بندى
وسيله اى كمكى كه وقتى به عقب يك دو شاخه يا پريز وصل شود، شكلى 
انتهاى ورودى سيم مجموعه  و  ها  كنندة سيم  بندى  مادة آب  ريختن  براى 

فراهم مي آورد.

1- Resister
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Pouring                  قالب ريزىPouring                  قالب ريزىPouring
جابجايى فلز مذاب به ماشين ريخته گرى. دو نوع قالب ريزى وجود دارد: 

قالب ريزى تراز يا قالب ريزى مرسوم.

Powder Deposition      نهشت پودرى، پودر پوشانىPowder Deposition      نهشت پودرى، پودر پوشانىPowder Deposition
ابتدا  يا چند كابل داراى غالف پالستيكى شوند،  هنگامى كه قرار است دو 
آنها را از داخل دستگاه نهشت پودر الكترواستاتيكى عبور مى دهند، به اين 
منظور كه آنها را با پودر تالك، براى جلوگيرى از چسبيدن آنها به يكديگر، 
مي پوشانند. با دادن بار الكتريكى مثبت زياد به پودر، اليه اى يكنواخت و 
با چسبندگى كافى روى كابل مى نشيند و از خارج شدن پودر آزاد از داخل 

دستگاه جلوگيرى مى شود.

Powder Metals               فلزات پودرى
نوعى فن آورى ساخت كه در آن پودر فلزى را با فشار زياد به هم مى فشرند 
و سپس در دمايى كه كمى پايين تر از نقطة ذوب است، براي تبديل ماده به 
جامد، گرم مى كنند. بخش هاى اصلى استفاده كننده از فلز پودرى، صنايع 

اتومبيل، الكترونيك و هوا فضاست.

Power             توان
ميزان انتقال انرژى. نسبت زمانى كه در آن كار برابر با W/t انجام شود كه 
W مقدار كار انجام شده در زمان t است. توان هنگامى بر حسب وات بيان 
مى شود كه W بر حسب ژول و زمان بر حسب ثانيه باشد. سنجش متداول 
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ديگر، اسب بخار است كه برابر با 746 وات است.

Power , Apparent          توان ظاهرى
مربعى  ميانگين  جذر  در  ولت   (rms) مربعى  ميانگين  جذر  حاصلضرب 

(mrs) آمپر.

Power Cable         كابل برق
كابلى با اندازه ها، ساختمان و عايق هاى مختلف، تك هادى يا با چند هادى 

كه براى برق رسانى به انواع گوناگون تجهيزات بكار مى رود.

Power Distribution              توزيع برق
انتقال برق توسط خطوط انتقال توان الكتريكى در سراسر شبكه. خط انتقال 
ممكن است شامل مدارهاى انتقال فرعى، پست هاى فرعى كوچك توزيع و 
ترانسفورماتورهاى توزيع باشد. خطوط فرعى نيز شامل اين شبكه مى شوند 
كه معموالً در امتداد خيابان ها برق را با ولتاژى پايين تر از ترانسفورماتورها 
ترانسفورماتورهاى توزيع باشد. خطوط فرعى نيز شامل اين شبكه مى شوند 
كه معموالً در امتداد خيابان ها برق را با ولتاژى پايين تر از ترانسفورماتورها 
ترانسفورماتورهاى توزيع باشد. خطوط فرعى نيز شامل اين شبكه مى شوند 

به سطح استفاده كنندگان جداگانه، منتقل مى كنند.

Power Factor         ضريب توان
1) ضريب توان به لحاظ رياضى، كوسينوس زاوية اختالف ميان جريان و ولتاژ 
بكار رفته است. 2) نسبت مقاومت به امپدانس. 3) نسبت توان واقعى جريان 
متناوب به توان ظاهرى؛ عدد وات نشان داده شده توسط وات متر مستقيم بر 
وات ظاهرى اندازه گيرى شده توسط ولت متر و آمپرمتر. 4) ضريب بكار رفته 
با وات ظاهرى براى تعيين اينكه چه مقدار از برق تأمين شده براى مصرف 
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در دسترس قرار دارد. مقدارى كه بايد در وات ظاهرى ضرب شود، براى اين 
كه توان واقعى را به دست دهد.

Power Loss (Cable)                                 (كابل) اتالف توان
تلفات ناشى از امپدانس داخلى كابل. اين تلفات موجب گرما مى شود.

Power Pool          مجموعة توان
گروهى از سيستم هاى توان كه به صورت سيستم متصل به هم عمل مى كنند.

PP
به Poly Propylene مراجعه شود.

P-P
Peak to Peakعالمت اختصارى Peak to Peakعالمت اختصارى Peak to Peak ، نوك به نوك، يا فاصلة بيشينه تا بيشينه.

PPC
SC عالمت اختصارى كابل برق انعطاف پذير براى روشنايى ساختمان از نوعSC عالمت اختصارى كابل برق انعطاف پذير براى روشنايى ساختمان از نوعSC

كه براى مصارف فوق العاده سخت در نظر گرفته شده است.

PPM , P/M
با    برابر  درصد  يك  ارجاع،  براى  ميليون.  در  قسمت  اختصارى  عالمت 

نيز گفته مى شود. به قسمت در دقيقه  10000است.  ρρm
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PR Cables             كابل هاى پي آر
عالمت اختصاري كابل هاى پلى استايرن.

Pre – Bond          پيش پيوند
سيم تابيده شده اى كه با هم گداخته شده و داراى روية قلع يا روكش شده 

با قلع است.

Precious Metal            فلز گرانبها، فلز نجيب
يكى از فلزات نسبتًا پر ارزش و كمياب؛ فلزات گروه طال، نقره و پالتينيم از 

اين گروه اند.

Precipitation Hardening            سخت كارى رسوبىPrecipitation Hardening            سخت كارى رسوبىPrecipitation Hardening
سخت كارى ناشى از رسوب عنصر تشكيل دهندة محلول جامد فوق اشباع. 

به Age Hardening and Aging مراجعه شود.

Precipitation Heat Treatment          عمليات حرارتى رسوبى
پير سازى مصنوعى براى رسوب دادن عنصر تشكيل دهندة محلول جامد فوق اشباع.

Predictive Control         كنترل پيش بينانه
عبارتى كه براى كنترل هاى سرعت يا جريان در خالل فرآيند ساخت سيم 
سيستم  پارامترهاى  پاية  بر  را  كنترل  عمل  پردازنده  ريز  يك  مى رود.  بكار 
منظور  به  فرآيند  منزلة جنبه هاى ضرورى  به  ها  پارامتر  اين  مى كند.  تنظيم 
ديگر  و  اكستروژن  عايق،  ضخامت  براى  الزم  هاى  سرعت  آوردن  فرآهم 
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هدف هاى مربوط به عمليات ساخت، طراحى شده اند. گاهى اوقات آن را 
كنترل تطابق پذير گويند.

Pre – Drawer          پيش كشنده
دستگاه كششى كه با دستگاه كله زنى سرد هماهنگ شده است، به اين منظور كه 
مفتول يا سيم را با روادارى دقيق بكشد و به كله زنى بخوراند. امكان نگهدارى 
موجودى كمتر مفتول را فراهم مى كند و گفته مى شود كه محصوالتى تميز تر 
به دست  مى دهد، عمر افزار را افزايش مى دهد و به اين علت كه سيم به صورت 
گرم به ماشين توليد خورانده مى شود، استحكام كششى بيشتري به وجود مى آيد. 

بسيارى از قطرهاى سيم را مى توان فقط از چند اندازة پاية مفتول كشيد.

Preece Test            آزمون پريس
براى آزمون يكنواختى پوشش سيم روى اندود شده با توجه كردن به طول مدتى 

كه اين پوشش مى تواند غوطه ورى در محلول سولفات مس را تحمل كند.

طناب سيمى (سيم بكسل) پيش شكل گرفته 
Preformed Wire Rope
طناب سيمى كه رشته هاى آن به طور ثابت شكلي را به خود مي گيرند كه بايد 

در طناب كامل شده، پيش از ساخته شدن آن، به آن شكل درآيند.

Preheater             پيش گرمكنPreheater             پيش گرمكنPreheater
وسيله اى كه براى گرم كردن هادى پيش از اكسترود كارى مادة عايق بكار 

مى رود. منظور از آن جلوگيرى از خنك شدن سريع مادة عايقكارى است.
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Preheating           پيش گرمكارىPreheating           پيش گرمكارىPreheating
1) گرمكارى ابتدايى كه براى نوعى عمليات مكانيكى بعدى انجام مى شود. 2) 
فرآيندى كه در آن فوالد ابزار را به آهستگى و به طور يكنواخت تا دمايى كمتر 
از دماى سخت كارى گرم مى كنند و سپس آن را به كوره اى منتقل مى كنند كه 
دماى كوره اساساً باالتر از دماى پيش گرمكارى است. 3) عمليات همدما سازى 
با دماى باال كه براى تغيير ساختار متالوژيكى به منظور آماده سازى براى عمليات 

بعدى بكار مى رود كه به طور معمول روى شمش انجام مى شود.

Premolded           پيش قالبگيرى شدهPremolded           پيش قالبگيرى شدهPremolded
محل اتصال يا پايانة ساخته شده از بسپارها كه آمادة بكار بردن در محل هاى 

كار است.

Press Forging آهنگرى پرسى       
فرآيند آهنگرى كه مادة فلزى ميان قالب ها، معموالً با فشار هيدروليك، شكل 
مى گيرد. آهنگرى پرسى عملى است كه در آن ضربة آرام تكى بكار مى رود. 

با آهنگرى دستى مقايسه كنيد.

Press Straightening          مستقيم كارى پرسى، تابگيرى پرسىPress Straightening          مستقيم كارى پرسى، تابگيرى پرسىPress Straightening
فرآيند مستقيم كردن ميله و مفتول با اندازة بزرگ و لوله به وسيلة پرس هايى 

كه به صورت مكانيكى يا هيدروليكى كار مى كنند.

Pressure Cable               كابل فشارى
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كابل عايقكارى شده با كاغذ و آغشته به روغن كه فشار با مقدار مثبت بر روى 

عايق در همة شرايط عملياتى حفظ مي شود.

Pressure Die
به Die , Pressure مراجعه شود.

Pressure Lock                 قفل فشارىPressure Lock                 قفل فشارىPressure Lock
جزء بكار رفته در فرآيند اكستروژن هيدروليكى.

Pressurization                         تحت فشار قرار دادن
استفاده از گاز فشرده يا هواى خشك درون كابل هاى با هستة هوايى براى 
از طريق ترك هاى  يا  اتصال معيوب  نفوذ آب در محل هاى  از  جلوگيرى 
آيد  پيش  اى  كه خرابى هاى عمده  هنگامى  است. همچنين  كوچك غالف 
مى تواند سيستم هشدار دهنده را بكار اندازد و به مكانيابى محل هاى آسيب 

ديده كمك كند.

Pressurized Cable         كابل تحت فشار
كابلى كه دى الكتريك آن در فشارى بيشتر از فشار جو نگهداشته مى شود، به 

اين منظور كه با اثر يونش بر روى گاز درون حفره ها مقابله شود.

Pressurized Liquid Curing                پخت سيال تحت فشارPressurized Liquid Curing                پخت سيال تحت فشارPressurized Liquid Curing
شيوة پخت پرواكسيد آميزه هاى XLPE با سامانة و ولكانش پيوسته. در اين 
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بنيان هاى  به  اكسيد  استفاده مى شود كه موجب تجزية دى  از گرما  روش 
واكنش پذير و آغاز شدن چرخة پخت مى شود.

رشتة پيش تنيده ( پيش فشرده) بتن 
Prestressed Concrete Strand
رشتة چند سيمى از فوالد پر كربن كه با نيروى كشش اعمال شده پيش از 
(پيش كشيده) يا پس از (پس كشيده) نصب است كه به نيروى فشارى در 
بتن منجر مى شود و استحكام بتن را افزايش مى دهد. اين رشته، استفاده از 
دهانه هاى بلند تر و يا مقاطع نازك تر را در مقايسه با بتنى كه فاقد چنين 
تقويت كننده اى است، ممكن مى سازد. رشتة چند سيمى جايگزين جالبى 
براى كاربردهاى سيم تكى است، زيرا رشته سطح بيشترى دارد و نيز داراى 

مزيت پيوند هندسى است و انعطاف پذيرى بيشتري دارد.

Prestressing          پيش تنيدنPrestressing          پيش تنيدنPrestressing
فرآيندى كه در خالل آن تنش هاى داخلى در درون قطعة فلزى مانند سيم يا 
كابل ايجاد مى شوند كه اثر آن افزايش حد كشسانى (االستيك) ظاهرى ماده 
است. اين اثر با قرار دادن قطعه در معرض تنشى بيش از آنچه كه در  شرايط 
كارى در معرض آن قرار مى گيرد و نيز بيش از حد كشسانى ماده به دست 
مى آيد. سطوح تغيير شكل يافته مومسان حاصل از اين تنش موجب توزيع 
اين مورد مرحله اى مهم در  مجدد تنش سودمند در درون قطعه مى شود. 

ساخت فنرهاست.

Prestressing Wire Rope                    يدن طناب سيمي                    پيش تنيدن طناب سيمي                    پيش تنيدن طناب سيمي
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تحت تنش قرار دادن يك طناب سيمي يا رشته، قبل از آن كه در چنان فشار 
و يا مدت زمانى قرار بگيرد كه كشش ساختاري آن به طور قابل مالحظه اى 

از بين برود.

Primary                اوليهPrimary                اوليهPrimary
1) سيم پيچ ترانسفورماتور كه انرژى را از مدار منبع توان مى گيرد. 2) نشانة 
درجة شيىء در ارتباط با اين صفت و به منزلة اول بودن، عمده يا اصلى بودن 

است.

Primary Distribution           توزيع اوليه
از آن  بيشتر  انتقال ولتاژ قوى  فاز سامانة توزيع برق كه توان خطوط  اولين 
فاز  قوى،  ولتاژ  انتقال  باشد. خطوط  استفاده  قابل  مستقيم  به طور  كه  است 
ثانويه توزيع را به منظور كاهش ولتاژ تا سطح مطلوب براى كاربران جداگانه، 

تغذيه مى كند.

Primary Insulation              عايق اوليه
ماده اى نارسانا كه معموالً اولين اليه روى هادى حامل جريان است كه كار اصلى 

آن عمل كردن به منزلة مانع الكتريكى در برابر پتانسيل اعمال شده است.

Primary Protection             محافظت اوليه
كمترين محافظت الزم در مورد همة وسايل بدون حفاظ در انطباق با شرايط 

.NEC
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Primary Rolling         نورد كارى اوليهPrimary Rolling         نورد كارى اوليهPrimary Rolling
فروكاستن شمشه ها و شمش هاى ريخته گرى توسط نوردكارى گرم براى 
تبديل به شمشال. اين عمل را نوردكارى اوليه مى نامند كه مرحله اى است 
كه به سازندگان اين امكان را مى دهد كه شمشال را بازرسي كنند و سطح آن 

را به وسيلة بهين سازى يا روتراشى بهبود بخشند.

Primary Scale                پوستة اوليه
اكسيد آهن كه در حال گرم شدن فوالد تشكيل مى شود.

Primary Voltage           ولتاژ اوليه
ولتاژ نخستين يا اصلى.

Primary Wiring             سيم كشى اوليهPrimary Wiring             سيم كشى اوليهPrimary Wiring
الكتريكى در نظر  به نوك  اتصال نوك  براى فراهم آوردن  مدارى چاپى كه 

گرفته شده است.

Prime            درجه يك
محصولى از مفتول، سيم يا كابل كه براى داشتن بهترين كيفيت و عارى بودن 

از عيب هاى سطحى مرئى در نظر گرفته مي شود.

Primer                زير چسب، بتونه، آستر
عمليات اوليه براى آماده سازى جهت پردازش بعدى است. به طور مثال، استفاده 

از رنگ زيركار روى سطح فلز به اين منظور كه رنگ مطلوب به آن بچسبد.
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Printed Circuit            مدار چاپى
هدايت  مادة  مسيرهاى  كه  الكتريكى  يا  الكترونيكى  مدارهاى  با  اى  صفحه 
نصب  براى  و  كند  مى  هم وصل  به  روى سطح خود  بر  شده  كنندة چاپ 

قطعات الكترونيكى طراحى شده است.

Printed Wiring            سيم بندى چاپ شدهPrinted Wiring            سيم بندى چاپ شدهPrinted Wiring
مدارى چاپى يا بخشى از آن كه اساسًا براى فراهم آوردن اتصاالت نوك به 

نوك در نظر گرفته شده است.

Printing Wheels
به Marking, Printing Wheels مراجعه شود.

Process                 فرآيند
مسير يا مراحلي در عمليات كه براي دستيابي به نتايج مطلوب نهايي مورد 

استفاده قرار مي گيرد.

Process Annealing         تابكارى فرآيندىProcess Annealing         تابكارى فرآيندىProcess Annealing
تابكارى فرآيندى در صنعت سيم، فرآيندى است كه توسط آن آلياژى آهنى را 
تا دمايى نزديك به دماى دامنة دگرگونى، اما كمتر از آن گرم و سپس خنك 
مى كنند. اين فرآيند را براى نرم كردن آلياژ جهت عمليات سردكارى بعدى، 

بكار مى برند.
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Process Metallurgy      متالورژى فرآيندىProcess Metallurgy      متالورژى فرآيندىProcess Metallurgy
علم دستيابى به فلزات از كانه هاى آنها.

تجهيزات نوردكارى پروفيل سيم
Profile Wire Rolling Equipment
بدنه اى كه چهار ( گاهى اوقات سه ) غلتك غير متحرك دارد كه سيم از ميان 
آنها كشيده و از اين طريق سيم هاى با مقاطع مربعى، چهارگوش و انواع بسيارى 

Turks Headاز شكل هاى خاص ديگر توليد مى شود. به Turks Headاز شكل هاى خاص ديگر توليد مى شود. به Turks Head مراجعه شود.

Profilometer          پروفيل سنجProfilometer          پروفيل سنجProfilometer
وسيلة اندازه گيرى براى تعيين پروفيل يا ناهموارى سطح مواد ( مثًال سوراخ 
حديدة كشش سيم). اين وسيله شامل بازوى حساسى است كه هر گونه جابجايى 
باال به پايين بازو را كه قابل برگردان به طرح كلى الزم پروفيل حديده است 
بازتاب مى دهد. از اين وسيله براى اندازه گيرى عمق عيب هاى سطحى مانند 
فرورفتگى ها در روى ميله يا سيم، استفاده مى شود. ابزارى كامًال دقيق براى 

كارهاى آزمايشگاهى كه دقت آن معموالً 0/0025 ميليمتر است.
فرورفتگى ها در روى ميله يا سيم، استفاده مى شود. ابزارى كامًال دقيق براى 

كارهاى آزمايشگاهى كه دقت آن معموالً 0/0025 ميليمتر است.
فرورفتگى ها در روى ميله يا سيم، استفاده مى شود. ابزارى كامًال دقيق براى 

Profiloscope       پروفيل نما، نيمرخ نما
سوراخ  شرايط  بازرسى  و  حديده  هاى  زاويه  گيرى  اندازه  براى  اى  وسيله 

حديده هاى كشش سيم و قالب هاى اكستروژن.  

Programmed Wiring سيم كشي برنامه ريزي شده 
روشي كه توسط آن هادي ها به صفحه پايانه چند اتصالي با استفاده از ماشين 
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قابل برنامه ريزى وصل مى شوند. كاربرد آن در سيم كشى هاى بسيار متراكم 
و توليد به تعداد زياد است. اتصال سيم با پيچيدن خودكار سيم به دور سر 

سيم يكپارچة مربعى يا چهارگوش انجام مى شود.

Programming              برنامه ريزىProgramming              برنامه ريزىProgramming
1) قابليت انتخاب الگوهاى مختلف مدار توسط به هم متصل كردن يا «وصل 
كردن» اتصال هاى مناسب در يك طرف فيش اتصال دهندة يا صفحه است. 

2) طرح ريزى برنامة رايانه اي.

Progressive Die            قالب پيش رونده
سامانة تجهيزات فرم دهى كه در آن دو يا چند عمليات متوالى در دو يا چند 

مكان انجام و قطعة كار از ايستگاهى به ايستگاه ديگر جابجا مى شود.

Projection Welding
به Welding, Projection مراجعه شود.

Proof Stress          تنش آزمايشى
تنشى كه در يك آزمون تغيير شكل دائمى مشخصى را در ماده، معموالً 0/01 
يا كمتر، موجب خواهد شد. تنشى كه ممكن است بكار رود بدون  درصد 
اين كه ازدياد طول دائمى بيش از 0/001 اينچ در هر اينچ از طول اولية قطعة 

نمونه، پس از رفع آن تنش باقى بماند. برحسب Psi بيان مى شود.

Proof Test             آزمون گواه
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منظور خاصي  براى  يا ساختار  ماده  تعيين مى كند يك  آزمونى كه  نوع  هر 
مناسب است.

  
Propagation                    انتشار

حركت امواج از طريق واسطه يا در راستاى آن.

Propagation Constant            ثابت انتشار
مشخصة كمى پيچيدة مربوط به خط انتقال بسامد راديويى كه تأثير خط را بر 
روى موج منتقل شده تعيين مى كند. تضعيف توسط بخش واقعى، و تغيير 

فاز توسط بخش كاذب تعيين مى شود.

Propagation Delay                                          تأخير انتشارpagation Delay                                          تأخير انتشارpagation Delay
زمان الزم براي عبور سيگنال از درونداد به برونداد وسيله. معموالً برحسب 

نانو ثانيه در هر فوت كابل اندازه گيري مي شود.

Propagation Time                زمان انتشار
زمان الزم براى عبور موج الكتريكى ميان دو نقطه بر روى خط انتقال.

Property             خاصيت، ويژگىProperty             خاصيت، ويژگىProperty
مشخصه يا ويژگى كه مى توان مشاهده كرد.

Properzi Process          فرآيند پروپرزى
فرآيند ساخت براى توليد مفتول يا تسمة بارك غير آهنى با استفاده از قرقرة 
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شيار دار و تسمة فوالدى انعطاف پذير كه به طور پيوسته ميله را در محيط 
بيرونى چرخ گردان ريخته گرى  مى ريزد و به دنبال آن دستگاه نورد قرار دارد 
Ilario Properzi كه شكل نهايى را ايجاد مى كند. فرآيند پروپرزى توسط
Continuous Casting , Cast and  ايتاليايى به وجود آمده است. به

Roll مراجعه شود. 

Proportional Counter         شماره گر تناسبى
المپ الكترونيكى آشكار سازى تابشى پر شده با گاز كه در آن پالس هاى به وجود 

آمده متناسب با شمار يون هاى تشكيل شده در گاز توسط ذرة اولية يوننده است.

Proportional Limit
Limit of proportionalityبه Limit of proportionalityبه Limit of proportionality مراجعه شود.

Protective Atmosphere        جو محافظ
جو داخل اتاقك كه فرآيندى را كه با گاز بى اثر يا بخار پر شده احاطه كرده 
است، به اين منظور كه از سطوح روشن در برابر هوا كه ممكن است موجب 
عمليات  در  عمده  طور  به  فرآيند  اين  از  كند.  محافظت  شود  شدن  اكسيد 

حرارتى بسيارى از فلزات استفاده مى شود.

Protocol              پروتكل، تفاهم نامه
مجموعه قواعد مخابراتى.

Prototype             پيش نمونه، نمونة اوليه
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طرح اوليه يا مدل كارى اوليه.

Proximity Effect            اثر همجوارى
پديدة توزيع غير يكنواخت جريان در مقطع هادى كه ناشى از تغيير جريان 

در هادى مجاور آن است.

PS
عايق الستيكى  مفتولى،  هادى  با  (ترموستات)  دماپا  كابل  اختصارى  عالمت 
جداگانه و گردباف پنبه اى. روكش الستيكى و گردباف پنبه اى در سراسر آن 

پيچيده شده است.

PSELFEXT
 ،Power Sum Equal Level Far- End Crosstalk عالمت اختصارىEnd Crosstalk عالمت اختصارىEnd Crosstalk
مجموع توان برابر با سطح همشنوايى دور انتها كه با جمع كردن اندازه هاى 
PSELFEXT .جداگانة مربوط به زوج مختل شده محاسبه مى شود PSELFEXT .جداگانة مربوط به زوج مختل شده محاسبه مى شود PSELFEXT FEXT
ارزيابى دقيقى از عملكرد كابل فرآهم مى كند، زيرا پروتكل هاى شبكه به طور 

روز افزون از زوج هاى چندگانه براى انتقال داده ها استفاده مى كنند.

PSH
PS عالمت اختصارى كابلى با سه هادى. هر نوع هادى كه داراى حفاظ نوع
بر روى عايق و سيم هاى زمين است. عايق اين كابل ها فوق سنگين است و 

براى ولتاژ متوسط كه ايمنى فوق العاده مورد نياز است، پيشنهاد مى شود.
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PSI
عالمت اختصارى پوند بر اينچ مربع.

PSNEXT
End Crosstalkعالمت اختصارى End Crosstalkعالمت اختصارى Power Sum Near-End Crosstalk، مجموع توان 
NEXT هاى  اندازه  كردن  با جمع  كه  هادى  ابتداى  به  نزديك  همشنوايى 
PSNEXT است.  شده  مختل  زوج  با  ارتباط  در  هاى  زوج  همة  جداگانة 
ارزيابى دقيقى از عملكرد كابل فرآهم مى كند، زيرا پروتكل هاى شبكه به طور 

روز افزون از زوج هاى چندگانه براي انتقال داده ها استفاده مى كنند.

PS Tape
عالمت اختصارى حفاظ بندى غير فلزى كه بسيار انعطاف پذير است. اين 
نوار در تماس مثبت با عايق باقى مى ماند و از تشكيل فاصله هاى هوا ميان 

هادى و عايق جلوگيرى مى كند.

PT
عالمت اختصارى ترانسفورماتور پتانسيل.

PTF Wire            سيم پى تى اف
عالمت اختصارى سيم عايقكارى شده با نوعى پلى تترافلوئور اتيلن.

PTFE
PTFE .عالمت اختصارى بسپارى موسوم به پلى تترافلوئور و اتيلن است
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يكى از مواد خانوادة تترافلوئورو اتيلن – TFE يا تفلون محصول دوپونت 
است. اين ماده، ناقطب است و خصوصيت هاى الكتريكى برجسته اى دارد. 
اين عايق را بايد توسط عمليات شكلدهى سرد روى هاديها بكار برد و در پى 
آن فرآيند همجوشى (Sintering) را انجام داد كه موجب مى شود ذرات 
پليمر گداخته شوند و با يكديگر درآميزند. خواص الكتريكى خوب اين ماده 

با پايدارى بسيار زياد در برابر مواد شيميايى و دما با هم توأم شده است.

PTFF Wire          سيم پى تى اف اف
عالمت اختصارى سيم عايقكارى شده با نوعى پلى تترافلوئورو اتيلن.

Pull Box             جعبة مخصوص كشيدن سيم يا كابلPull Box             جعبة مخصوص كشيدن سيم يا كابلPull Box
وسيله دسترسي به كانال محافظ سيم و كابل كه براي سهولت جادادن سيم يا 

كابل بكار مي رود.

Pull Cord                            سيم مخصوص كشيدن سيم يا كابل
سيم داخل كانال محافظ سيم و كابل كه براي كشيدن سيم يا كابل از داخل 

كانال بكار مي رود.

Pull Down           كشيدگى موضعى
كاهش موضعى قطر سيم توسط تنش طولى. به Necking مراجعه شود.

Pull Out               نيروى جداسازى
نيروى الزم براى جداكردن كابل از اتصال دهنده با كشيدن آن دو در جهت 
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دور كردن از يكديگر.

Pull – Over Mill        دستگاه نورد دو غلتكى يك طرفه
را  اوليه  ميلة در حال حركت  قابليت وارونه كردن  نورد قديمى كه  دستگاه 
نداشت و الزم بود كه انتهاى ميله در حال خروج از غلتك را با انبر مى گرفتند 
و آن را به طرف غلتك بر مى گرداندند، به اين ترتيب ميله مى توانست وارد 

گذر بعدى شود.

Pull Strength / Tension     استحكام كشش، نيروى كشش
بيشينة نيروى كشش كه مى توان به گونه اى مطمئن به كابل، بدون آسيب 

رسيدن آن، اعمال كرد.

Pull Wire
به Pull Card مراجعه شود.

Pulley           قرقره، فلكهPulley           قرقره، فلكهPulley
چرخ يا گرده اى با طوقة شيار دار كه براى نگهداشتن و تغيير جهت سيم و 
كابل يا اعمال كشش برآن در اثناى عمل آورى، نصب وو ساير فعاليت هاى 
مربوط به آنها بكار مى رود. قرقره را با طنابى فلزى يا با مواد سنتزى به منزلة 
ماشين ساده براى باال كشيدن يا كشيدن اشياء نيز مورد استفاده قرار مى دهند. 
پيش از اين چرخك يا چرخ شيار دار (Sheave) به معنى گرده شياردار بود 
و قرقره، (Pulley) چرخك  سوار شده بر روى محور بود، اما هر دو واژه 

معموالً جايگزين هم مى شوند.
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آميزة مخصوص كشيدن كابل (روان كننده)
Pulling Compound (Lubricant)  

خالل  در  اصطكاك  ضريب  كاهش  براى  كابل  سطح  روى  رفته  بكار  مادة 
عمليات نصب.

Pulling Eye         قالب كششى از نوع چشمى
وسيله اى كه ممكن است به هادى يا هادى هاى كابل محكم شود يا به وسيلة 
زرة سيم شكل بگيرد يا به اين زره بسته شود كه قالب يا طنابى مستقيمًا به 
آن وصل مى شود، به اين منظور كه كابل را به داخل كانال يا بيرون از آن 
بكشد. قالب كششى درون كانالى سه نوع است. سر چرخان، سر دوشاخه اى 

يا قالب دار و سر ثابت.

Pulling Force                نيروى كشيدن
نيروى اعمال شده به هادى در خالل عمليات نصب.

Pulling – In Dog         زبانة درون كشش سيمPulling – In Dog         زبانة درون كشش سيمPulling – In Dog
نوعى بست كه در ماشين كشش سيم براى گرفتن انتهاى سيم در هنگام حديده كشى 
(گذراندن سيم از داخل حديده ها) بكار مى رود. اين زبانه كه به زنجيرى متصل و 
داخل بلوك كشش آويزان است براى سامانه امكان كشيده شدن سيم از ميان حديده 
و چند دور پيچيدن به دور بلوك را فرآهم مى كند. وقتى كه تعداد دور كافى كشيده 

شود، اين وسيله از بلوك جدا و انتهاى آن به ماشين محكم مى شود.
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Pulling – In Machine           ماشين درون كش سيم
براى حديده كشى مفتول ها يا سيم هاى با اندازة بزرگ در ماشين كشش سيم 
بكار مى رود. اغلب اين ماشين همراه با ماشين نوك دار كننده بكار مى رود. 
بيشتر در ماشين هاى كشش غير آهنى رديفى مورد استفاده قرار مى گيرد و به 

وسيلة آن مى توان تعدادى از حديده ها را به ترتيب حديده كشى كرد.

Pulp Core Lay – Ups
Lay –Up مجموعه اى از هسته هاى گردهم آمده با سيم با نوعى شكل يا 
نيمرخ است كه معموالً هم مركزند. Pulp Core يا هستة از جنس خمير 
 مجموعه اى از هسته هاى گردهم آمده با سيم با نوعى شكل يا 

نيمرخ است كه معموالً هم مركزند. 
 مجموعه اى از هسته هاى گردهم آمده با سيم با نوعى شكل يا 

كاغذ نشان مي دهد كه ماده، هستة عايق كارى شده با كاغذ است.

Pulpit                  اتاق كنترل
مركز كنترل دستگاه نورد كه عملگر مربوطه وسايل مختلف الزم براى حفظ 

حركت دستگاه نورد در شرايط كنترل شده اداره و كنتزل مى كند.

Pulsating Function       تابع تپنده
تابعى تناوبى كه مقدار متوسط آن در طى دوره صفر نيست.

Pulse            تپ، پالس
جريان يا ولتاژى كه به طور ناگهانى از يك مقدار به مقدار ديگر تغيير مى كند 
و در دوره اى محدود، به مقدار اوليه بر مى گردد. براى توضيح يك تغيير 
است  ممكن  رود.  مى  بكار   Wave Months از  اى  مجموعه  در  خاص 

انرژى نورى يا انرژى الكتريكى باشد.
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Pulse Cable           كابل تپ، كابل پالس
نوعى كابل هم محور كه براى انتقال پالس هاى ولتاژى قوى تكرارى، بدون 
از هم پاشيدگى، ساخته شده است. اين كابل معموالً داراى چند حفاظ است 
نوعى كابل هم محور كه براى انتقال پالس هاى ولتاژى قوى تكرارى، بدون 
از هم پاشيدگى، ساخته شده است. اين كابل معموالً داراى چند حفاظ است 
نوعى كابل هم محور كه براى انتقال پالس هاى ولتاژى قوى تكرارى، بدون 

و در ولتاژهاى بسيار زياد كار مى كند.

Puncture                سوراخ شدگى 
شكست در عايق.

Purge           تخليه كردن، پاك كردن
تميز كردن. در اكستروژن، اكسترود كردن مواد در جريان كار داخل استوانه بر 
روى زمين ، به اين منظور كه مادة جديدى كه به گلويى اكسترودر خوانده شده 

جايگزين آن شود. فرآيند الزم براى ايجاد تغيير در مواد اكسترودر است.

Purled Wire                  سيم بافته شده
سيمى كه به هم پيچيده شده. يك كاربرد آن براى سيم بلندگو است كه سيم 
نقره اى مفتولى ممكن است به طور محكم و چسبان بافته شود (ريز بافت) به 

اين منظور كه نوفة  EMI وRF را براي كيفيت برتر صدا كاهش دهد.

          Push Back                                                           برگشت Push Back                                                           برگشت Push Back
يا  امكان را فراهم مي آورد كه گردباف  اين  يا حفاظ كه  خاصيت گردباف 

حفاظ در راستاي هستة كابل به راحتي به عقب برگردد.
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Push Bench            ميز كشش
تجهيزات بكار رفته براي كشيدن لوله هاي بزرگ اندازه با عميق كشي ورق 
و راندن آن با فشار از داخل قالب توسط فشار در برابر كف قطعة  فنجاني 

شكل است.

Push Button          دكمه فشاري
كليدي كه با دكمه بكار مي افتد.

Pusher Furnace
به Furnace, Pusher Type مراجعه شود.

Put- Up                                                     در اختيارگذاري
بسته هاي سيم يا كابل يا مقداري از خود محصول بسته بندي شده كه آماده 

براي انبار كردن يا حمل به خارج است.

PVC
به Polyvinyl Chloride مراجعه شود.

PVDF Compound              آميز     ة پي وي دي اف
درجة   171 ذوب  نقطة  با  فلوئوريد  وينيليدن  پلي  رزين  اختصاري  عالمت 
مواد  برابر  در  پايداري خوبي  ماده  اين  باال.  دماي  بندي  درجه  و  سانتيگراد 
و  خورنده  شيميايي  مواد  از  بسياري  نفوذ  يا  خوردگي  مقابل  در  شيميايي، 
حالل هاي آلي، از جمله اسيدهاي معدني، اكسنده ها، قلياها، هالوژن ها و 
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هيدروكربن ها دارد. ماده اي بسيار سخت با استحكام كششي زياد كه از آن، 
سايشي خوب  مقاومت  و  قطع شدن  مقابل  در  عالي  پايداري  با  عايق  مواد 

حاصل مي شود.

Pyroconductivity       رسانايي آذري، رسانايي گرماييPyroconductivity       رسانايي آذري، رسانايي گرماييPyroconductivity
اجسام  در  گداخته،  حالت  در  ويژه  به  دما،  تغيير  با  كه  الكتريكي  رسانايي 

جامدي كه در دماي جوي به طور خاص نارسانا هستند، به وجود مي آيد.

Pyrometer          آذرسنج، تف سنج
منزلة  به  داغ  از جسمي  يافته  تابش گسيل  از  اندازه گيري كه در آن  وسيلة 

مبنايي براي اندازه گيري دماها استفاده مي شود.

PW
عالمت اختصاري سيم قابل حمل، ضد رطوبت، تقويت شده، داراي دو يا 
چند هادي عايقكاري شده با الستيك و گردباف پنبه اي جداگانه اي براي هر 
يك. با گردباف پنبه اي ضد رطوبت بر روي روكش الستيكي كامل مي شود، 

قابل استفاده براي 300 ولت تا 600 ولت است.

PWS
به PW مراجعه شود.
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Q

QA
عالمت اختصاري Quality Assurance، تضمين كيفيت.

Q Factor              ضريب كيو، ضريب كيفيت
نسبت مقاومت واكنشي (Reactance) پيچه به مقاومت اثر بخش پيچه كه 

معيار سنجش اتالف الكتريكي در پيچه است.

QPL
Qualified Products Listعالمت اختصاري Qualified Products Listعالمت اختصاري Qualified Products List، فهرست محصوالت واجد 

شرايط كه دولت اياالت متحده آمريكا صادر مي كند.

QR Compounds          آميزه هاي كيو آر
آنها  بر مي گيرند و در  االستومرهاي سيليكون كه بسپارهاي مختلف را در 
در  اكسيژن  و  سيليكون  ميان  در  يك  هاي  اتم  شامل  بسپار  اصلي  زنجيرة  
تركيب با متيل يا فنيل است. برخي از گروه هاي وينيل را براي سهولت اتصال 
عرضي پروكسيد به آن اضافه مي كنند. سيليكون ها خواص بر جسته اي دارند 

و به ويژه در برابر دماهاي باال مقاوم اند.

Quad         چهار جزئي، چهارتايي
مجموعه اي از چهار هادي عايقكاري شدة جداگانه. اين مجموعه ممكن است يا چهار 
جزئي حاصل از چند دو جزئي باشد كه در آنها دو زوج به هم پيچيده، به يكديگر 
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پيچيده مي شوند، يا به صورت چهار جزئي ستاره اي باشد كه در آن چهار سيم حول 
يك محور مشترك به هم پيچيده شده اند. كابلي كه تعدادي واحد داشته باشد 
كه هر يك شامل چهار زوج به هم پيچيده شده حول يك محور باشد كابل 
چهار جزئي ناميده مي شود. همچنين تركيب سري – موازي ترانزيستورها با 
افزايش قابليت اطمينان است، زيرا از كار افتادگي يك ترانزيستور موجب از 

كار افتادن تمام مدار نخواهد شد.  

Quadder            چهار جزء ساز، ماشين ساخت كابل چهار جزئي
ماشين سه سكويي كه مي تواند چهار سيم را به يكديگر بپيچاند. اين سيم 
ها ممكن است كابل گردباف شده و سيم هاي حفاظ دار با طول خوابهاي 

مختلف باشند.

Quadruplex Cable       كابل چهار جزئي
آن  هادي  سه  معموالً  كه  پيچيده شده  هم  به  هادي  چهار  از  متشكل  كابلي 

عايقكاري شده و ديگري خنثي و لخت است.

Quadruplexed             چهار جزئي شده
هنگامي كه  چهار هادي به يكديگر پيچيده شده باشند.

Quality           كيفيتQuality           كيفيتQuality
 جامعيت ويژگي ها و مشخصه هاي محصول يا خدمت كه به قابليت آن در 
برآورده ساختن نيازي معين مربوط مي شود (مفهوم كيفيت به لحاظ مطابقت 
با مصرف است). 2) درجة برتري محصول يا خدمت ( مفهوم مقايسه اي). اين 



واژه نامه سيم و كابل 757

درجة برتري را اغلب به طور ذهني با مقايسه نسبت به استاندارد آرماني يا 
نسبت به محصول ها يا خدمت هاي مشابه كه از منابع ديگر در دسترس قرار 
دارد، تعيين مي كنند. 3) ارزيابي كّمي ويژگي ها يا مشخصه هاي محصول يا 

خدمت ( مفهوم كّمي).

Quality Assurance                تضمين كيفيت
كه  اطمينان  اين  آوردن  فرآهم  براي  مند  نظام  و  ريزي شده  برنامه  اقدامات 
محصول، خدمت، ساختار، سامانه يا قطعه به گونه اي رضايتبخش به انجام 

رسيده يا ساخته خواهد شد.

Quality Characteristic      خصوصيت كيفيت، ويژگي كيفيت
هر بُعد، خاصيت مكانيكي، فيزيكي، ويژگي كاركردي يا ويژگي ظاهري كه 
مي توان آن را به منزلة مبنايي براي سنجش كيفيت واحدي از محصول يا 

خدمت بكار برد.

Quality Control            كنترل كيفيت
آن بخش از هر گونه عمليات كه به حفظ استانداردهاي يكنواخت و در سطح 

باال در مورد همة مواد ساخته شده مربوط مي شود.

Quality Designation, Steel           تعيين كيفيت فوالد
نظام درجه بندي براي استاندارد هاي مختلف كيفي براي كاربردهاي مختلف 
يك محصول به طور كلي نام كيفيت مربوطه، به كار برد در نظر گرفته شده 
كيفيت  سرد،  نوردكاري  كيفيت  مثال،  طور  (به  شود  مي  مربوط  سيم  براي 
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تجارتي، كيفيت آب فلز كاري، كيفيت ويژه و مانند آنهاست).

Quantitative Metallography        متالوگرافي كّميQuantitative Metallography        متالوگرافي كّميQuantitative Metallography
تعيين خصوصيت هاي ويژة ريز ساختار با انجام سنجش هاي كّمي در مورد 
ريز نمودارها يا تصويرهاي فلز نگاري. كميت هايي كه به اين ترتيب سنجيده 
مي شوند شامل غلظت حجمي فازها، اندازة دانه، اندازة ذره يا فازهاي ثانويه 

و نسبت سطح به حجم اجزاء ريز تشكيل دهنده است.

Quarter Hard                ربع سخت
بازپخت آلياژهاي غير آهني كه استحكام كششي آنها تقريبًا در ميانة استحكام 

بازپخت هاي خيلي نرم و نيمه سخت است.

Quench
به quenching  مراجعه شود.

Quench Aging            پيرسازي با خنك كردن سريعQuench Aging            پيرسازي با خنك كردن سريعQuench Aging
عمل پير سازي كه با خنك كاري سريع دنبال مي شود.

Quench Cracking       ترك تندسرماييQuench Cracking       ترك تندسرماييQuench Cracking
شكست فلز در اثناي سردكاري از دماهاي زياد. اين ترك اغلب در فوالد كربن 
دار سخت شده، فوالد آلياژي يا قطعات فوالد ابزار با سختي زياد و چقرمگي 
كم، مشاهده مي شود. ترك ها اغلب از كنج ها، سوراخ ها و گوشه ها يا ساير 
افزايش دهنده هاي تنش سرچشمه مي گيرد و ناشي از تنش هاي زياد به علت 
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تغييرات حجم است كه با تبديل به مارتنزيت همراه است.

Quench Fluids         مايعات آبكاري، مايعات سردكاري سريع
مايعات بكار رفته در عمليات آبكاري كه از آب معمولي، روغن هاي محلول 
در آب تا روغن هاي معمولي تغييير مي كند. مادة بكار رفته به كاربرد نهايي 

بستگي دارد.

Quench Hardening                            آبدادن، سختي سرماييQuench Hardening                            آبدادن، سختي سرماييQuench Hardening
تيتانيم  و  معين مس  آلياژهاي  مانند  بتا،   – آلفا  آلياژهاي  مورد  در  1)آبدادن 
آبدادن فرآيندي است كه آلياژ در معرض عمليات حرارتي محلول قرار مي 
گيرد و سپس براي ايجاد ساختاري شبيه مارتنزيت سريع سرد مي شود. 2) 

در مورد آلياژهاي آهن به Hardening مراجعه شود.

Quench , Thermoplastic       سرد كردن سريع گرمانرم ها
فرآيند شوك خنك كاري مواد گرما نرم از حالت مذاب. خنك كاري ممكن 

است با شيب يكنواخت يا پيوسته باشد.

Quench , Tower Chamber     سرد كاري سريع در محفظة برجيTower Chamber     سرد كاري سريع در محفظة برجيTower Chamber
اتاقكي در عمليات نوردكاري مفتول كه سردكاري سريع يا آبكاري، به منظور 

ايجاد خصوصيت هاي الزم براي محصول تكميل شده كنترل مي شود.

Quenching         آبدادن، سردكاري سريعQuenching         آبدادن، سردكاري سريعQuenching
خنك كردن مادة گرم شده از دانة دگرگوني، معموالً از طريق فروبردن آن در 

آبدادن، سردكاري سريع         
خنك كردن مادة گرم شده از دانة دگرگوني، معموالً از طريق فروبردن آن در 

آبدادن، سردكاري سريع         
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مايعي مانند روغن، آب، نمك يا سرب مذاب. آبكاري بخش كامل كنندة بيشتر 
فرآيندها براي سخت كردن فوالد است. الزم است كه واسطة خنك كاري، به 
استثناي گاز، در دمايي مشخص كنترل و ماده در آن فرو برده شود تا اينكه به 
Patenting و Patenting و Patenting مراجعه  Leed و Leed و Leed Patenting دماي سراسر جرم خود برسد. بهPatenting دماي سراسر جرم خود برسد. بهPatenting
شود. اصطالحات خاص در پي آمده، هر گاه كه مناسب باشد، بكار مي رود. آب 
دادن مستقيم، آب دادن مهي، آب دادن داغ، آب دادن منقطع (مرحله اي)، آب 

دادن انتخابي ( موضعي)، آب دادن پاشيدني و آب دادن زماني.

Quenching Crack        ترك سرمادهي، ترك آبكاريQuenching Crack        ترك سرمادهي، ترك آبكاريQuenching Crack
شكست ناشي از تنش هاي گرمايي كه در خالل خنك كردن يا سردكاري 
سريع ايجاد مي شود. اين شكست ممكن است به علت كنترل نامناسب دماي 

مايع سردكاري در مواردي پيش آيد كه مايع ممكن است بسيار سرد باشد.

Quenching , Double Cascade (DCQ) آب دادن دو مرحله اي
مفتول فوالدي را پس از استنيتي ساختن، در حمام نمك در دمايي درست 
باالي نقطة Ms پيش سرد مي كنند، سپس آن را به حمام نمك بعدي با دماي  
تقريبا510 درجة سانتيگراد منتقل مي كنند، هر دو حمام پشت سر هم هستند. 
گفته مي شود كه تبديل همدماي تقريبي صورت گرفته است كه ساختاري 
ظريف و يكنواخت فراهم مي شود و در نتيجه استحكام كششي بسيار خوب 
هاي  و خصوصيت  شود  مي  حاصل  معين  استحكامي  براي  بيشتر  نرمي  و 

خستگي بهبود مي يابند.
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ابزار بندي براي تغيير رنگ سريع
Quick Color Change Tooling    Quick Color Change Tooling    Quick Color Change Tooling
رده اي از ابزاربندي كله گي اكستروژن كابل كه تقريباً تغييرهاي فوري رنگ را 
فرآهم  مي آورد. اين ابزاربندي اين امكان را به وجود مي آورد كه چند اكسترودر 
كه هر يك ماده اي با رنگ متفاوت را عمل آوري مي كند آن را به كله گي 
بخورانند. سوپاپ هاي داخلي براي تغيير رنگ هاي پايه و يا تغيير رنگ هاي 

خط، جريان را از يك اكسترودر به اكسترودر ديگر تغيير مي دهند.





واژه نامه سيم و كابل 763

R

R
عالمت اختصاري سيم ساختماني عايقكاري شده با الستيك، براي ولتاژ 600 

ولت، 60 درجة سانتيگراد.

R Series                 مجموعة آر
عالمت اختصاري اندازه هاي مغزي خام حديده كاربيدي براي حديده هاي كشش.

Raceway            كانال محافظ سيم و كابلRaceway            كانال محافظ سيم و كابلRaceway
كانالي بسته كه براي نگهداشتن سيم و كابل طراحي شده و شامل لولة محافظ 
سيم، لولة فلزي الكتريكي، غالف ها، شكاف ها، كانال هاي زيركار، كف هاي 
سلولي، كانال هاي سطحي، كانال هاي وسايل روشنايي، راههاي عبور سيم، 

راههاي كابل، راه شينه ها و ناودان هاي كمكي است.

Rack                      سينيRack                      سينيRack
سيستم نگهدارندة باز افقي يا عمودي، داراي قفسه هايي براي انبار كردن.

Rack (Cable)                 (كابل) سيني
وسيله اي براي نگهداشتن كابل ها در هر فاصله.

Radial Extrusion         اكستروژن شعاعي
شيوة اكسترود كردن محصول با استفاده از چرخ و تغذية شعاعي ماده به داخل 
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قالب كه براي نيمرخ محصولي طراحي شده است.

Radial Feeder               تغذيه كنندة شعاعي
تغذيه كننده اي كه به يك منبع تكي ارتباط داده شده است.

    Radian (Rad)                                                         راديان
SIواحدي تكميلي در دستگاه يكان SIواحدي تكميلي در دستگاه يكان SI براي زاويه هاي مسطحه ؛ زاوية مسطحه اي 
كه رأس آن در مركز دايره است و مقابل قوسي قرار دارد كه طول آن با شعاع دايره 
برابر است. در بسياري از معادله هاي مربوط به كشش سيم از اين واحد به جاي 

زاويه استفاده مي شود.

Radiant Energy              انرژي تابشيRadiant Energy              انرژي تابشيRadiant Energy
انرژي پخش شده به صورت الكترومغناطيس.

Radiant Heater Wire           سيم گرمكن تابشي
Mullion نوعي سيم پيچيده شده به دور هسته براي گرم كردن المان ها. آن راMullion نوعي سيم پيچيده شده به دور هسته براي گرم كردن المان ها. آن راMullion

Wire و Resistance Wire ، سيم مقاومتي، نيز مي نامند.

Radiat Tube Furnace
به Furnace, Tube Radiant مراجعه شود.

شبكه اي كردن تابشي، پيوند عرضي تابشي   
Radiation Crosslinking
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شيوه اي عمومي براي شبكه اي كردن مادة پليمري. شبكه اي كردن با عبور 
دادن سيم يا كابل از ميان باريكة تابش الكتروني انجام مي شود. سيم يا كابل 
را معموالً روي مجموعه اي از قرقره ها به صورت حلقه ( شبيه حلقة گل) در 
دادن سيم يا كابل از ميان باريكة تابش الكتروني انجام مي شود. سيم يا كابل 
را معموالً روي مجموعه اي از قرقره ها به صورت حلقه ( شبيه حلقة گل) در 
دادن سيم يا كابل از ميان باريكة تابش الكتروني انجام مي شود. سيم يا كابل 

مي آورند و چند بار از ميان باريكة گفته شده عبور مي دهند تا اين كه مقدار 
تابش به ميزان مطلوب برسد.

Radio            راديو
10 و GHz 3 و انتقال اين  kHz به استفاده از امواج الكترومغناطيسي ميان

امواج در فضا مربوط مي شود.

Radio Frequency      بسامد راديويي، فركانس راديوييRadio Frequency      بسامد راديويي، فركانس راديوييRadio Frequency
بكار  راديويي  ارتباطات  براي  كه  الكترومغناطيسى  طيف  در  بسامدهايي 

مي روند.

Radius, Bending           شعاع خمشBending           شعاع خمشBending
شعاع هايي كه كابل حول آن كشيده مي شود.

Radius, Training          شعاع آماده سازيTraining          شعاع آماده سازيTraining
شعاع هايي كه كابل را براي نصب دستي مطابق آن خم مي كنند.

Rainbow Cable           كابل رنگين كماني
دو يا چند هادي عايقكاري شده با رنگ هاي مختلف كه در دو پيكر بندي 

تخت موازي به هم چسبانده شده اند.
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Raintight           نفوذناپذير در برابر باران
به گونه اي طراحي شده كه حتي در برابر باران هاي شديد نفوذ ناپذير است.

Ram Extrusion             اكستروژن كوبه اي
انطباق  با  اي  استوانه  در  هيدروليكي  اي  كوبه  آن  در  كه  اكستروژن  نوعي 
كيپ شمشالي از مادة عايقكاري را از داخل كله گي و قالب متصل به آن و 
در اطراف هادي در حال عبور از قالب با فشار مي راند. اين نوع اكستروژن 

شيوه اي معمول است كه براي برخي مواد عايقكاري مورد نياز است. 

Ram, Oleohydraulic           كوبة هيدروليكي روغني
شيوة جابجايي جايگاه هاي نورد در خالل عمليات نوردكاري. اين جابجايي 
مربوط به هنگامي است كه جايگاه ها را بايد براي تنظيم برنامة زماني محصول 

نوردكاري، دوباره آرايش داد.

Random Length           طول اتفاقي
طول هاي معمولي بدون هر گونه طول ترجيح داده و تعيين شده.

Random Winding      پيچيدن تصادفيRandom Winding      پيچيدن تصادفيRandom Winding
الگوي  يك  در  ها  سيم  كه  مواردي  در  گردنده  تجهيزات  در  سيم  پيچيدن 

يكسان و منظم قرار نمي گيرند.

Rape Seed Oil              روغن تخم شلغم
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در عمليات كشش سيم بكار مي رود. از تخم گياهي از رستة شلغم به دست مي آيد.

Rated             نامي 
كاربرد در شرايط  براي  را  اي كه مشخصه هاي عملياتي  تعيين شده  مقدار 

مشخص تعيين مي كند.

Rated Temperature دماي نامي      
بيشينة دما كه قطعه اي الكتريكي در آن دما مي تواند در آن  در دوره هاي بلند 

مدت كار كند، بدون اين كه ويژگي هاي اصلي آن از دست برود.

Rated Voltage                 ولتاژ نامي
بيشينة ولتاژ كه قطعه اي الكتريكي در آن ولتاژ مي تواند در دوره هاي بلند 

مدت، بدون خرابي بيش از اندازه يا خطر ايمني كار كند.

Rating, Temperature (Cable)      (كابل) دماي مجاز
بيشينة دماي مجاز براي مدار در اثناي عمليات معمولي.

Rating, Voltoge (Cable)                          (كابل) جاز (كابل)                          (ولتاژ مجاز (كابل)                          (ولتاژ مجاز
بيشينه ولتاژ مجاز براي كابل در اثناي عمليات معمولي.

Rayon         ريون، ابريشم مصنوعي
پارچه اي از الياف مصنوعي كه براي مصرف به صورت رشته و كاربردهاي 
گردبافي بكار مي رود و مصرف آن به طور كلي در كاربردهايي مشابه مصرف 
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نخ پنبه اي است.

Reactance (X)            (ايكس) راكتانس، واكنايي
رويارويي با شارش جريان متناوب، توسط القاوري (اندوكتانس) يا ظرفيت 

الكتريكي قطعه يا مدار.

Reactance Drop                                            افت راكتانس
مؤلفه اي از افت ولتاژ در جريان AC كه در واكنش با جريان است و برابر با 

جريان بر حسب آمپر ضربدر راكتانس برحسب اهم ميان دو نقطه است.

Reactive Wiredrawing        كشش سيم واكنشيReactive Wiredrawing        كشش سيم واكنشيReactive Wiredrawing
نام ديگري براي كشش سيم كه در آن پيش از عبور سيم از داخل حديده به آن 
پس كشش اعمال مي شود به اين منظور كه تنش هاي فشاري ناشي از مغزي 
حديده كاهش يابد. عبور سيم از بين غلتك هاي آرايش، كه ميان غلتك ها و 

حديده كشش، پس كشش ايجاد مي شود.

Reactor                واكنشگر
وسيله اي براي وارد آوردن راكتانس ظرفيتي يا القايي به مدار.

Real Time               زمان واقعي
زمان واقعي كه در اثناي آن فرآيند فيزيكي رخ مي دهد.

                   Reamed Extrusion Ingot     شمش اكستروژن داخل تراشي شده
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شمش اكستروژن تو خالي ريختگي كه براي برداشتن سطح داخلي اوليه آن 
ماشين كاري شده است.

Recalescence       نهان گرمادهي، گرمابخشي
آزاد سازي گرماي نهان به علت تغييرهاي فاز كه هنگامي اتفاق مي افتد كه 

فلزي خالص يا آلياژى از دماي بحراني سرد مي شود.

Recarburizers               كربن دهنده ها
مواد اضافه شده به فوالد مذاب براي افزايش مقدار كربن آن، به طور مثال 

آنتراسيت ( خاكة ذغال سنگ) يا فلز داغ.

Receptacle            پريز
وسيلة اتصال نصب شده در خروجي برق، براي اتصال دو شاخه اي تك اتصالي.

Recognized Component     قطعة تأييد شده
ايمني توسط  نظر  از  بكار مي رود و  اي فرعي  منزلة قطعه  به  اي كه  قطعه 

سازماني مانند UL مورد آزمون قرار مي گيرد.

Recorder             ثبات، ضبط كنندهRecorder             ثبات، ضبط كنندهRecorder
1) وسيله اي كه ثبت دائمي و معموالً تصويري سيگنال هاي متفاوت را انجام 

مي دهد. 2) وسيلة صوتي شنيداري كه سيگنال هاي صوتي را ضبط مي كند.

Recrystallization            تبلور مجددRecrystallization            تبلور مجددRecrystallization
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تشكيل ساختاردانه اي جديد بدون كرنش از ساختار موجود در فلز سردكاري 
شده است كه معموالً با گرم كردن انجام مي شود.

Rectangular Weave             بافت چهارگوش
نام ديگري براي بافت سوراخدار. موارد مصرف آن به طور كلي شامل سرند 
Woven و Weaving Wire كردن ماسه و غربال مواد شيميايي است. به

Wire Mesh مراجعه شود.

Rectify           يكسو كردنRectify           يكسو كردنRectify
جريان  دادن  تغيير  معني  به  است  ممكن  تجهيزات  مورد  در  اصطالح  اين 

الكتريكي از AC به DC باشد.

Red Dip Finish            پرداخت غوطه اي قرمز
با  پرداختكاري   ،Bichromate Dipped Finish براي  ديگري  نام 

غوطه ورسازي در بي كرومات. اصطالح فعلي ترجيح داده مي شود.

Red Plaque          پالك قرمز، جرم قرمز
رشد قهوه اي – قرمز پودري شكل كه گاهي اوقات روي هادي مسي پوشيده 
شده بانقره و گردباف هاي حفاظ يافت مي شود. ظاهري قارچ مانند دارد و 
اين  يا حفاظ ظاهر مي شود.  دانه هاي تصادفي در طول هادي  به صورت  
تابيده شده  يا درزهاي هادي  نقاط گذر سيم ها در حفاظ  اغلب در  دانه ها 
بوجود مي آيند. علت آن واكنش اكسيژن و مس در حضور آب است كه تشكيل 
اكسيدهاي مس را مي دهد. طراحي و انتخاب مواد مناسب، يا آب نيكل دادن 
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قبل از آب نقره، اين مشكل را تا اندازة زيادي از بين مي برد.

Red Shortness              شكنندگي سرخ
تردي فوالد در هنگامي كه تا رنگ قرمز گرم مي شود.

Redraw دوباره كشيدن        
كشيدن سيمي كه بيش از اندازة متوسط كشيده شده و در مرحلة كشش مجدد 
از طريق مجموعه اي از حديده ها براي رسيدن به اندازة مطلوب سيم، كشيده 

مي شود.

               Redraw Wire                                سيم دوباره كشيده شده
سيم درون گسترة محدود شده اندازه ها براي كشش يا نوردكاري بيشتر.

Reducing Atmosphere         جو كاهنده، جو احيا كننده
بنابراين  با اكسيژن، به ويژه در گرمكاري، واكنش نشان مي دهد،  جوي كه 

براي گرفتن اكسيژن از بار كوره بكار مي رود.

Reducing Joint          مفصل كاهنده، اتصال كاهنده
اتصالي بين دو طول كابل كه هاديها اندازة يكسان ندارند.

Reduction كاهش سطح                                                      
نسبت سطح مقطع اوليه به نهايي يا درصد كاهش سطح مقطع در اثناي كشش 

سيم. به Percent Reduction مراجعه شود.
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Reduction Angle           زاوية كاهش
زاوية مخروطي كه در حديدة كشش سيم، درست پيش از طول بردگاه آن 
تراشيده مي شود و كوچك ترين قطر در حديده است و قطر نهايي محصول 
را به دست مي دهد. زاوية كاهش براي كنترل درستي فيزيكي سيم و مقدار 
نسبي پسماند روان كننده كه بر روي سطح سيم باقي مي ماند، اهميت دارد. 
اين زاويه محصول در حال عبور از داخل حديده را كنترل مي كند. زاويه اي 

حساس است كه عملكرد حديده را براي نيمرخ مناسب تعيين مي كند.

Reduction Gear            چرخ دندة كاهنده
1) چرخ دنده اي كه براي كاهش سرعت ميان موتور متحرك و قطعة متحرك 
بكار مي رود. وسايل مكمل كاهش سرعت نيز مانند چرخ تسمه ها و قرقره هاي 
شيار دار مورد استفاده قرار  مي گيرند. 2) مجموعة چرخ دنده اي بكار رفته 
براي كاهش تعداد دور در دقيقه (RPM) از منبع توان به تعداد دوري كه 

توسط ماشين كشش سيم قابل استفاده است.

Reduction in Area       كاهش سطح
1) در كشش سيم تفاوت ميان سطح مقطع اوليه و سطح مقطع بعدي پس از 
عبور از داخل حديدة كشش. 2) در آزمون كششي تفاوت بيان شده به صورت 
درصد سطح مقطع اولية نمونه آزمون به كمينة سطح مقطع اندازه گيري شده 
پس از جدا شدن كامل. 3) تفاوت بيان شده به صورت درصد سطح مقطع 
نمونه  از كرنش  اوليه و سطح مقطع پس  ميان سطح مقطع  تفاوت  اوليه كه 

است.
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Reduction in Diameter        كاهش قطر
مقدار كاهش قطر سيم با عبور از داخل حديده.

Reduction Sequence            ترتيب كاهش
شيوة كاهش اندازة ميله هاي توليد شدة حاصل از نورد ريخته گري پيوسته از 

طريق عبور ميله ها از عمليات نوردكاري.

Redundancy
استفاده از اقالم كمكي براي انجام وظايفي همانند، به منظور بهبود بخشيدن 

به اطمينان پذيري و ايمني.

Reed              شانه
شانة ظريف فلزي ساخته شده از باريكه هايي از سيم فوالدي كه در بدنه اي 
اثناي  در  خود  جاي  در  تار  هاي  نخ  نگهداشتن  براي  و  است  شده  محكم 

بافندگي بكار مي رود و تعداد نخ در هر اينچ از پارچه را تعيين مي كند.

Reel              قرقره
قرقره به طور معمول وسيله اي فلنج دار و قابل چرخش كه از چوب، فلز، 
مقوا يا پالستيك ساخته مي شود و به منزلة وسيلة كنترل و محدود سازي يا 
ذخيره سازي بكار مي رود و مركز آن معموالً، اما نه الزامًا گرد، براي پيچيدن 
سيم به دور آن است. از قرقره ها براي پيچيدن سيم فوالدي انعطاف پذير و 
يا كابل استفاده مي كنند، اگر چه برخي قرقره ها ممكن است ثابت باشند و 
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سيم توسط بازويي پروانه اي (فاليري) به دور آنها پيچيده شود. قرقره ها در 
انواع و اندازه هاي متفاوت بسياري، به علت روش هاي مختلفي كه سازندگان 
جداگانه بكار مي برند، يافت مي شود، اما همة آنها اساسًا براي نگهداشتن 
مواد پيچيده شدة خطي طراحي شده اند. قرقره هاي طراحي شده به صورت 
خاص را براي ولكانيزه كردن، لعاب كاري (الك زني)، فرآيندهاي قلع اندود 
آنها در  از  برد.  بكار  (Bunching) مىتوان  تابيدن  و  كاري و دسته كردن 
ماشين هاي چند سيمي براي گردبافي، كشش و ديگر عمليات بعدي ساخت 
reelاستفاده مي شود. هيچ گونه توافق عمومي در مورد تفاوت ميان reelاستفاده مي شود. هيچ گونه توافق عمومي در مورد تفاوت ميان reel (بوبين)  
استنباط مي شود كه  به طور كلي چنين  اما  ندارد،  (قرقره) وجود   spool و 
اندازههاي  براي  و   reel را  معيني  محصول  هر  براي  تر  بزرگ  هاي  اندازه 
كوچك تر را spool مي نامند. به همين علت، قرقرة با عنوان spool براي 
reel محصولي با قطر بزرگ تر، ممكن است بزرگ تر از قرقره اي با عنوان

براي محصولي با قطر كوچك تر باشد. 
bobbin ها را مي توان bobbin ها را مي توان bobbin  (بوبين) نيز ناميد كه به طور  spool ها و spool ها و spool reel : توجهreel : توجهreel
spoolكلي از آنها spoolكلي از آنها spool هاي كوچك استنباط مي شود. همچنين ممكن است منظور از 
spool يا spool يا spool ، قرقره هاي (reel) باشد كه به دور كابل يا محصول گردباف  bobbin
Reelمي چرخند، در حالي كه قرقرة بزرگ تر مربوط به دستگاه جمع كننده Reelمي چرخند، در حالي كه قرقرة بزرگ تر مربوط به دستگاه جمع كننده Reel است.

Reel, Brading  قرقرة گردبافي       
قرقرة طراحي شده براي محصوالت گردبافي شده. اين قرقره ها ممكن است 
فلنج هايي لبه برجسته داشته باشند كه براي سازگاري با كاربرد مربوطه بايد از فوالد 
چقرمه ساخته شود. معموالً اين قرقره ها ساختماني سبك تر از قرقره هاي الزم 
براي كشش و تابيدن سيم دارند. حلقه هاي اصطكاكي را مي توان روي آنها نصب 
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كرد، اما در بسياري از موارد اين حلقه ها را به ماشين متصل مي كنند. اين نوع 
قرقره براي استفادة كلي كارگاهي و در برخي موارد براي ماشين هاي طولي نيز 

PS و PS و PS) مي سازند. ABS ) مناسب است. اين گونه قرقره را معموال از پالستيكABS ) مناسب است. اين گونه قرقره را معموال از پالستيكABS

Reel , Collapsible           قرقره هاي تاشو
قرقره هاي ساخته شده به گونه اي خاص به طوري كه فلنج را مي توان به 
سهولت برداشت تا استوانه مفصل دار را تا كرد. به اين ترتيب صرفه جويي 

قابل توجهي در موارد حمل و نقل و انبارداري حاصل مي شود.

Reel Drive            محرك قرقره
ساز و كار به حركت در آورندة قرقره است كه گردش قرقره را در خالل 
فرآيندهاي مختلف توليد كنترل مي كند. ممكن است به آن " گوشواره" نيز 

گفته مي شود.

Reel Drum Diameter           قطر استوانة قرقره 
قطر استوانة (يا توپي يا بدنة) قرقره.

Reel Inertia           لَختي قرقره، ماند قرقره
در  دائمي  تغيير  به  پاسخگويي  براي  بايد  كه  قرقره  مقدار حركت  مشخصة 

مقدار اندازة سيم و كابل، روي قرقره در خالل فرآيندي معين كنترل شود.

Reel, Plastic        قرقرة پالستيكي
قرقرة ساخته شده توسط قالب گيري تزريقي از جنس پالستيك كه به طور 
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معمولABS، PS و PP است. اين قرقره ها براي گرفتن سيم ظريف يا بسيار 
ظريف از ماشين هاي كشش در شرايطي كه  محصول در حالت سخت كشيده 
شدة آن مورد نياز است، به طور مثال براي لعاب كاري (الك زني)، مناسب 
هستند. براي قرقره هاي مربوط به دستگاه جمع كن در ماشين دسته كننده و 

تابندة سيم افشان نيز سودمند هستند.

               Reel, Stranding and Armoring  قرقرة براي تابيدن و زره بنديStranding and Armoring  قرقرة براي تابيدن و زره بنديStranding and Armoring
قرقرة طراحي شده براي جابجايي محصوالت تابيده و زره بندي شده. اين 
نوع قرقره معموالً براي كشش سيم و تابكاري نيز مناسب است. اين قرقره 
در  الزم  استحكام  از  كه  باشد  داشته  و صلب  محكم  بسيار  ساختماني  بايد 
شرايط كار با سرعت زياد و استفادة چند گانه از آن برخوردار باشد. اين نوع 

قرقره اغلب به طور كامل با حلقة اصطكاكي فوالدي ساخته مي شود.

Reel Traverse        مسير عرضي قرقرهReel Traverse        مسير عرضي قرقرهReel Traverse
فاصلة (يا بُعد محوري) ميان رويه هاي داخلي فلنج ها.

Reel, Water Immersion      قرقرة غوطه ور در آب
هاي  آزمون  انجام  هنگام  در  آب،  در  وري  غوطه  براي  طراحي شده  قرقرة 
مربوط به عايق. قرقره هاي مربوط به اين كاربرد بايد از نوعي مقاومت در 
برابر خوردگي برخوردار باشند. قرقره ها را از آلياژ آلومينيوم يا از فوالد با 
فلنج لبه دار (از همان نوعي كه براي گردبافي استفاده مي شود) ميسازند. 
توجه : برخي از سازندگان نيز آزمون هاي مخزني را با استفاده از قرقره هاي 

چوبي انجام مي دهند. به Reel, Braiding مراجعه شود.
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Reel Width            عرض قرقره
عرض كلي قرقره است و نه بُعد داخلي آن. اين عرض بزرگ ترين بعد قرقره 
اندازه گيري مي شود و  است كه به طور محوري ميان برجستگي هاي آن 

ممكن است شامل ابزارگان محكم كردن نيز باشد.

Reference Test
به Test, Reference مراجعه شود.

Reference Edge               لبة مبنا 
لبة كابل يا هادي كه از آن لبه اندازه گيري انجام مي شود. گاهي اوقات اين 
لبه توسط يك باريكه، خط يا چاپ شناسايي تعيين مي شود. هادي ها معموالً 
لبة كابل يا هادي كه از آن لبه اندازه گيري انجام مي شود. گاهي اوقات اين 
لبه توسط يك باريكه، خط يا چاپ شناسايي تعيين مي شود. هادي ها معموالً 
لبة كابل يا هادي كه از آن لبه اندازه گيري انجام مي شود. گاهي اوقات اين 

توسط ترتيب قرار گرفتن از اين لبة مرجع، شناسايي مي شوند، به اين ترتيب 
كه هادي شمارة 1 نزديك ترين هادي به اين لبه است. گاهي اوقات آن را لبة 

شاخص نيز مي نامند.

Reference Junction              پيوند گاه مبنا
پيوندگاه دما جفت كه در دماي معلوم مبنا قرار دارد. مبناي سرد نيز ناميده مي شود. 

معموالً در وسيلة اندازه گيري EMF ( نيروي محركة الكتريكي) قرار مي گيرد.
پيوندگاه دما جفت كه در دماي معلوم مبنا قرار دارد. مبناي سرد نيز ناميده مي شود. 

معموالً در وسيلة اندازه گيري 
پيوندگاه دما جفت كه در دماي معلوم مبنا قرار دارد. مبناي سرد نيز ناميده مي شود. 

EMF معموالً در وسيلة اندازه گيريEMF

Refine           پالودن
براي اطمينان به تجزية عنصري مناسب و حذف ناخالصي ها از فلز مذاب. 
براي مثال، در عمل ذوب منيزيم حذف اكسيد منيزيم و ديگر مواد معّلق با 
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استفاده از روانساز است كه ناخالصي ها را خيس مي كند و آنها را به صورت 
موادي الي مانند به كف بوته مي برد.

Refining Temperature         دماي پااليش
دمايي كه معموالً درست باالتر از دماي دامنة تبديل است. از اين دما در عمليات 

حرارتي فوالد براي بهسازي ساختار، به ويژه اندازة دانه، استفاده مي شود.

Reflow Soldering       لحيم كاري با ذوب مجددReflow Soldering       لحيم كاري با ذوب مجددReflow Soldering
فرآيند اتصال دو سطح هادي پوشش شده با لحيم با ذوب مجدد لحيم كه 

موجب همجوشي مي شود.

Refractory            نسوزRefractory            نسوزRefractory
   1) ماده اي با نقطة ذوب بسيار زياد و داراي خصوصيت هايي كه آن را براي 
مصارفي مانند آستر كردن و ساختمان كوره مناسب ساخته است. به گونه اي 

ايده آل هر ماده اي كه در بيشترين دماي مورد نياز در كار، ايستادگي كند.
 2) كيفيت پايداري گرمايي.

Refractory Alloy           آلياژ نسوزRefractory Alloy           آلياژ نسوزRefractory Alloy
Refractory 1)آلياژپايدار در برابر گرما. 2) آلياژي با نقطة ذوب بسيار باال. بهRefractory 1)آلياژپايدار در برابر گرما. 2) آلياژي با نقطة ذوب بسيار باال. بهRefractory

Metal مراجعه شود.

Refractory Metal         فلز نسوز
1) فلزي با نقطة ذوب بسيار باال. در مفهوم وسيع كلمه، فلزاتي با نقطة ذوب 
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باالتر از گسترة آهن، كبالت و نيكل در اين رده قرار مي گيرند.

Refrigerator Shelf Wire          سيم قفسة يخچال
سيمي از فوالد كم كربن، بدون عيب هاي سطحي، براي دستيابي به سطحي براق 
و هموار كه براي جوشكاري نقطه اي و آب فلز دادن مناسب است. سيم هاي با 
قطر بزرگ تر را براي چارچوب هاي عريض تر بكار مي برند. براي قفسه هاي 

با پوشش پالستيك از سيم براق كشيده شدة تميز استفاده مي شود.

Registration           همراستايي
Registerهمراستايي يك شييء نسبت به ديگري. آن را Registerهمراستايي يك شييء نسبت به ديگري. آن را Register  يا همراستا نيز مي نامند.

Regular Section           مقاطع منتظم
مقاطع ساختماني رايج از جنس فوالد كربن دار كه تقاضاي زيادي براي آن 

وجود دارد و اغلب در برنامة زمانبندي نوردكاري قرار مي گيرد.

Regulation                                                              تنظيم
كنترل مقدار بيشينه اي كه خروجي منبع توان در نتيجه تغيير مشخص شده در 

ولتاژ خط انتقال، بار خروجي، دما يا زمان تغيير خواهد كرد.

Reheating           گرمكاري مجددReheating           گرمكاري مجددReheating
عمليات گرمايي طراحي شده، صرفاً براي دوباره گرم كردن محصوالت براي 
عمليات بعدي مانند شكلدهي گرم، بكاربردن روكش و تشوية حرارتي است. به 

طور كلي از اين گرمكاري هيچ گونه تغيير ساختاري مورد نظر نيست.
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Reinforced Jacket         روكش تقويت شده
روكش كابل با الياف تقويت كننده ميان اليه ها.

Reinforced Plastic       پالستيك تقويت شده
ماده اي مانند الياف شيشه (فايبرگالس) كه مي توان آن را در صنعت سيم 
و  اسيد  كردن  ذخيره  شويي،  اسيد  مخازن  مانند  هايي  سازه  براي  كابل،  و 

تجهيزات خارج كردن دود بكار برد.

Reinforced Sheath      غالف تقويت شده
بيروني ترين پوشش كابل با غالفي كه در چند اليه با ماده اي تقويت كننده، 
معموالً گردباف يا رشتة دوتايي مارپيچي كه در ميان اليه ها قالبگيري مي شود، 

ساخته مي شود.

Reinforcement              تقويتReinforcement              تقويتReinforcement
مادة بكار رفته براي تقويت، استحكام بخشيدن به ماده اي ديگر يا ايجاد ثبات 

ابعادي در آن، مانند بخش گردباف غالف ساخته شده در چند اليه.

Reinforcement Wire
به Concrete Reinforcement Wire مراجعه شود.

Reinforcing Bar         ميل گرد، آرماتور
نيز مي نامند. فوالدي از درجة "  نيز مي نامند. فوالدي از درجة "  نيز مي نامند. فوالدي از درجة  rebar"rebar"rebar "يا "يا  يا " يا "  concrete reinforcing bar"concrete reinforcing bar"concrete reinforcing bar "آن را "آن را 
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تجارتي كه براي تقويت بتن در ساخت بزرگراه ها يا ساختمان ها بكار مي رود.

Relative Capacitance           ظرفيت نسبي
نسبت ظرفيت ماده به ظرفيت جاي خالي همان پيكربندي كه با بسامد و دما 
تغيير مي كند. آن را SIC ( ظرفيت القايي ويژه) نيز مي نامند. نشانگر بسيار 

خوب تغييرهاي شيميايي و فيزيكي در مواد است.

Relay             رلهRelay             رلهRelay
وسيله اي كه از طريق الكتريكي كنترل مي شود و اتصاالت برقي را باز و بسته 
مي كند تا امكان عمليات دستگاههاي ديگر در همان مدار يا مدار برقي ديگر 

فراهم شود.

Relay, Overcurrent     رلة اضافه جريان
رلة طراحي شده براي بازكردن در هنگامي كه جرياني اضافه بر جريان ويژة 

تنظيم شده از حسگر عبور مي كند.

Reliability            اعتمادپذيري، قابليت اعتمادReliability            اعتمادپذيري، قابليت اعتمادReliability
احتمال اين كه يك وسيله، بدون آن كه دچار عيب و نارسايي شود، در طول 

يك دورة مشخص زمان و يا در قبال استفاده معين از آن بتواند كار كند.

Reluctance          مقاومت مغناطيسي
كه  هنگامي  را  مواد  در  مغناطيسي  شار  كل  كه  مغناطيسي  مدار  خصوصيت 

نيروي محركة مغناطيسي بكار رود، تعيين مي كند.
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Remanence         پسماند مغناطيسي
القاي مغناطيسي باقيمانده در مداري مغناطيسي، پس از حذف نيروي محركة 

مغناطيسي.

Remote Control Cable        كابل كنترل از راه دور
هر كابلي كه براي بكار انداختن تجهيزات و ياتأمين توان انجام عمل واقع 
شده به دور از منبع كنترل بكار مي رود. در مواردي كه مؤلفه هاي الكترونيكي 
حساس در ساختمان كلي كابل وجود داشته باشد، به طور كلي حفاظ داركردن 

كابل هاي كنترل مورد نياز است.

Remote Control Circuit     مدار كنترل از راه دور
مدار طراحي شده براي فرآهم آوردن سيگنال هاي مربوط به عمليات كنترل 

از راه دور.

Repeatability       تكرار پذيريRepeatability       تكرار پذيريRepeatability
نزديكي مطابقت در ميان اندازه گيري هاي تكرار شده از يك متغير در شرايط يكسان.

Repeater               تكرار كننده
وسيلة بكار رفته در خطوط انتقال طوالني براي تقويت سيگنال ضعيف شده و 
افزايش طول انتقال سامانه. در صورت نياز. اين وسيله شامل فرستنده (گسيل گر) 

و گيرنده يا فرستنده است.
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Repeater, Automatic Mill          تكرار كنندة خودكار نورد
وسيله اي در عمليات نوردكاري براي طرح هاي مربعي و بيضي شكل.

تكرار كننده هاي ميان جايگاه هاي نورد
Repeater, Between Stands
براي فراهم آوردن حلقه در محصول ها، به گونه اي كه بتوان آنها را  ميان 

جايگاه هاي  بيشتر براي تعداد گذر الزم براي تكميل كاري محصول خوراند.

Reproducibility          قابليت بازآفرينيReproducibility          قابليت بازآفرينيReproducibility
قابليت سامانه يا عنصري براي حفظ برونداد خود در دوره اي نسبتًا طوالني.

Reservoir, Thermal مخزن گرمايي      
جسمي كه گرما را مي توان به آن و از آن به طور نامحدود و بدون تغيير در 

دماي مخزن منتقل كرد.

Residual Elements       عناصر پسماند
عناصر موجود در آلياژ يا فلز خالص به مقادير كم كه به طور خود خواسته 

اضافه نشده است.

Residual Stress            تنش پسماند
گرمايي  هاي  شيب  يا  خارجي  نيروي  بدون  كه  جسم  در  موجود  تنش 

ايجاد مي شود.
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Resilient                                                              برجهنده
توانايي برگشت به شكل اوليه پس از برداشتن نيروي اعمال شده.

Resin            رزين
رزين ماده اي جامد يا نيمه جامد، اغلب با وزن ملكولي باالست كه هنگامي 
كه در معرض فشار قرار گيرد تمايل به جريان يافتن نشان مي دهد. واژة رزين 
(پليمرها) است.  رزين معموالً  بسپارها  با اصطالح پالستيك ها و  مترادف 
نقطة نرم شدگي يا دامنة ذوب پاييني دارد. رزين ها مادة پايه اي هستند كه 

مواد عايقكاري از آنها ساخته مي شود.

Resistance           مقاومت
1) مقاومت در برابر عبور جريان الكتريكي در هادي. مقاومت را معموالً بر 
حسب اهم مي سنجند. 2) نيروي برگشتي اعمال شده بر شيء هنگامي كه در 

مكان هاي محدود شده جا به جا شود يا تحت فشار قرار گيرد.

Resistance Alloys        آلياژهاي مقاومتي
يا  متناوب  جريان  تنظيم  كنترل  براي  كه  الكتريكي  مقاومتي  آلياژهاي 
عبارتند  نظر  مورد  الكتريكي  هاي  ويژگي  رود.  مي  بكار  مستقيم  جريان 
گرما  پتانسيل  و   (TCR) مقاومت  دمايي  ضريب  ويژه،  مقاومت  از: 
آلياژ  يا  فلز  در  جريان  شارش  به  مقاومت  گيري  اندازه  اول،  الكتريكي. 
دماهاست؛  از  اي  گستره  در  مقاومت  پايداري  گيري  اندازه  دوم،  است؛ 
اتصال  هنگام  شده  ايجاد   (EMF) الكتريكي  محركة  نيروي  اخير  مورد 
گيرند،  مي  قرار  دما  تغييرات  معرض  در  كه  هنگامي  را  ناهمانند  فلز  دو 
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كند. مي  تعيين 

Resistance Furnace      كورة مقاومتي
كوره اي كه با شارش جريان در مقابل مقاومت اهمي در داخل كوره گرم مي شود.

Resistance, Insulation
به Insulation Resistance مراجعه شود.

Resistance, Thermal         مقاومت گرمايي، مقاومت حرارتي
1) مقابله با جريان گرما. مقاومت در برابر جريان گرماست كه بر حسب اهم 
گرمايي در طول يك سانتيمتر كابل بيان شده و در مسيري از هادي در سطح 
خارجي كابل (غالف سربي يا پوشش محافظتي) ايجاد مي شود. 2) مقاومت 
ايجاد شده توسط عايق در برابر جريان گرما از هادي يا هادي ها به غالف 

است.

Resistance Unbalance          نامتوازني مقاومت
تفاوت مقاومت ميان دو سيم يك زوج.

Resistance Welding جوشكاري مقاومتي     
برابر  جوشكاري توسط فشار و گرما در هنگامي كه مقاومت قطعه كار در 

جريان الكتريكي ايجاد گرما مي كند.

Resistance Wire            سيم مقاومتي
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سيم مناسب براي استفاده به منزلة سيم گرمكن الكتريكي به علت مقاومت الكتريكي 
و پايداري آن در برابر اكسايش در دماهاي باال. متداول ترين سيمي كه در اين مورد 
كرم، مانند كيفيت نيكل كرم 80-20 يا – كرم، مانند كيفيت نيكل كرم 80-20 يا – كرم، مانند كيفيت نيكل كرم 80-20 يا  – از آن استفاده مي شود از آلياژهاي نيكل – از آن استفاده مي شود از آلياژهاي نيكل 
60-15 است. اين سيم را به اندازه هاي مختلف در گسترة سيم ظريف مي كشند. 
همچنين از آلياژ نيكل - نقره نيز ساخته مي شود. اغلب براي كاربردهاي گرمايي 

مانند تُسترهاي الكتريكي، گرمكن ها و مانند آن بكار مي رود.

Resistive Conductor            هادي مقاومتي
هادي با مقاومت الكتريكي زياد.

Resistivity            مقاومت ويژهResistivity            مقاومت ويژهResistivity
از طريق  يا  الكتريكي  مقابل عبور جريان  مقاومت در  براي  اي  ماده  قابليت 
سانتيمتر – سانتيمتر – سانتيمتر  – حجم خود يا بر روي سطح است. واحد مقاومت ويژة حجمي، اهم – حجم خود يا بر روي سطح است. واحد مقاومت ويژة حجمي، اهم 

است. واحد مقاومت ويژة سطح، اهم است.

Resistor              مقاومت الكتريكي
وسيله اي كه مقصود اصلي از آن وارد كردن مقاومت است.

Resistor, Bleeder      مقاومت كشنده، مقاومت مكنده
1) مقاومت بكار رفته براي تخلية جريان پس از بي برق شدن يك وسيله. 2) 
مقاومتي در مدار براي بهبود بخشيدن به تنظيم ولتاژ. 3) مقاومت بكار رفته به 

منزلة بخشي از مدار، به منظور محافظت در برابر خيزش هاي ولتاژ.
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Resolution             تفكيك
ميزاني كه بر حسب آن مقاديرى را كه از نظر كمى تقريبا برابرند مي توان از 

يكديگر تشخيص داد.

Resolver
وسيله اي كه درونداد و برونداد آن يك مقدار برداري است.

Resonating          تشديد كردنResonating          تشديد كردنResonating
بيشينه يا كمينه كردن دامنه يا مشخصه هاي ديگر.

Response              پاسخ
به  بايد  كه  شرايطي  تحت  درونداد،  از  تابعي  به صورت  برونداد  كّمي  بيان 

روشني بيان شود.

Respooler             واپيچگر قرقره
واپيچگر قرقره همان گونه كه از نام آن بر مي آيد، براي بازپيچي ماده از 
كنترل طول،  منظور  به  معموالً  و  رود  مي  بكار  ديگر  قرقرة  به  قرقره  يك 
واپيچگر قرقره همان گونه كه از نام آن بر مي آيد، براي بازپيچي ماده از 
كنترل طول،  منظور  به  معموالً  و  رود  مي  بكار  ديگر  قرقرة  به  قرقره  يك 
واپيچگر قرقره همان گونه كه از نام آن بر مي آيد، براي بازپيچي ماده از 

در  قرقره  واپيچگر  است.  و چاپ  بازرسي  و  دوباره  بندي  بسته  بازرسي، 
اگرچه  است،  كن  جمع  و  بازكن  دستگاه  شامل  خود  شكل  ترين  ساده 
سامانه هاي پيچيده تر داراي نوعي رقاصك يا قابليت ديگري براي كنترل 

كشش و سرعت اند.

Restrainers       جلوگيري كننده ها، بازدارنده ها
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به گونه اي متداول تر به نام بازدارنده ها شناخته مي شوند.
 موادي هستند كه به حمام اسيد شويي براي به تأخير انداختن اثر خوردگي اسيد 
بر فوالد اضافه مي شوند، در حالي كه واكنش بر اسيدهاي آهن و پوسته ها را 

Inhibitorsامكان پذير مي كنند. به Inhibitorsامكان پذير مي كنند. به Inhibitors مراجعه شود.

Restrike                ضربة مجدد
شروع دوبارة جريان ميان اتصال ها در خالل عمليات بازكردن پس از بازة 

جريان صفر مربوط به 1/4 سيكل در بسامد نرمال يا بلندتر است.

Retention Time           زمان نگهداري
در سامانه هاي جابجايي مايعات، اندازة مخزن را با توجه به قابليت آن در 
تعيين مي كند.  براي مدتي معين  از مخزن  مايع  آهسته كردن آهنگ جريان 
به طور مثال، مخزني با گنجايش 3785 ليتر (1000 گالن) كه 378/5 ليتر در 
دقيقه (100 گالن در دقيقه) را جابجا مي كند، زمان نگهداري 10 دقيقه اي 

خواهد داشت.

Retort قرع، محفظة تقطير       
1)مخزني كه براي تقطير مواد فرار، مانند جداسازي برخي فلزات و در تقطير 
مخرب ذغال، بكار مي رود. 2) بخش آتشدان كوره با بستر سيال است كه 

ماسه را نگه مي دارد.

Retractile Cable          كابل جمع شدني
با انرژي ذخيره شده در خود از وضعيت گسترش يافته به شكل  كابلي كه 
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جمع شدة اولية خود باز مي گردد.

Retractile Cord                            سيم رابط جمع شدني
اي  گونه  به  يا  شده  آمايش  خاص  اي  گونه  به  كه  عايقي  داشتن  با  سيمي 
روكشكاري شده است كه مي تواند مانند فنر جمع شود. قابليت جمع شدن 

را مي توان براي بخشي از طول سيم، يا همة آن فراهم كرد.

Return Loss (RL)                 اتالف پژواك
سنجش بر حسب دسي بل انرژي هاي بازتاب يافته به عقب از بخش هاي 
پژواك  اتالف  امپدانس مي شود.  تغييرات  كابل كه موجب  ناهموار ساختار 

براي كاربردهاي دوسويه الزم است.

Return Wire       سيم برگشت
سيم عمومي، سيم زمين يا سيم منفي در مدار جريان مستقيم.

Reverse Bend Test     آزمون خمشي معكوس
با  كه  سيم  نرمي  آزمون  نامند.  مي  نيز  خمشي  آزمون  ساده،  طور  به  را  آن 
نگهداشتن يك طرف سيم و خم كردن مكرر آن در جهت هاي معكوس به 
اندازة 90 درجه در هر بار خم كردن انجام مي شود. به Bend Test  نيز 

مراجعه شود.

Reverse Osmosis          اسمز معكوس
فرآيند زدودن نمك هاي حل شده در آب با استفاده از فناوري غشايي براي 



790واژه نامه سيم و كابل

آماده سازي آب كه در فرآيندهاي مختلف مصرف مي شود.

Reverse Torsion Test          آزمون پيچش متفاوت
آزموني كه در مورد مفتول يا سيم بكار مي رود. در اين آزمون، قطعة آزمون به 
طور محوري ابتدا در يك جهت و سپس در جهت مخالف براي تعداد پيچش 
معين پيچانده مي شود. در اين تعداد پيچش نبايد گسيختگي پيش آيد و ايده آل 

آن است كه هيچ گونه عيب سطحي نيز ديده نشود.

Reverse Twill Weave           بافت جناغي معكوس
بافت  آن  در  كه  جناغي  بافت  اي  گونه  نامند.  مي  هم  جناغي  بافت  را  آن 
اثري راه راه،  اين منظور كه  به  معمولي در فاصله هايي معكوس مي شود، 
مانند طرح جناغي به دست آيد. به Twill Weave، Weaving Wire و 

Woven Wire Mesh نيز مراجعه شود.

Reversible Process      فرآيند برگشت پذير
فرآيندي كه مي تواند معكوس شود و تغييري در سامانه يا محيط پيراموني 

باقي نگذارد.

Reversing Mill              نورد دو طرفه
دستگاه نوردي كه جهت نوردكاري را مي توان در آن معكوس كرد.

Reversing Passes        گذرهاي دو طرفه
شيوه اي كه در عمليات پيش نوردكاري مفتول براي حركت دادن و هدايت 
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مفتول ميان گذرها بكار مي رود، به گونه اي كه از آسيب رسيدن به سطح 
مفتول كه ممكن است منجر به درز يا زخمك شود، جلوگيري به عمل آيد.

Rheology            رئولوژي، روان سازيRheology            رئولوژي، روان سازيRheology
علم جريان و تغيير شكل ماده.

Rheostat              رئوستات
مقاومتي متغير كه مي توان آن را هنگامي كه داراي انرژي است تغيير داد و 
معموالً در مدار الكتريكي بكار مي رود. براي مثال، در وسيلة آزمون الكتريكي 
براي تعيين مقدار ولتاژي كه سيم عايقكاري شده مي تواند پيش از شكست 

تحمل كند، كاربرد دارد.

RHM
كابل عايقكاري شده با الستيك، داراي چند هادي،  عالمت اختصارى براى

مقاوم در برابر گرما و با پوشش كلي ليفي.

RHML
عالمت اختصاري كابل عايقكاري شده با الستيك، داراي چند هادي، مقاوم 

در برابر گرما و با پوشش كلي سربي.

Rho              ُر
p(نوشتاري آن p(نوشتاري آن P، p) هفدهمين حرف الفباي يوناني، به طور نمادين براي نشان دادن 

ضرايب مختلف، و در درجة اول براي مقاومت ويژه، بكار مي رود.
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Rhodium                                                                  روديمRhodium                                                                  روديمRhodium
RhRhR. فلزي به رنگ نقره اي - سفيد كه در كانسارهاي  hعنصري با عالمت شيميايي hعنصري با عالمت شيميايي 

نيكل يافت مي شود.

RH/RW
عالمت اختصاري سيم ساختماني عايقكاري شده با الستيك و مقاوم در برابر 
گرما و رطوبت، براي استفاده در 75 درجة سانتيگراد ( 167 درجة فارنهايت) 
مكان  در  فارنهايت)  ( 140 درجة  يا 60 درجة سانتيگراد  مكان خشك،  در 

مرطوب، مناسب است.

RHW
عالمت اختصاري سيم ساختماني عايقكاري شده با الستيك يا XLP مناسب 
براي استفاده در 75 درجة سانتيگراد ( 167 درجة فارنهايت) در مكان هاي 

خشك و مرطوب.

RHW-z
عالمت اختصاري سيم ساختماني عايقكاري شده با پالستيك يا XLP براي 
استفاده در 90 درجه سانتيگراد (194 درجه فارنهايت) در مكان هاي خشك 

و مرطوب.

Ribbon         نوار
آرايه اي از الياف كه به شكل نوار تخت درآمده است. در نوار 2 تا 16 ليف 
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مي تواند وجود داشته باشد. الياف را به وسيلة پيوند دهنده يا پوشش زمينه به 
يكديگر مي چسبانند. نوارها براي افزايش تعداد الياف در كابل بكار مي روند.

Ribbon Blenders        مخلوط كن هاي نواري
وسيله اي مكانيكي براي مخلوط كردن پالستيك ها در داخل آميزه هاي مواد 
عايقكاري. مخلوط كن هاي نواري اساسًا شامل دو نوار مارپيچي فوالدي اند 
كه به شافتي افقي متصل شده و در مخلوط كنندة افقي تغار مانند محصور 
شده اند. پروانه هاي مخلوط كن، بسته به اندازة آن، با سرعت 15 تا 60 دور 

در دقيقه، با يكديگر مي گردند.

Ribbon Cable                      كابل نواري
كابلي تخت كه هاديهاي آن به طور جداگانه عايقكاري شده و به موازات 
هم قرار گرفته اند. هاديهاي عايقكاري شده را مي توان به طور جداگانه 
اكسترود و سپس به وسيلة چسب يا منسوج بافته شده به هم متصل كرد، 
يا اينكه هادي هاي لخت را مي توان به كله گي اكسترودر خوراند كه در 
اين صورت مادة عايقكاري به گونه اي اكسترود مي شود كه هادي ها جدا 

از هم نگه داشته مي شوند.

Ribbon Weave             بافت نواري
براي پارچة صافي بكار مي رود و اغلب از سيم آلياژ مس است. تار شامل سيم 
Woven و Weaving Wire نواري و پود از سيم گرد سخت است. به

Wire Mesh مراجعه شود.
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Ridge Marker              نشانه گذار برآمده
يك يا چند برآمدگي به صورت جانبي كه در طول سطح بيروني سيم عايقكاري 
شده با پالستيك به منظور شناسايي سيم ادامه يافته است. براي ديدن و لمس 
كردن به سهولت قابل حس كردن است. اين برآمدگي ها توسط شكاف هاي 

بسيار ريز در قالب اكستروژن شكل مي گيرند.

Rigid Bay         قفسه صلب، محفظة غير قابل انعطافRigid Bay         قفسه صلب، محفظة غير قابل انعطافRigid Bay
تجهيزات كابل كشي كه ترتيب اجزاء را حفظ مي كند و مي تواند كابل را با اليه هاي 

مجزا با بكاربردن دو يا چند كابل با قفسه صلب رديفي به وجود آورد.

Rigid Coaxial Cable             كابل هم محور صلب
كابل هم محور انعطاف ناپذير كه به طور معمول لوله اي فلزي آن را زره دار مي كند.

Rigid Conduit            لولة صلب محافظ سيم
لوله اي با طول معين استاندارد و تلفيق هايي از قطر خارجي و ضخامت جدار 
بزرگ تر از لولة فلزي الكتريكي. به طور معمول بر حسب اندازه هاي اسمي 
كه با اندازه هاي اسمي A.S.A مطابقت مي كند طراحي شده است. لولة 40 
از اين فهرست براي مصرف با اتصاالت پيچ دار به صورت محافظ براي سيم 

كشي بكار مي رود.

Rigid Strander           دستگاه تابندة صلب
ماشين براي تابيدن سيم و كابل.
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Rigid Wave Guide       موج بر صلب
الكتريك  منزلة دي  به  از هوا  فلزي كه در آن  نوعي كابل هم محور. شكلي 

استفاده مي شود.

Rimmed Steel              فوالد ناآرام
فوالد كم كربن كه به طور كامل اكسيد زدايي نشده است. همزمان با خنك شدن 
فوالد مذاب در قالب، اكسيژن اضافي موجب كربن زدايي در وجه مشترك انجماد 
مي شود. اين فرآيند اساساً آهن خالص به وجود مي آورد و موجب ايجاد پوسته اي 
بسيار شكل پذير در روي شمش مي شود. اين پوسته در سراسر عمليات نوردكاري 
و كشش سيم باقي مي ماند و سيمي با خصوصيت هاي شكل گيري عالي به بار 
مي آورد. فوالد ناآرام را نمي توان توسط بار ريزهاي پيوسته اي كه در حال حاضر از 
آن استفاده مي شود، توليد كرد. اما، پيشرفت هاي فوالد سازي امكان توليد فوالدهاي 

آرام را با ويژگي هاي مشابه فرآهم كرده است.

Ring Marking
به Marking, Ring مراجعه شود.

Ring or Disc Type Straighteningديسكي يا  حلقوي  تابگيري 
به صورت  آن  خوراندن  همزمان  و  گرداندن  توسط  مفتول  تابگيري  فرآيند 
طولي از طريق مجموعه اي از حلقه هاي گردنده يا ديسك هاست كه مفتول 
را در همة صفحه هايي كه از محور آن مي گذرد خم مي كند. اين تجهيزات 
از  استفاده  اندازة الزم در هنگام  بريدن مفتول مطابق  براي  شامل وسيله اي 

مفتولي است كه از كالف تابگيري مي شود.
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Ring – Out
1) مقطع گرد عايق يا روكش. 2) آزمون پيوستگي هادي.

Ring Tongue       زبانة حلقوي
نوعي سر سيم بدون لحيم كه سيم را به ميله (stud) وصل مي كند.

Ring Winding             سيم پيچ حلقويRing Winding             سيم پيچ حلقويRing Winding
وسيلة سيم پيچي هسته اي ناشكسته، مانند سيم پيچي پيچة چنبره اي، با استفاده از 
مجموعه دو حلقه اي كنار هم. هر حلقه قطعه اي قابل برداشتن دارد، به گونه اي كه 
ممكن است از طريق هسته با هم پيوند يابند. يكي از حلقه ها (حلقة محفظه اي) 
مقطعي به شكل كانال دارد كه تشكيل قرقره مي دهد. حلقة ديگر (حلقة محرك) 

فلكه اي را همراه خود دارد.

Ringing Out
فرآيند جايابي ياشناسايي مسيرهاي خاص رسانا به وسيلة عبور دادن جريان 

از طريق هاديهاي انتخاب شده.

Rip Cord               سيم جداشونده، بند تخت
1) دو يا چند هادي عايقكاري شده در پيكربندي موازي كه مي توان آنها را از هم 
جدا كرد، به طوري كه عايق هر هادي سالم باقي بماند. 2) سيم رشته اي نازكي كه 
PICمستقيماً در زير روكش كابل PICمستقيماً در زير روكش كابل PIC قرار مي گيرد، به اين منظور كه شكافتن روكش 
تسهيل شده و برداشتن آن از طريق غالف خارجي كابل به آساني انجام شود. بيشتر 
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در كابل هاي مخابراتي بكار مي رود.

Ripper Die         حديدة خشن كاري
اولين حديده در ساختار چند كششي. به اين علت حديدة خشن كاري ناميده مي شود 

كه كاهش هاي سطح بيشتر در اين مكان در فرآيند كشش انجام مي شود.

Ripping                خشن كاريRipping                خشن كاريRipping
در ساخت حديدة تنگستن كاربايد، فرآيند اولية دوباره شكل دادن به حديده هايي 

است كه به شدت سابيده شده اند.

Ripple         موجك، موج
اثر موج يا ساية عرضي ضعيف كه در فاصله هايي در طول قطعه تكرار مي شود.

Riser             مسير باالروRiser             مسير باالروRiser
مسيرهاي كابل داخل ساختمان كه از ميان طبقات عبور مي كنند. اين مسير 
كانال يا فضايي عمودي است. شرايط كابل هاي باالرو همانند كابل  معموالً 
عمومي است. درجه بندي كابل باالرو مشخصه هاي خوب اشتعال پذيري را 
تعيين مي كند، اما مانند شرايط عمومي الزامي براي كم دور بودن وجود ندارد.

Riser Cable          كابل باالرو
بخش عمودي كابل ساختماني كه از يك طبقه به طبقة ديگر كشيده مي شود.

Rivet Test           آزمون ميخ پرچ
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در مورد ميخ پرچ  دو آزمون وجود دارد. آزمون اول مربوط به ساقه و دومي 
مربوط به سر ميخ پرچ است. آزمون ساقه شامل خم كردن سرد و چكش كاري 
آن است تا اين كه در قسمت ساقه به هم برسد. نبايد هيچ نشاني از گسيختگي 
در سطح بيروني محل خميدگي به وجود آيد. در مورد سر ميخ پرچ، آن را در 
حالي كه هنوز گرم است، تخت كاري مي كنند تا اين كه قطر آن به دو برابر 

قطر ساقه برسد. نبايد ترك در لبه هاي سر ميخ پرچ پديد آيد.

Rivet Wire            سيم ميخ پرچ
بخش عمده اي از ميخ پرچ ها را از فوالد نرم مي سازند، اما مقدار زيادي نيز 
از مس، برنج و فوالد ضد زنگ ساخته مي شوند. اين سيم را به صورت براق و 
با كشش كاري هر چه كمتر تكميل كاري مي كنند. براي تكميل كاري فرا نرم، 

ميخ پرچ ها را پس از ساخت تابكاري مي كنند.

Rivet Wire , Aluminium                   سيم ميخ پرچ آلومينيومي
استحكام بهينه همراه با نرمي كافي براي شكل دادن به سيمي از آلياژ غير قابل 
عمليات حرارتي، از طريق كشيدن با كاهش محدود، معموالً 10 تا 20 درصد 
استحكام بهينه همراه با نرمي كافي براي شكل دادن به سيمي از آلياژ غير قابل 
عمليات حرارتي، از طريق كشيدن با كاهش محدود، معموالً 10 تا 20 درصد 
استحكام بهينه همراه با نرمي كافي براي شكل دادن به سيمي از آلياژ غير قابل 

از آخرين تابكاري واسطه اي تا اندازة تمام شده، به دست مي آيد. با آلياژهاي 
عمليات  گرفت  پرچ شكل  ميخ  سر  كه  اين  از  پس  حرارتي،  عمليات  قابل 
انجام مي شود. اگر سيم تابكاري شده بكار رود، بخشي از  گرمايي محلولي
ساقه كه بالفاصله در زير سر ميخ پرچ واقع است، در نامطلوب ترين وضعيت 
Aluminium Alloy پس از عمليات حرارتي، داراي دانة درشت است. بهAluminium Alloy پس از عمليات حرارتي، داراي دانة درشت است. بهAluminium Alloy

Wire نيز مراجعه شود.
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Rivet Wire, Brass       سيم ميخ پرچي برنجي
سيم ميخ پرچي هايي كه براي منظورهاي كلي مهندسي بكار مي رود، به طور 
متوسط 63 درصد مس دارد و مقدار سرب آن به بيشينة تقريباً 0/05 درصد محدود 
مي شود. اين سيم را معموالً با شرايط كشش ماليم و با ساختار دانه اي ريز تهيه 
مي كنند. اين آلياژ نرمي را افزايش مي دهد و براي ماده امكان ايستادگي در برابر 

تغيير شكل شديد، در خالل تشكيل سر ميخ پرچ، را فراهم مي كند.

RJ
عالمت اختصاري براي كابل عايقكاري شده با الستيك و پوشيده شده با كنف.

RJFJ
عالمت اختصاري براي كابل عايقكاري شده با الستيك با زرة نواري تخت.

RJIJ
عالمت اختصاري براي كابل عايقكاري شده با الستيك با زرة متصل به هم.

RL
به Return Loss مراجعه شود.

RLJFJ
عالمت اختصاري براي كابل عايقكاري شده با الستيك با زرة سربي، كنفي يا 

نواري تخت و پوشش كلي از كنف.
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RLJWJ
عالمت اختصاري براي كابل عايقكاري شده با الستيك با زرة سربي، كنفي، 

يا سيم فوالدي و پوشش كلي از كنف.

RM
عالمت اختصاري براي كابلي با چند هادي عايقكاري شده با الستيك نوع 

UL با پوشش ليفي.
RML
عالمت اختصاري براي كابلي با چند هادي عايقكاري شده با الستيك نوع 

UL با پوشش سربي.

RMS
به Root Mean Square مراجعه شود.

RMS Current
به Root Mean Square Current مراجعه شود.

RMS Voltage      ولتاژ آر- ام – اس
.AC عالمت اختصاري براي ولتاژ جذر ميانگين مربعي مؤثر در مدار

Rockwell Hardness Test     آزمون سختي راك ول
آزموني براي تعيين سختي توسط اندازه گيري عمق اثر ناشي از فروشونده 
(اثر گذار) كه به شكل مخروط از جنس الماس يا گلولة فوالدي سخت شده 
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است. اين آزمون معموالً روي سيمي به قطر كمتر از 3/2 ميليمتر ( 0/125 
اينچ) قابل انجام نيست.

                Rod              مفتول
شكل گرد يكپارچة فلز كه اثر بخش ترين شكلي است كه سيم از آن كشيده 
مي شود. مفتول را به طور معمول براي ساخت محصوالت سيمي مي كشند يا 
براي ساخت ميله هاي پيچ، ميخ ها و ديگر قطعات ماشين كاري شده مصرف 

مي كنند.

Rod Mill            نورد مفتول، آسياي مفتولي
1) دستگاه نوردي كه مفتول توليد مي كند. اين دستگاه ممكن است عمليات 
نوردكاري شمشال را انجام دهد يا بخش مكمل دستگاه ريخته گري پيوسته باشد. 
2) در صنعت فوالد ممكن است دستگاهي براي آسياب كردن دانه ريز باشد كه 
تا اندازه اي مشابه آسياي گلوله اي است، اما به جاي گلوله از مفتول هاي بلند 

فوالدي به منزلة واسطة آسياب كردن استفاده مي شود.

Roke            مك پكيده
عيب سطحي طولي است ناشي از مكي كه سطح را سوراخ كرده و اكسيد شده 

است و يا در اثر وجود آخال در سطح ايجاد شده است.

Roll             رول، توپ
طولي از محصول نورد شدة تخت كه به شكل مارپيچ استوانه اي، بجز رول 

پيچيده شدة زيگزاگي، پيچيده شده است.
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               Roll Diameter Calculator Circuitمدار محاسبه كنندة قطر رول
به  و  رود  مي  بكار  سيم  كشش  كنندة  تنظيم  با  همراه  كه  الكتريكي  مداري 
نياز دارد.  دورسنج AC در مركز موتور قرقره پيچ به منظور تعيين سرعت 
مزيت عمدة آن اين است كه دامنة ظرفيت پر كردن قرقره را توسط هر مقدار 
مطلوب كنترل ميدان فراهم مي آورد، در حالي كه بقية دامنه به طور خودكار 

توسط ولتاژ آرميچر گرفته مي شود.

Roll Forming       پروفيل سازيRoll Forming       پروفيل سازيRoll Forming
رود.  مي  بكار  فلزكاري  ورق  به  دادن  شكل  در  كه  نوردكاري  عمليات   (1
باريكه هايي از ورق را ميان غلتك هايي با تنظيم هاي معين عبور مي دهند. در 
اين گذر ها ورق به تدريج به پروفيل ساختماني با كناره نماها (كانكتورها)ي 
مي گويند. " مي گويند. " مي گويند.  Molded Section" مختلف خم مي شود. گاهي اوقات آنها را

2) فرآيند نوردكاري ورق فلزي كالف شده به استوانه هاي باز.

Roll Mark            اثر غلتكRoll Mark            اثر غلتكRoll Mark
سطح باال آمده اي روي ورق فلزي كه ناشي از اثر فرورفتگي در غلتك ها در 

خالل عمليات نوردكاري است.

Roll Scale             پوسته نوردي
اكسيد فلزات پايه كه در سطح فلز در حالي كه گرم و نورد مي شود، تشكيل 
مي يابد. بخش عمدة پوسته دراثناي عمليات نوردكاري ترك مي خورد و شل 
مي شود و ممكن است به طور طبيعي بيافتد و از قطعه جدا شود يا ممكن 
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است با پاشيدن آب توسط افشانه با فشار زياد يا وسايل ديگر جدا شود.

Roll Straightening    راست كردن غلتكي، تابگيري غلتكيRoll Straightening    راست كردن غلتكي، تابگيري غلتكيRoll Straightening
فرآيند راست كردن سيم، مفتول و ميله با عبور طولي آنها از داخل ماشين با 

غلتك هاي مناسب كه محصول را  مكرراً خم مي كند.

Roll Table ميز غلتكي         
سطح ميز از نوع نقاله اي كه داراي مجموعه اي از غلتك هاي كوچك است 

كه محصوالت فلزي از روي آنها در خالل عمل آوري عبور مي كنند.

Roll Threading           پيچ سازي غلتكيRoll Threading           پيچ سازي غلتكيRoll Threading
ايجاد دندانه هاي پيچ توسط نوردكاري قطعه در بين دو صفحه حديدة شياردار 
است كه يكي از آنها حركت مي كند، و يا اين عمل ميان غلتك هاي گرد شيار 

دار گردان انجام مي شود.

Rolled Edge         لبة نورد شده
لبة تكميل كاري شده يا كناره نماي نهايي ورق فلزي نورد شده كه توسط 
غلتك هاي لبه سازي يا كناره زن ايجاد مي شود. لبة صفحه اي معمولي توسط 
غلتك هاي عمودي و افقي نوردكاري مي شود. در اين صفحات برش لبه الزم 
نيست. متداول ترين كناره نماهاي لبه اي بكار رفته شامل گوشه هاي مربعي، 

گوشه هاي گرد شده و لبة گرد شده است.

Rolled – in Metal       (در نوردكاري) فلز فرورفته
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براده يا زخمك فلزي خارجي ( ممكن است از همان ماده يا از ماده اي ديگر باشد) 
نيز مي گويند." نيز مي گويند." نيز مي گويند. " قراضة فرورفته " قراضة فرورفته  قراضة فرورفته " قراضة فرورفته "  " كه به داخل سطح مفتول نورد مي شود. آن را " كه به داخل سطح مفتول نورد مي شود. آن را 

Rolled – in Scratches          خراش هاي فرورفته
خراش هايي كه در خالل فرآيند ساخت به وجود مي آيد و سپس دوباره 
نورد مي شود. نوردكاري خراش ها آنها را در تماس با دست نسبتًا هموار و 

نرم مي نماياند.

Roller           غلتك
1) در واژگان دستگاه نورد، بخشي از ميز غلتكي كه بيشتر براي جابجايي مواد 
يعني غلتك است كه بخشي از جايگاه دستگاه " يعني غلتك است كه بخشي از جايگاه دستگاه " يعني غلتك است كه بخشي از جايگاه دستگاه  roll" است كه بر خالف واژة
rollerنوردكاري است كه جزئي از عمل توليد محصول را انجام مي دهد.  rollerنوردكاري است كه جزئي از عمل توليد محصول را انجام مي دهد.  roller به 
معني غلتك، مادة فلزي را به جايگاه هاي نوردكاري انتقال مي دهد يا به منزلة 
ميز بيرون بر، پس از عمليات خاصي محصول را بيرون مي فرستد. 2) شخصي 
كه عمًال عهده دار نوردكاري است. 3) بخشي از عمليات نوردكاري كه براي 
يا نيمرخ الزم طراحي شده است كه ممكن است تدريجي،  ايجاد محصول 

شيار دار، يا هر طرح مورد نياز ديگر باشد.

Roller Die            قالب غلتكي
تجهيزاتي كه بسيار همانند نورد تركي است، اما براي جايگزيني جعبه هاي 
مرسوم قالب در كشش كاري گرد، و نه سيم شكل دار، طراحي شده است. به 

Die, Roller مراجعه شود.
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Roller Table         ميز غلتكي
گرفتن  براي  كه  پردازش  و  نوردكاري  مختلف  كاربردهاي  در  سازوكاري 
محصول پس از خارج شدن از عمليات بكار مي رود يا به منزلة وسيلة انتقال 
در ميان عمليات مورد استفاده قرار مي گيرد. اين ميز معموالً شامل نقاله اي 

است كه از غلتك ساخته شده است.

Rollerized Rod Delivery Pipe    لولة تحويل مفتول غلتكي
جزئي در مرحلة انتقال مفتول تكميل شده از عمليات نوردكاري ريخته گري 
پيوسته. اين وسيله معموالً براي جلوگيري از ايجاد خراش در سطح مفتول 

طراحي مي شود.

Rolling        نوردكاريRolling        نوردكاريRolling
كاهش سطح مقطع مواد فلزي يا به گونه اي ديگر شكل دادن به محصوالت 

فلزي با استفاده از غلتك هاي گردنده.

Rolling Flaw       ترك نوردكاريRolling Flaw       ترك نوردكاريRolling Flaw
ترك سطحي روي محصول كه در اثناي عمليات نوردكاري ايجاد مي شود.

Rolling Mill        دستگاه نوردكاري
تجهيزاتي كه در آن مادة فلزي به شكل ها و اندازه هاي مختلف توسط عمل 
غلتك هايي كه بر ماده نيرو وارد مي كنند نورد مي شود. وارد كردن نيرو در 
حالي انجام مي شود كه ماده از ميان غلتك هاي گردنده اي كه در بدنه اي 
متشكل از واحد پايه، موسوم به جايگاه، عبور مي كند. غلتك هاي استوانه اي،  
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شكل هاي تخت را به وجود مي آورند، غلتك هاي شيار دار شكل هاي گرد 
و مربعي و شكل هاي مقاطع ساختماني را توليد مي كند.

ROM
Read Only Memoryعالمت اختصاري براي Read Only Memoryعالمت اختصاري براي Read Only Memory، حافظة فقط خواندني.

Root- Mean- Square(RMS)        ريشة ميانگين مربعي
ابزار عددي براي برقراري مقداري كه مي توان آن را به منزلة پارامتري حاصل 
از مجموعه اي از اعداد در مرحلة جمع آوري داده ها بكار برد. اين اصطالح 
به صورت ريشة مربع ميانگين حسابي مربعات مجموعة اعداد تعريف مي شود. 
ريشة ميانگين مربعي در صنعت برق، مقدار اثربخش جريان يا ولتاژ متناوب 
است. هنگامي كه اين اصطالح در مورد ولتاژ يا جريان متناوب بكار مي رود 
به معني مقدار اثربخش است؛ يعني، همان اثر گرمايي را ايجاد مي كند كه يك 

جريان ولتاژي مستقيم با همان قدر مطلق به وجود مي آورد.

جريان ريشة ميانگين مربعي، جريان آر- ام – اس 
Root – Mean- Square (RMS) Current
را  اثر گرمايي  مقدار جريان مستقيمي كه همان  با  كه  متناوب  مقدار جريان 

ايجاد مي كند مطابقت مي كند.

Rope
به شناسه Wire Rope مراجعه شود.
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Rotary Braiders          گردباف هاي گردان
گردباف هاي با سرعت زياد كه گردبافي لوله اي بر روي ماده هسته يا روي 
محصولي از سيم مفتولي به وجود مي آورد. دو مجموعة حامل وجود دارند 
كه در مسيري گرد و در جهت مخالف هم مي گردند. رشته هاي گردباف 
از حامل هاي زيرين به باال و در زير حامل هاي باال هدايت مي شوند. اين 
نهايي خروجي  راهنماي  از  ها  رشته  كه  هنگامي  مستقيم،  مسير  از  انحراف 
به طرف نقاط گردباف حركت مي كنند، توسط تلفيقي از صفحات منحرف 

كننده، شكل حامل بااليي، بازوهاي گهواره يا راهنماي ثابت انجام مي شود.

  Rotary Chill – Casting Wheel چرخ ريخته گري تبريدي گردان
انجام حالت هاي مختلف خنك كاري،  براي  پيوسته كه  چرخ ريخته گري 

بسته به نوع محصول توليدي، به مناطق كلي خنك كاري تقسيم شده است.

Rotating Cutters        تيغه هاي گردنده
ابزار تراش كه براي شيار زني مفتول در حال حركت طراحي شده است، 
به  به سهولت  دارند و  اندازة يكساني  براده هاي خارج شده  به طوري كه 

قطعات كوچك تر خرد مي شوند.

راست كردن سيم با كله گي گردان، تابگيري سيم با كله گي گردان
Rotating Head Straightening
فرآيند تابگيري و راست كردن به وسيلة گردش مجموعه اي از قالب هاي 
شكلدار كه بر روي سطح سيم فشار وارد مي كنند و آن را در حالي كه از 
داخل ماشين به طرف جلو به وسيلة غلتك هاي تغذيه پيش مي رود در همة 
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صفحاتي كه از محور مي گذرد خم مي كنند. اين نوع ماشين تابگيري معموالً 
داراي وسية خودكار برش به طول معين است.

Rotodie
دستگاه كالف پيچ ساكن كه عالوه بر انجام عمل كالف پيچي، كاهش مقطع 

را نيز انجام مي دهد.

Rotolay فرونشاني گردان       
نوعي بلوك كالف پيچ ساكن كه در آن محور بلوك عمودي است و سيم به 
صورت عمودي به طرف پايين با حلقه هايي كه هميشه در صفحه اي افقي 
است تخليه مي شود. سيم از طريق مركز بلوك به زير هدايت و سپس در 
سطح بلوك و بر روي بازوي توزيع كننده خارج مي شود، كه يك دور از سيم 
را بر روي بلوك با هر دور گردش مي خواباند و موجب مي شود كه يك دور 
از سيم از بلوك بر روي صفحه ساكن قبلي يا مخزني كه در پايين قرار گرفته 

است فرو ريزد.

Roughing Mill            دستگاه پيش نورد
اين دستگاه براي نوردكاري اوليه بكار مي رود. معموالً دربرگيرندة غلتك هاي 
لبه زني افقي و عمودي يا زنجيره اي پيوسته از غلتك هاي افقي است كه به 
وضعيت محصول نهايي بستگي دارد. بنابراين، فرآيندهاي نوردكاري اوليه براي 

كاهش سطح مقطع با سرعت هر چه بيشتر را پيش نوردكاري مي نامند.

Roughing Pass            گذر ضخيم كاري
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گذر ضخيم كاري، گذري است كه ماده اي فلزي در جايگاه پيش نورد كاري، 
به منظور كاهش سطح مقطع يا شكلدهي مقدماتي، قرار مي گيرد. اين گذر 
ممكن است تنها در يك جايگاه نورد با گذرهاي معكوس شونده يا توسط 
چند جايگاه در دستگاه نورد رديفي با يك گذر از همة جايگاه ها انجام شود.

Roughing Stand      نورد ستبرا شكن، جايگاه ضخيم كاري
نوردكاري  در  شمشال  يا  شمش  شكني  مقطع  براي  رفته  بكار  هاي  غلتك 
تهية  منظور  به  تختال  مادة  روي  بر  كاركردن  يا  فلزي  محصوالت  مقدماتي 

صفحه هاي نازك تر براي عمليات بعدي.

Roughness          ناصافي، ناهمواري
آنها  و جهت  ارتفاع، عرض  كه  هم  به  نزديك  نسبتًا  هاي سطحي  نامنظمي 

الگوي برجسته و شاخص سطح را ايجاد مي كند.

Round Conductor       هادي گرد
هادي يي كه مقطع آن اساسًا گرد است.

Round Conductor Flat Cable    كابل تخت با هادي گرد
كابلي كه با هاديهاي گرد موازي كه همه در يك صفحه هستند ساخته مي شود.

Round Corner Squares      مقطع مربعي گوشه گرد
محصولي از ميله كه مقطع آن مربع با گوشه هاي گرد شده و محدودة اندازة 

آن از 9/9 ميليمتر تا 203 ميليمتر (     تا 8 اينچ) است.
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3
8Round Groove             8شيار گرد             8شيار گرد

نيمرخ غلتكي كه مفتول گرد توليد مي كند.

لولة با سطح خارجي گرد و سطح داخلي چند ضلعي
Round Outside, Polygonal Inside Tube
لوله اي كه داراي محيط بيروني با مقطع گرد و به لحاظ اسمي هم مركز و 

محيط داخلي آن چند ضلعي منظم است.

Round Wire                 سيم گرد
سيمي كه سطح مقطع آن گرد و بر خالف سطح مقطع چهار گوش و مربعي 

است.

Round Wire Shields           حفاظ هاي با سيم گرد
حفاظ هايي كه از سيم مسي لخت، قلع اندود يا با روكش نقره ساخته مي شود. 

شامل سه نوع گردبافي شده، مارپيچي و مارپيچ متناوب است.

Roundness           گردي
پارامتري كه ميزان هم مركز بودن مقطع شييء مورد اندازه گيري را تعيين مي كند. 

نيز بكار مي رود." نيز بكار مي رود." نيز بكار مي رود. بيضي بودن" بيضي بودن" بيضي بودن " اصطالح " اصطالح 

Router          مسيرياب
در صنعت برق، رلة سطح 3 يا سامانة واسطه.



واژه نامه سيم و كابل 811

Routing               مسير كابلRouting               مسير كابلRouting
مسيري دنبال شده توسط كابل  يا هادي.

ROV
 عالمت اختصاري اسيد سولفوريك قوي.

RP
عالمت اختصاري براي درجة عملكرد عايق الستيكي در 60 درجة سانتيگراد 

(160 درجة فارنهايت).
RPM

عالمت اختصاري Revolution Per Minute ، دور در دقيقه.

RR
عالمت اختصاري عايق الستيكي، روكش نئوپرن. به USE نيز مراجعه شود.

RS
عالمت اختصاري عايق و روكش يكپارچه در مورد كابل هاي تك هادي.

RTL
.Rubber Test Lead عالمت اختصاري براي

RTS
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با  ثانويه  كابل   ،  Reverse Twist Secondary كابل  اختصاري  عالمت 
پيچش معكوس.

RU
عالمت اختصاري سيم التكس، عايقكاري شده با الستيك، پايدار در برابر گرما 

تا 60 درجة سانتيگراد (140 درجة فارنهايت) و مقاوم در برابر رطوبت.

Rubber         الستيك
طور  به  طبيعي  الستيك  دارد.  كشسان  سريع  بازيابي  قابليت  كه  االستومري 
از االستومرهاي  خاص معيار مقايسة االستومر هاست. عايق و روكش سيم 
هيپالون،  نئوپرن،   ،EPR،مصنوعي يا  طبيعي  هاي  مانند الستيك  گرماسخت 

الستيك بوتيل و مواد ديگر ساخته مي شود.

الستيك كلروسولفانات پلي اتيلن
Rubber, Chlorosulfonated Polyethylene (CP)

آميزة عايق روكش از الستيك مصنوعي.

Rubber , EPCV                  الستيك اي. پي . سي . وي
عايق الستيك مصنوعي كه و ولكانش آنان با EP و PE همانند است.

Rubber, Ethylene Propylene       الستيك اتيلن پروپيلن
عايق الستيك  مصنوعي با ويژگي هاي عالي الكتريكي.
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Rubber Extruder        اكسترودر الستيك
فرايند اكستروژن مارپيچي براي الستيك قابل ولكانش. روشي اساسي كه در اواخر 

سالهاي 1800 براي سازگاري با اكستروژن پالستيك ها اصالح شده است.

Rubber Insulation               عايق الستيكي
اين عايق براي كابل هاي برق تا 1 كيلو ولت استفاده مي شود و معموالً توسط 
اكسترودكردن الستيك در اطراف هادي بكار مي رود. روش ديگر، عبور هادي قرار 
گرفته در ميان دو نوار الستيكي از داخل قرقره هاي شيار دار است كه براي تشكيل 
الية عايقكاري الستيك با فشار جوش مي شود. ماشين طولي كه براي انجام اين 
فرآيند بكار مي رود داراي دو يا سه مجموعه غلتك به صورت هم پيوند براي بكار 

بردن اليه هاي الستيك روي تعدادي از هادي ها به طور همزمان است.

الستيك عايق سيم و غالف كابل 
Rubber, Wire Insulation and Cable Sheath

عايق سيم و غالف كابل ساخته شده از االستومرهاي گرما سخت.

Rubbing              مالش دادنRubbing              مالش دادنRubbing
يكي از فرآيندهاي اوليه در ساخت سوزن كه قطعه ها را در گرماي قرمز تيره 
اين منظور كه در مورد مستقيم  به  ميان حلقه هاي فوالدي مالش مي دهند 

بودن كامل آنها اطمينان حاصل شود.

Rubmark             اثر مالشRubmark             اثر مالشRubmark
شكل ناچيز و سطحي خراشيدگي متشكل از سطوحي كه از تعداد زيادي از 
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Torn Surface خراش ها يا سايش هاي بسيار ريز به وجود آمده است. به
و Scratch نيز مراجعه شود.

Ruby Dies           حديده هاي ياقوت
اين حديده ها پيش از رايج شدن حديده هاي الماس بكار مي رفتند و هنوز نيز 
ممكن است براي فلزات نرم مانند طال و نقره سودمند باشند. ارزان تر از حديده هاي 

الماس اند، اما عملكردي مانند حديده هاي تنگستن كاربايد دارند.

RUH
عالمت اختصاري سيم ساختماني التكس با عايق الستيكي، مقاوم در برابر گرما 

تا 60 درجة سانتيگراد (140 درجة فارنهايت) و مقاوم در برابر رطوبت.

Rulan           روالن
نام تجارتي دوپونت براي مادة عايقكاري  پلي اتيلن تأخير انداز شعله.

Run Out              بيرون زدن
بيرون زدن فلز مذاب از كوره، قالب يا بوتة ذوب.

Runner                                                                  راهگاه
كانالي كه از طريق آن فلز مذاب يا سر باره از ظرفي به ظرف ديگر جريان 

مي يابد.

                            Running Board                                                             
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وسيله اي كه كشيدن بيش از يك هادي را به طور همزمان ممكن مي سازد.

Running Outg Outg نا اندازگي، خارج از اندازه شدن                          
اندازة  اندازة سيم در خالل كشش كاري به علت فرسايش بيش از  افزايش 

حديده.

Rupture               گسيختگي
در آزمون هاي استحكام شكست يا استحكام كششي، مرحله اي كه ماده از 
حد كشسان خود مي گذرد و به طور فيزيكي از هم جدا مي شود كه اين 

پديده بر خالف ازدياد طول يا استحكام تسليم است.
RUS
Rural Utilities Servicesعالمت اختصاري Rural Utilities Servicesعالمت اختصاري Rural Utilities Services، خدمات عمومي روستايي.

Rust            (آهن) زنگ
حاصل خوردگي كه متشكل از اكسيدهاي هيدراته آهن است. فقط در مورد 

آلياژهاي آهن كاربرد دارد.

Rust Preventive           محافظ زنگ
هر محصولي (گريس، روغن يا حالل – پايه) كه هنگامي كه بر روي سطح 
مواد آهني بكار رود، اليه اي براي محافظت از خوردگي فرآهم مي كند. مدت 

محافظت بستگي به تركيب و ضخامت الية فرآهم شده دارد.

Ruthenium           روتينيم
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Ruعنصري با عالمت شيميايي Ruعنصري با عالمت شيميايي Ru. فلزي سفيد كه به خاطر سختي آن موردتوجه 
است و گران ترين عنصر در گروه پالتينيم است.

RUW
عالمت اختصاري سيم ساختماني التكس عايقكاري شده با الستيك ، مقاوم در برابر 

گرما تا 60 درجة سانتيگراد (140 درجة فارنهايت ) و پايدار در برابر رطوبت.
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S

S
عالمت اختصاري سيم قابل حمل عايقكاري شده با الستيك براي كارهاي سنگين. 
داراي هاديهاي مسي تابيده شده (افشان) با جدا كننده و عايق الستيكي جداگانه 
است. كابلي با دو يا چند هادي به رنگ هاي مختلف و پر كننده كه با جدا كننده 

و روكش الستيكي كلي پوشانده شده و براي 600 ولت مناسب است.

Cord S                    Cord S                    Cord S S                    S                     سيم                     سيم                    S سيمS                    S                     سيم                    S                    
اين سيم براي شرايط محكم ساختماني مانند جاروبرقي، موتور، ماشين لباسشويي 
يا ابزارهاي قابل حمل مانند مته هاي برقي بكار مي رود. اين سيم ها متشكل از 
دو يا چند هادي تابيده شده (افشان) با پوشش محافظتي ميان مس و عايق براي 
جلوگيري از فرورفتن رشته هاي ظريف هادي به داخل عايق اند. پر كننده ها و 
هادي ها براي ساختن مجموعه اي گرد به هم پيچيده شده اند. روكشي پالستيكي 

با كيفيت خوب سيم را به طور كامل مي پوشاند.

SA
عالمت اختصاري عايقكاري شده با پنبة نسوز سيليكوني، 90 درجة سانتيگراد 
درجة   200 مرطوب،  و  خشك  هاي  مكان  براي  فارنهايت)  درجة   140)

سانتيگراد (392 درجة فارنهايت) براي كاربردهاي مخصوص.

SAC
عالمت اختصاري هادي مفتولي آلومينيومي.
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Sacrificial Protection                  محافظ از بين رونده
پيشگيري از خوردگي از طريق پيوند فلزي به فلز ديگر كه از نظر الكتروشيميايي 

در شرايط محيطي فعال تر است كه در اين صورت از بين مي رود.

Safety Factor                                           ضريب اطمينان
نسبت بيشينة تنش قابل تحمل توسط يك جسم  به تنش برآورد شده براي آن 
جسم كه قابل تحمل است. به طور مثال، اين ضريب براي طناب سيمي (سيم 

بكسل) نسبت استحكام شكست به كل تنش مجاز طناب خواهد بود. 
توجه: ضريب اطمينان را مي توان شامل نيروهاي ديگري مانند ولتاژ نيز كرد.

Sag, Conductor          فروافتادگي هادي
فاصلة عمودي ميان هادي معلق و خط فرضي مستقيمي كه نقاط تعليق را به 
هم وصل مي كند. فروافتادگي را مي توان در نقطة وسط ميان نقاط تعليق، 

پايين ترين نقطة هادي يا هر  نقطة خاصي اندازه گيري كرد.

Sag, Final           فروافتادگي نهايي
فروافتادگي در شرايطي خاص و پس از آن كه هادي با ازدياد طول ناكشسان 
ناشي از بارهاي مربوط به يخ، باد و نيز خزش بلند مدت (ازدياد طول ناكشسان 

دائمي به علت تنش ثابت)، در صورت اعمال آنها روبه رو مي شود.

Sag, Initial          فروافتادگي اوليه
فروافتادگي يي كه به طور كلي در دماي معين (دماي محيط يا دماي هادي) 
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(ازدياد طول  بلند مدت  باد و خزش  و  يخ  بارهاي خارجي  اعمال  از  پيش 
ناكشسان دايمي ناشي از تنش ثابت) مشخص مي شود.

Sag, Maximum           بيشينة فروافتادگي
اتصال  نقاط  اگر  است.  ارتفاع  هم  پاية  دو  ميان  وسط  نقطة  در  فروافتادگي 
ارتفاع يكسان نداشته باشند، بيشينة فروافتادگي در خميدگي خارج از وسط 

دهانه كه قابل محاسبه است روي مي دهد.

Sag Snub             پاية مهار فروافتادگي
نقطه اي كه هادي به طور موقت به شيئي ثابت بسته مي شود، به اين منظور 

كه اعمال كشش به هادي در اثناي فرآيند شكم دادن امكان پذير شود.

Sag, Total                       فروافتادگي كلي
هادي)،  دماي  يا  محيط  (دماي  معين  دماي  در  كلي  طور  به  را  فروافتادگي 
شامل همة بارهاي مكانيكي خارجي از قبيل يخ و يا باد و خزش دراز مدت 

مشخص مي كنند.

Salt Bath Annealing
به Annealing, Salt Bath مراجعه شود.

Salt Spray Test           آزمون نمك پاشي
آزموني براي آشكار ساختن خوردگي موضعي در سيم هاي فوالد ضد زنگ و 
روپوش شده است. نمونه ها را گاهي اوقات در مخزني مناسب در معرض ابري 
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كه توسط پودر كردن محلول نمك 20 درصد تهيه شده است قرار مي دهند. به 
مشخصات ASTM B117 مراجعه شود.

Sample             نمونه
يك يا چند واحد از محصول [يا مقدار نسبتاً كم ماده اي غير مظروف (فله اي)] 
است كه از دسته اي از محصول يا از جريان فرآيند گرفته مي شود به اين منظور 
كه براي فرآهم آوردن اطالعاتي دربارة خصوصيت ها، ابعاد يا مشخصه هاي 
ديگر كيفي آن دسته از محصول يا جريان فرآيند مورد آزمون و بازرسي قرار 

specimenگيرد. آن را نبايد با specimenگيرد. آن را نبايد با specimen يا قطعة آزموني اشتباه كرد.

Saponification             صابوني شدن
فرآيندي كه در آن از واكنش ميان چربي (تري گليسيريد) و باز ، مانند هيدروكسيد 
سديم يا پتاسيم، براي ايجاد صابون استفاده مي شود. واكنش شيميايي كه در آن 
استر با قلياي آبي، مانند هيدروكسيد سديم، براي تشكيل الكل و نمك سديم 

اسيدي كه با استر مطابقت مي كند، گرما داده مي شود.

Sapphire Die
Rubyبه Rubyبه Dies, Ruby مراجعه شود.

Satin Finish        پرداخت برسي، برسكاري
يا  با برس هاي سيمي مويي  از برس زدن مكانيكي سطح  پرداخت حاصل 
Scratch Brushed Finish توسط پرداختكاري با مواد سايندة مناسب. بهScratch Brushed Finish توسط پرداختكاري با مواد سايندة مناسب. بهScratch Brushed Finish

مراجعه شود.
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SB
Slow Burning Wireعالمت اختصاري Slow Burning Wireعالمت اختصاري Slow Burning Wire، سيم كند سوز. سه گردباف پنبه اي دارد 
كه آغشته است و محدودة دماي آن 90 درجة سانتيگراد (140 درجة فارنهايت) است.

SBC
عالمت Soft Bare Cupper، مس لخت و نرم.

SBR
عالمت اختصاري Synthetic Butyl Rubber، الستيك بوتيل مصنوعي. 
معموالً  كه  مصنوعي  الستيك  نوعي  است.  بوتادين  و  استايرن  از  بسپارشي 

مصرف مي شود.

SC
عالمت اختصاري كابل برق انعطاف پذير براي روشنايي خانه ها، كه براي 
كاربرد فوق سخت و 600 ولت در نظر گرفته مي شود. يك هادي يا بيشتر 
(AWG 8 تا Kcmil 250) داراي عايق روكش گرماسخت است. پوشش 
بيروني الزم در مورد برخي كابل هاي تك هادي ممكن است با روكش كابل 

كامل شود.

  SCA Conductor                    SCA                    SCA                     هادي
نام گذاري ديگري براي هادي آلومينيومي تقويت شده با فوالد.



822واژه نامه سيم و كابل

Scab (Scabby)             (خال خالي) زخمه
لكه هاي كوچك روي سطح مفتول هاي نورد شده يا سيم هاي كشيده شده 
است كه اغلب ناشي از پاشش فلز مذاب روي ديوارة قالب در اثناي بارريزي 
است. اين زخمه ها ممكن است در اثر فوران گاز از سطح قالب يا به علت 
در  يا   آيند،  وجود  به  شده  ريخته  قطعات  روي  نيز  قالب  ناصاف  سطوح 
مواردي ايجاد شوند كه پوستة حاصل از مك به طور جزيي مي سوزد و جدا 

مي شود و جوش داده نمي شود.

  Scaife                                                                    گِرده
ِگردة چدني افقي گردنده كه در آن از پودر الماس و مادة روان كننده براي صاف 
و هموار كردن الماس هايي كه حديده هاي كشش از آنها ساخته مي شود و 

پرداختكاري سوراخ هاي آنها، استفاده مي شود.

Scale                     پوسته
1) پوشش سطحي روي مفتول يا سيم كه از فلز پاية اكسيد شده تشكيل شده 
است. سه نوع اكسيد آهن وجود دارد: اكسيد فرو، اكسيد مغناطيسي و اكسيد 
فريك كه به همين ترتيب روي مفتول يا سيم تشكيل مي شوند. به طور كلي 
اكسيد ها در خالل گرمكاري، قرار گرفتن بلند مدت در معرض شرايط جوي 
يا فرآيندي هاي ساخت، مانند نوردكاري، كشش كاري، شكل دهي،  خاص 
عمليات حرارتي و انبارداري تشكيل مي شوند. مخلوط هاي بسياري از اين 
اكسيدها وجود دارند كه روي سطح فوالد در دماهاي مختلف تشكيل مي شوند 
و به فوالد، رنگ هاي مختلفي مانند: زرد، قهوه اي، بنفش، آبي و قرمز مي دهند. 
اكسيدها را بايد به طور كامل از روي سطح اشياء فوالدي كه قرار است با قلع، 
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روي يا فلزات ديگر پوشيده شوند، برداشت. 2) در صنعت مس اكسيدهاي 
كوئيوريك و كوئيورو و در فرآيندهاي ساخت فراگيرند. آهنگ خنك كاري 
تأثير زيادي در ضخامت و ساختار پوسته دارد. اكسيدهايي كه ماهيتي ساينده 
Pickingدارند بايد پيش از پردازش بعدي از روي سطح برداشته شوند. به Pickingدارند بايد پيش از پردازش بعدي از روي سطح برداشته شوند. به Picking و 

Descaling مراجعه شود.

Scalped Billets           شمشال هاي تراش خورده
شمشالي كه براي اكستروژن يا نوردكاري با زدودن اكسيدهاي سطحي و ايجاد 

پروفيلي معين در آن، آماده شده است.

Scalping               روتراشيScalping               روتراشيScalping
ماشينكاري وجوه اصلي شمشال براي رفع عيب هايي كه ممكن است موجب 
ايجاد محصوالت نامرغوب در مراحل نهايي نوردكاري و كششكاري شود. به 

Scarfing مراجعه شود.

Scarfing               شعله كاريScarfing               شعله كاريScarfing
توسط  مشابه  اشياء  و  ها  شمشه  ها،  شمشال  از سطح  هايي  محل  برداشتن 
سوزاندن و بيشتر با استفاده از مشعل سوخت اكسيژني براي رفع عيب هايي 
كه محصوالتي نارضايتبخش در مراحل نهايي نوردكاري و كششكاري ايجاد 
مشابه  و  آهني  مفتول  توليد  به  مربوط  معموالً  اصطالح  اين  كرد.  خواهند 

روتراشي در توليد فلزات غير آهني است.
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SCE
مانند SC، اما با عايق االستومر گرمانرم.

Schering Bridge
به Bridge مراجعه شود.

Scleroscope Test
به Shore Hardness مراجعه شود.

Scoring      خط افتادن، خراش برداشتنScoring      خط افتادن، خراش برداشتنScoring
خراشيدگي سطح هموار كه اغلب ناشي از تماس لغزشي با عضوي جفت شده 

به آن است كه داراي برآمدگي هاي سخت يا ذرة فرورفته در سطح آن است.

SCR
1) عالمت اختصاري Southwire Continuous Rod ، مفتول پيوستة 
سات واير، نام تجارتي ثبت شدة آن Southwire Company است. 2) 
سازي  يكسو   (4 كوتاه.  مدار  چرخانة   (3 سنجابي.  قفس  (روتور)  چرخانه 

سيليكوني كنترل شده.

Scragging
به Spring, Presetting مراجعه شود.

Scrap          قراضه، دور ريز
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1) فلز زائدي كه مي توان دوباره فرآوري كرد. 2) محصول معيوبي كه براي 
فروش مناسب نيست.

Scrapping            قراضه سازيScrapping            قراضه سازيScrapping
عمل دور ريختن قطعه فلزي يا بريدن آن به اندازه هايي كه جابجا كردن آن 

به صورت قراضه آسان باشد.

Scratch         خراش
(منبع  ايجاد مي شود  دادن  توسط خراش  كه  بر روي سطح محصول  اثري 
معمولي آن مادة خارجي مانده در حديدة كشش است). چنين اثرهايي به طور 

كلي هنگام تماس، زبر احساس مي شوند.

پرداخت برسي (برسكاري)
Scratch Brushed Finished (Satin Finish)
پرداخت حاصل از برسكاري مكانيكي سطح با برس هاي سيمي مويي يا توسط 

پرداختكاري با آميزه.

Screen         حفاظ، توري
1) حفاظ قرار گرفته بر روي تمامي هسته. 2) غربال سيمي بافتة خودنگهدار 

كه معموالً براي ساخت صافي ها، سرندها و موانع حفاظتي بكار مي رود.

Screen Pack
يك يا چند قطعة گرد بافته شده از سيم در اكسترودر (معموالً متفاوت با اندازة 
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توري) است كه در جريان مادة مذاب در سمت باال دست صفحه صافي قرار 
مي گيرد. اين سيم هاي بافته روشي براي آلودگي زدايي فراهم مي آورند كه 
به پخش و انتشار رنگدانه و افزايش پس فشار جريان مذاب كمك مي كنند.

Screened Cable            كابل حفاظ دار
طرحي از كابل كه سرهاي چند گانة سيم گردباف شده يا تابيده شده يا پار چة  
سيمي پيچيده شده را به منظور بهسازي ويژگي هاي الكتريكي و يا مكانيكي 

در هم ادغام مي كند. به Shield و Braiding نيز مراجعه شود.

Screw Driver Wire      سيم آچار پيچ گوشتي
سيم پر كربن كه معموالً در شرايط پرليت گويچه اي و بازپخت مناسب براي 

سيم آچار پيچ گوشتي      
سيم پر كربن كه معموالً در شرايط پرليت گويچه اي و بازپخت مناسب براي 

سيم آچار پيچ گوشتي      

شكلدهي سرد توليد مي شود.

Screw Extruder           اكسترودر مارپيچي
ماشيني كه ذرات جامد (حبه يا پودر) يا بار مايع (مذاب) را مي پذيرد، ذوب 
مي كند و از طريق سيلندري محصور كننده از طريق مارپيچي گردنده منتقل 

و با فشار از داخل قالب بيرون مي ريزد.

Screw Flight
رزوة مارپيچ مربوط به پيچ.

Screw Root or Stem             ساقة مارپيچ
شكل  به  معموالً  كه  اكسترودر  مارپيچ  به  مربوط  پيوستة  مركزي  شافت 

ساقة مارپيچ             
شكل  به  معموالً  كه  اكسترودر  مارپيچ  به  مربوط  پيوستة  مركزي  شافت 

ساقة مارپيچ             
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يا مخروط. استوانه 

Screw Speed, Extruder       سرعت مارپيچ اكسترودر
تعداد دور گردش مارپيچ اكسترودر در دقيقه.

Screw Stock         مادة اولية پيچScrew Stock         مادة اولية پيچScrew Stock
فلزي به شكل سيم يا مفتول، معموالً از آلياژي خوش تراش كه براي ساختن 

مادة اولية پيچ         
فلزي به شكل سيم يا مفتول، معموالً از آلياژي خوش تراش كه براي ساختن 

مادة اولية پيچ         

محصوالتي به صورت پيچ هاي محكم كننده بكار مي رود.

Screw Wire                                              سيم مربوط به پيچ
سيمي از درجة سر پخ كاري سرد كه براي ساخت شكل هاي مختلف پيچ 
بكار مي رود. شدت سردكاري كه بر روي سيم انجام مي شود و كاربرد نهايي، 
تعيين كنندة تركيب ماده و عمليات حرارتي (در صورت لزوم) است كه بر 

روي سيم بكار مي رود.

Screw Wire, Brass      سيم برنجي پيچ
مادة اوليه از جنس برنج كه معموالً مقدار مس آن تقريباً 62 تا 65 درصد است. اين 

سيم برنجي پيچ      
مادة اوليه از جنس برنج كه معموالً مقدار مس آن تقريباً 62 تا 65 درصد است. اين 

سيم برنجي پيچ      

Brass Wireماده بايد براي سردكاري شديد مناسب باشد. به Brass Wireماده بايد براي سردكاري شديد مناسب باشد. به Brass Wire مراجعه شود.

Scruff           كفScruff           كفScruff
كف حمام قلع كاري كه از آلياژ آهن- قلع و اكسيد قلع تشكيل شده است.
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SCT
همان SC، اما با عايق گرمانرم.

SD
عالمت اختصاري: 1) كابل آويز سرويس. دو هادي عايقكاري شده كه با يك 

هادي خنثي به صورت كابل درآمده است. 2) هادي هوايي خود ميران.

SDC
عالمت اختصاري Self Damping Conductor، هادي خود ميران . 

SE
عالمت اختصاري كابل سرويس ورودي باالي زمين كه در مقابل سوء كاربرد 
مكانيكي محافظت نشده است. داراي پوشش تأخير انداز شعله و مقاوم در برابر 
رطوبت است. داراي غالف كلي از نئوپرن و محدودة دمايي آن 60 تا 75 درجه 

سانتيگراد است.

SEA
عالمت اختصاري كابل سرويس ورودي كه در زير گرد باف بيروني زرة فوالدي 
دارد، داراي يك يا دو هادي عايقكاري شده با الستيك با هادي خنثي است كه 
به طور هم مركز قرار گرفته اند، با نوار مقاوم در برابر رطوبت تكميل شده، با 

گردباف مقاوم در برابر هوا و مناسب براي 300 ولت، 75 درجة سانتيگراد.

Seal Construction       ساختمان آب بندي
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ساختمان رشته اي با يك اندازه از سيم هاي پوششي كه در الية داخلي همان 
تعداد سيم با اندازة ديگري بكار رفته است. هر اليه داراي طول و جهت خواب 
يكسان است. سيم هاي با قطر بيشتر بيروني كه به ويژه به منظور افزايش پايداري 
در برابر سايش طراحي شده اند، در جاهاي خالي ميان سيم هاي  كوچك اندازة 

دروني جا گرفته اند.

Sealing Compounds                      آميزه هاي آب بندي كننده 
ماده اي كه در قطعه اتصال الكتريكي براي آب بندي و جلوگيري از عبور 

بخارها ريخته مي شود.

Seam                      درز
عيبي در سطح فلز و تركي كه بسته شده اما جوش نخورده است. معموالًتوسط 
نوعي عيب يا هنگام ريخته گري يا هنگام كار به وجود مي آيد، مانند مك هايي كه 

اكسيد شده اند يا چين و رويهم افتادگي كه در خالل كار شكل گرفته است.

Seamless Pipe (Seamless Tube)                      لولة بي درز
محصولي لوله اي كه از شمشالي تو پر ساخته شده، سپس گرم و تحت فشار 
مركز شمشال  در  اي  دهانه  دوراني  فشار  اين  زياد گردانده مي شود.  بسيار 

ايجاد مي كند و سپس توسط سنبه اي به شكل لوله در مي آيد.

Seamless Tube             لولة بي درز
لوله اي با شكل محيطي اوليه اي كه توسط اكستروژن يا به وسيلة كششكاري 

توسط حديده توليد مي شود.
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Secondary                                                              ثانويه Secondary                                                              ثانويه Secondary
1) سيم پيچ ترانسفورماتور كه انرژي را از القاي الكترومغناطيسي حاصل از 
سيم پيچ اوليه دريافت مي كند. 2) ماده اي با سطح كيفي نامطلوب كه براي 
مصرف در نظر گرفته شده، مناسب نيست، اما هنوز با درجة كاهش يافته براي 

كاربردهاي ديگر قابل فروش است.

Secondary Creep                                           خزش ثانويه 
بخش دوم منحني خمش كه در پي مرحلة اول خزش مي آيد و در آن آهنگ 

خزش به مقدار نسبتًا ثابتي رسيده است.

Secondary Distribution                                 توزيع ثانويه 
در شبكة توزيع نيروي الكتريكي، توزيع اوليه شامل خطوط انتقال ولتاژ قوي 
است در حالي كه توزيع ثانويه، خطوط توزيع در راستاي خيابان هاست كه 
برق را با ولتاژ پايين تر از ترانسفورماتور براي مصرف كاربر انتقال مي دهد.

Secondary Hardening                            سخت كاري ثانويه Secondary Hardening                            سخت كاري ثانويه Secondary Hardening
بازپخت كردن فوالدهاي آلياژي معين به گونه اي كه سختي يي كه به دست 
مي آيد بيشتر از سختي حاصل از بازپخت همان فوالد در دمايي كمتر، اما 

در همان مدت زمان است.

  Secondary Insulation          عايق ثانويه 
ماده اي نارسانا كه از هادي در برابر سايش محافظت مي كند و مانع الكتريكي 
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ثانويه اي به وجود مي آورد. اين عايق بر روي عايق اوليه قرار مي گيرد.

Secondary Products                                 محصوالت ثانويه 
آن محصوالتي كه به هر دليل از كيفيت نخستين خود برخوردار نيستند، اما هنوز 

براي برخي كاربردها مناسب اند.

Secodary scale                                                پوستة ثانويه
يا آهنگري تشكيل  نورد كاري  بر روي فوالد داغ در حال  اكسيد آهن كه 

مي شود.

Section Number                                          شماره پروفيل 
شمارة اختصاص يافته به شكل اكسترود شده يا كشيده شده به منظور شناسايي 
و فهرست بندي در كاتالوگ كه معموالً همان شماره اي است كه به همان 
اختصاص  پروفيل ساخته شده،  يا  اين شكل  آن  قالبي كه توسط  به  منظور، 

يافته است.

Sector Cable                                                   كابل قطاعي
كابلي چند هسته اي كه مقطع هادي آن بخشي از دايره، بيضي، يا شكلي بينابين 

است. هنگامي كه به صورت كابل درمي آيند قطر كمتري به وجود مي آورند.

Sector – Shaped Conductor                          هادي قطاعي 
اين هاديها اغلب هنگامي بكار مي روند كه بيش از يك هسته در درون غالف 
تكي براي دستيابي به طرحي اقتصادي تر محصور مي شود. در مورد هادي هاي 



832واژه نامه سيم و كابل

تابيده شده، شكلدهي توسط عبور دادن هادي از داخل حديده ها يا غلتك هاي 
گردان خاص در ماشين تابنده انجام مي شود.

Sector Strand                                                 رشتة قطاعي 
گروهي سيم كه به شكل مثلثي با گوشه هاي گرد كنار هم قرار گرفته اند كه 
به منزلة يك هادي در كابلي با سه هادي با زاوية 120 درجه ميان وجه ها و 

براي كابلي با چهار هادي با زواية 90 درجه بكار مي روند.

Seebeck Effect                                                 اثر سي بك 
 ايجاد ولتاژ به علت تفاوت دما در پيوندگاه ها در مداري متشكل از دو هادي 
الكتريكي همگن با تركيب نا همانند، يا ولتاژ ايجاد شده در هادي ناهمگن 

توسط شيب دما در منطقه اي ناهمگن.

Segmented Die                                           حديدة قطعه اي
حديدة ساخته شده از چند قطعه كه براي سهولت برداشتن قطعه كار مي توان 

آن را از هم جدا كرد. هم نام Split Die، قالب جدا شونده، است.

Segmental Conductor                           هادي چند قطعه اي
هادي تابيده شده اي شامل سه جزء هدايت كنندة تابيده يا بيشتر كه اجزاء تقريبًا 
به شكل قطاع دايره هستند كه با هم جمع مي شوند و اساساً به شكل مقطعي 

گرد در مي آيند. بنابراين هادي هاي چند قطعه اي معموالً توخالي اند.
به شكل قطاع دايره هستند كه با هم جمع مي شوند و اساساً به شكل مقطعي 

گرد در مي آيند. بنابراين هادي هاي چند قطعه اي معموالً توخالي اند.
به شكل قطاع دايره هستند كه با هم جمع مي شوند و اساساً به شكل مقطعي 

Segregation                جدايش، جدانشيني 
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توزيع ناهماهنگ ناخالصي ها، عناصر آلياژي يا ميكروفازها. جدايش، حاصل 
پديدة طبيعي در انجماد فلز است كه در آن اجزاء تشكيل دهندة مختلف با 
پايين ترين نقطة انجماد در بخش هايي از مقطع در آخرين مرحله از انجماد 

متمركز مي شوند.

Seizing Wire                              سيم محكم كننده
به هم بستن طناب سيمي با سيم يا ماده اي ديگر، در هر طرف از طناب كه بايد 
بريده شود، به منظور جلوگيري از باز شدن رشته ها از يكديگر. سيم محكم كننده، 
سيم فوالدي نرمي است كه به قطر تقريبي 2 ميليمتر (0/04 اينچ) كشيده مي شود. 
پرداخت، تابكاري يا روي اندود تابكاري شده مي شود. طول اين سيم هاي محكم 
كننده روي طناب هاي پيچ واره اي قفل شده به هم، از 10 تا 20 برابر قطر طناب 

تغيير مي كند و تعداد آنها بر حسب قطر و ساختمان طناب متفاوت خواهد بود.

Selective Heating                گرمايش موضعي Selective Heating                گرمايش موضعي Selective Heating
فرآيندي كه توسط آن فقط نقاط معيني از جسم گرم مي شوند، به طوري كه 

پس از خنك كاري خصوصيت هاي مطلوبي ايجاد مي شود.

Selective Quenching         سرد كارى موضعي، آبكاري موضعي Selective Quenching         سرد كارى موضعي، آبكاري موضعي Selective Quenching
فرآيندي كه توسط آن فقط نقاط معيني از جسم آبكاري مي شوند.

Selenium                                                               سلنيم 
شيميايي  نظر  از  كه  رنگ  فلزي خاكستري   .Se شيمايي  با عالمت  عنصري 
به  عنصر  اين  است.  الكتريكي  خوب  بسيار  رساناي  است.  تلوريم  مشابه 
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صورت محصول فرعي از پااليش الكترونيكي مس به دست مي آيد و بيشتر 
براي سلول هاي فتو الكتريك، يكسو سازها و ديگر وسايل الكترونيكي و نيز 
به منزلة رنگ دانه براي شيشه و سراميك مصرف مي شود. سلنيم را به فوالد 
با آخال هاي  اين عنصر  قابليت ماشينكاري آن اضافه مي كنند.  بهبود  براي 

سولفيد منگنز براي اصالح شكل آنها به شكل كروي تر تركيب مي شود.

Selenium Cure              پخت سلنيمي 
فرآيندي كه براي پخت سيم و كابل هاي روكش شده با نئوپرن و الستيك 
و  (چقرمه)  (متراكم)، سر سخت  روكشي چگال  فرآيند  اين  رود.  مي  بكار 

بادوام مي سازد.

Self – Contained Cable        كابل كامل، كابل همه چيز سرخود
كابل فشاري كه در آن غالفي سربي بر روي دياگرام فراهم آمده توسط حفاظ 
پلي اتيلن يا الية نازك سرب كه هر هسته را مي پوشاند، اكسترود مي شود. گاز 

تحت فشار در ميان جدارة بيروني و دياگرام نفوذ ناپذير جاي گرفته است.

كابل فشاري كامل، كابل فشاري همه چيز سرخود
Self– Contained Pressure Cable                                    

كابل فشاري كه ظرف مربوط به واسطة فشارآن، غالف فلزي انعطاف پذير و 
نفوذ ناپذير است كه در صورت لزوم تقويت نيز مي شود. اين غالف با هستة 

كابل در كارخانه سر هم مي شود.

Self- Self- Self Extinguishing             خود خاموش كن Extinguishing             خود خاموش كن Extinguishing
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مشخصة ماده اي كه شعلة آن پس از حذف گيرانة شعله خاموش مي شود.
Self - Hardening Steel

به Air Hardening Steel مراجعه شود.

Self – Supporting Aerial Cable       كابل هوايي خود نگهدار 
كابلي شامل يك يا چند هادي عايقكاري شده با طولي از مادة مستقل ديگري 
است كه اين مجموعه را نگه مي دارد و ممكن است بخشي از مدار الكتريكي 

را تشكيل دهد يا ندهد.

Self – Supporting Cable                          كابل خود نگهدار 
مجموعه اي از هادي ها كه طنابي فوالدي يا غالفي فوالدي را براي افزايش 
استحكام كششي در خود دارد و به اين ترتيب مي تواند ميان دو پايه با فاصلة 

زياد معلق بماند.

Selvage Wire Rope                    (تركي) طناب سيمي گرد باف
طنابي كه در آن سيم ها موازي يكديگر قرار گرفته اند و براي از هم جدا 
نشدن آنها و همچنين به دور ماندن از رطوبت، با نخ  به هم دوخته شده اند.

Semi- Closed Shape                                      پروفيل نيم بستهClosed Shape                                      پروفيل نيم بستهClosed Shape
هر پروفيلي كه به مقطع توخالي نزديك است، اما جاي خالي كامال محصور ندارد.

Semi-Conducting Jacket                         روكش نيمه هادي
روكشي با مقاومت به اندازه كافي كم، به طوري كه سطح خارجي آن را مي توان 
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اساساً با پتانسيل صفر نسبت به زمين، توسط هادي زمين شده در تماس با آن 
در فاصله هاي متعدد، نگه داشت.

Semi-Conducting Polyethylene            پلي اتيلن نيمه هادي
ماده اي كه براي حفاظ هاي كابل برق با ولتاژ نامي 5000 ولت يا بيشتر بكار مي رود. 
حفاظ بندي در ابتدا با نوارهاي ليفي در آغشته با كربن رسانا به وجود آمد. اين ماده 
قابليت انتقال درصد زيادي از بارگذاري كربني را دارد و هنوز قابليت اكستروژن را 

حفظ مي كند. كربن موجود در آن واسطة هدايت است.

Semi-Conducting Tape                             نوار نيمه هادي
پلي وينيل  اتيلن رسانا،  پلي  نايلون  مانند  نيمه هادي  مادة  از  تهيه شده  نوار 
كلرايد رسانا را به دور عايق، درست در زير گردباف مي پيچند كه به منزلة 
سطح نيمه هادي چسبان عمل مى كند. اين سطح نيمه هادي به عايق ماليده 
نمي شود، بنابراين بار الكتريكي ساكن ايجاد نخواهد شد. اين نوار از چنان 
مقاومتي برخوردار است كه وقتي ميان دو جزء كابل بكار رود، سطوح مجاور 

اين دو جزء اساسا پتانسيل يكساني را حفظ مي كنند.

Semi- Conductor                 نيمه هادي
ماده اي نارسانا كه با اضافه كردن مقدار مشخصي از مادة هادي تا اندازه اي 
رسانا شده است. در صنعت سيم، ماده اي است كه داراي حدي از رسانايي 
الكتريكي است كه جايي ميان مواد هادي و عايق قرار مي گيرد. معموالً با اضافه 
رسانا شده است. در صنعت سيم، ماده اي است كه داراي حدي از رسانايي 
الكتريكي است كه جايي ميان مواد هادي و عايق قرار مي گيرد. معموالً با اضافه 
رسانا شده است. در صنعت سيم، ماده اي است كه داراي حدي از رسانايي 

كردن ذرات كربن به عايق كننده (به طور مثال، حفاظ هادي و حفاظ عايق) 
ساخته مي شود.
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Semi-Continuous Mills             دستگاه هاي نورد نيمه پيوسته
اين فن آوري هنگامي كه ريخته گري پيوسته، جايگزين شمش ريزي شد از 
رواج افتاد، و عبارت بود از عملي در دستگاه نورد بود كه مشكل شمشالي 
بزرگ كه كالفي را با چنان سرعتي تشكيل مي داد كه عمليات بعدي نمي 
توانست خود را با برونداد نورد همراه كنند، جبران مي كرد. گذر مقطع شكن 
روي پيش نورد سه گانه انجام مي شد كه بالفاصله چند جايگاه زوجي نزديك 
اين  قرار داشت. مزيت  دنبال آن  به  به جايگاه تكرار كننده و تكميل كاري 
روش آن بود كه مقطع مادة اوليه توسط نوردكاري آزاد در جايگاه سه گانه تا 
اندازه اي كاهش مي يافت كه براي نوردكاري پيوسته در سرعت هاي متوسط 

تكميل كاري مناسب مي شد.

Semi-Fabricated                                              نيمه ساخته
شكل هاي فلزي كه تا اندازه اي عمل آورده شده است ورق، صفحه، ميله، مفتول، 

سيم و در مورد آلومينيم اكستروژن و كاغذ فلزي (فويل) آلومينيوم.

Semi-Finished                                                   نيمه تمام
يا تختال  فلزي (شمش ها، شمشه ها، شمشال ها  اولين مرحله شكل هاي 
سپس  و  ساخته  نيمه  صورت  به  آهنگري  يا  نوردكاري  توسط  تختال  ها). 

محصوالت تكميل شده درمي آيد.

Semi-Hollow Shape
به Semi-Closed Shape مراجعه شود.
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Semi- Killed Steel                                      فوالد نيمه آرام
 فوالدي كه تا اندازه اي اكسيژن گيري شده است كه رشد مقدار كافي اكسيد 

كربن براي جبران انقباض ناشي از انجماد، امكان پذير شود.

Semi-Rigid                                                       نيمه صلب
نسبتًا  غالفكاري  مادة  و  پذير  انعطاف  داخلي  هستة  داراي  كه  كابلي 
براي  توان  مي  را  حفاظ  اين  اما  است،  فلزي  لولة  مانند  ناپذير،  انعطاف 
كالف كردن يا پيچيدن روي قرقره و جادادن در كانال يا در مسير كابل، 

خم كرد.

Semi-Rigid PVC                      نيمه سخت Rigid PVC                      نيمه سخت Rigid PVC PVC
آميزة پلي وينيل كلرايد نيمه انعطاف پذير سخت كه مقدار مادة نرم كنندة آن 

كم است.

Semi-Solid                                                         نيمه توپر
مقطع عايق با فاصله اي نسبتًا باز ميان هادي و عايق دور آن.

Sendzimir Process                                     فرايند سندزيمير
فرآيند روي اندود كاري كه در آن اكسايش كنترل شدة سطح ماده تا احياي الية 
نازك اكسيد در جوي كه تا غوطه ورشدن در حمام روي مذاب دنبال مي شود، 
به درستي حفظ مي شود. بنابراين اسيد شويي اكسيد زدا و حل كردن اكسيد 

Galvanized Wireحذف مي شود.  به Galvanized Wireحذف مي شود.  به Galvanized Wire  مراجعه شود.
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SEOW
عالمت اختصاري سيم رابط مناسب براي 600 ولت و كارهاي سخت با عايق 

و روكش االستومر گرما نرم مقاوم در برابر روغن.

اتصال دهندة عايقكاري شدة قابل جداشدن  
Separable Insulated Connector    
وسيله اي عايق كاري شده براي سهولت اتصال ها و جداسازي هاي كابل برق.

Separator                                                 جداساز،جداكننده
بخشي از هادي يا مجموعة كابل كه براي جدا كردن اجزاء تشكيل دهنده از 
يكديگر بكار مي رود. اليه اي از مادة عايق كننده كه ميان هادي و دي الكتريك 
آن، ميان روكش كابل و اجزائي را كه مي پوشاند، يا ميان اجزاي مختلف تشكيل 

دهندة كابلي با چند هادي قرار گرفته است.

Sequential Marking                              نشانه گذاري متواليSequential Marking                              نشانه گذاري متواليSequential Marking
اندازه گيري و نشانه گذاري پيوسته فرو رفته با جوهر مربوط به كابل هاي مخابراتي 
است. نشانه گذاري متوالي معموالً در خطوط اكستروژن صورت مي گيرد، اما در 

خطوط واپيچي يا عمليات ديگر نيز بكار مي رود.

SER
SEعالمت اختصاري كابلي مشابه SEعالمت اختصاري كابلي مشابه Style R, SE و كابل خدماتي (سرويس) ورودي. 

XLPE است، اما زره دار نيست و هادي ها با XLPE است، اما زره دار نيست و هادي ها با XLPE عايقكاري شده اند. SEA مشابهSEA مشابهSEA
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Series Circuit                                                    مدار سري
مداري كه اجزاي تشكيل دهندة آن براي تشكيل مسيري يگانه براي جريان 

انتها به انتها مرتب شده اند.

  Series Resistance                                          مقاومت سري
هر تعداد مقاومت قرار گرفته به ترتيبي متوالي درون يك مدار است. مقاومت 

تمامي مدار برابر با مجموع مقاومت هاي جداگانه است.

                       Serpentine Spring Wire                       سيم فنر ماري شكل
 سيم با نيروي كششي زياد كه براي فنرهاي S شكل مبلمان بكار مي رود. آن 

را سيم پيچاپيچ يا پيچ و خم دار نيز مي گويند.

Served Wire Armor(SWA)                      زرة سيمي كارشده
پيچيدن سيم هاي فوالدي نرم روي اندودشده به شكل مارپيچ كه در كابل 
بكار ميرود و هدف از آن فراهم آوردن محافظت مكانيكي و افزايش مقادير 

مشخصه هاي مربوط به نيروي كشيدن كابل است.

Service Center                                               مركز خدمات
فلز  فروش  سپس  و  پردازش  و  انبارداري  خريد،  عمليات  براي  مركزي 
بكار مى رود و با قيمتي كمي متفاوت از مبلغي كه از كارخانة توليد كننده 

خريداري شده است، فلز را به فروش مى رساند.
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Service Conductors                 هاديهاي خدماتي، هادي هاي سرويسService Conductors                 هاديهاي خدماتي، هادي هاي سرويسService Conductors
هاديهاي كشيده شده از محل اصلي اتصال در خيابان يا ترانسفورماتور شركت 

خدمات دهنده به تجهيزات سرويس.

Service Drop                                    هادي آويز خدماتي
هاديهاي هوايي خدماتي است كه از تير شركت خدمات دهنده به نقطة اتصال 

به هاديهاي سرويس ورودي ساختمان كشيده مي شود.

Service Drop Wire                                   سيم آويز خدماتي
سيم هاي بيروني كه مدار مخابراتي را به سيم محل سكونت هر مشترك براي 
بنابراين  خدمات تلفني وصل مي كنند. طول اين سيم ها نسبتًا كوتاه است، 
سهم كمي در تلفات سامانه دارند. به همين علت خصوصيت هاي مكانيكي 

آنها در مالحظات طراحي اهميت دارند.

Service Entrance                         ورودي هاي خدماتي
به تجهيزات خدماتي  را  يا جانبي)  (آويز  هاديهايي كه هادي هاي خدماتي 

ساختمان وصل مي كند.

Service Equipment                                   تجهيزات خدماتي
كه  قطع  كليد  و  برق  اصلي  كنترل  وسايل  دربرگرفتن  براي  الزم  تجهيزات 
معموالً شامل كليد اصلي قطع برق، فيوزها يا كليدهاي مدارشكن و وسايل 
كه  قطع  كليد  و  برق  اصلي  كنترل  وسايل  دربرگرفتن  براي  الزم  تجهيزات 
معموالً شامل كليد اصلي قطع برق، فيوزها يا كليدهاي مدارشكن و وسايل 
كه  قطع  كليد  و  برق  اصلي  كنترل  وسايل  دربرگرفتن  براي  الزم  تجهيزات 

مربوطه است. اين تجهيزات نزديك محلي كه ورودي هادي از آنجا داخل 
ساختمان مي شود قرار مي گيرند.
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Service Head جعبه اصلي خدماتي     
قسمت واقع شده بر روي ساختمان براي گرفتن خط انتقال برق از شركت 
اين جعبه سيم هاي برق داخل خانه به سيم هاي شركت  برق رساني. در 
برق رساني وصل مي شوند و از كنار ساختمان به سمت كنتور و به داخل 

خانه براي اتصال به تابلوي سرويس پايين مي روند.

Service Lateral            بخش كناري خدماتي
هاديهاي خدماتي زير زميني كه از مركز اصلي شركت برق رساني در خيابان 
به محل اتصال به هاديهاي ورودي خدماتي ساختمان يا تجهيزات خدماتي 

وصل مي شود.

Servo
Servo mechanism  يا Servo mechanism  يا Servo mechanism .(به شناسه هاي مربوطه  Servo Motor خالصةServo Motor خالصةServo Motor

مراجعه شود).

Servo Motor      موتور فرمان يار، سرو موتور
هر موتوري كه با وسيلة بازخورد مجهز باشد، از ديدگاه فني مي توان آن را 
فرمان يار يا خودسامان يا سرو موتور محسوب كرد. اما اين اصطالح در بيشتر 
موارد اشاره به نوعي موتور با لختي پايين دارد كه براي پاسخ سريع و دقيق 

در مورد كاربردهاي مكان يابي طراحي شده است.
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موتور فرمان يارDC، جاروبك دار
Servo Motor, DC Brushed Type  
DC ، بسيار شبيه به موتور DC ، بسيار شبيه به موتور DC استاندارد  DC موتورفرمان يار از نوع جاروبك دارDC موتورفرمان يار از نوع جاروبك دارDC
صنعتي عمل مي كند. اين موتور چرخانه اي سيم پيچي شده، استاتور با مغناطيس 
دايم و جاروبك ها و جابجاگر (كموتاتور) براي تغيير وضعيت سيم پيچ ها در 
هنگام گردش موتور دارد. چون ميدان ها، مغناطيس هاي ثابت اند، دامنة سرعت 
پايه،  ثابتي وراي سرعت  نه در قدرت  يعني  پايه،  تا سرعت  فاصلة صفر  در 

محدود مي شود.

موتور فرمان يار DC بدون جاروبك
Servo Motor, DC Brushless- Type   
در موتور فرمان يار بدون جاروبك از چرخانه اي با مغناطيس و پيچه هايي 
موتور  نوع  اين  شود.  مي  استفاده  موتور  ساكن  بخش  يا  استاتور  روي  در 
ادامة  براي  بنابراين براي عوض كردن پيچه ها  ندارد،  جابجاگر (كموتاتور) 
كار از جابجايي الكترونيكي استفاده مي شود. اين كار مستلزم وجود حسگري 
(رمزگذار يا تفكيك كننده) بر روي موتور است كه به تقويت كننده اين امكان 
را مي دهد كه بداند چرخانه در كجا واقع است و كدام پيچه بايد وصل شود. 
اين نوع موتور، لختي كاهش يافته اي عرضه مي كند كه به پاسخ بهتر و حذف 
تعمير و نگهداري جاروبك و جابجاگر و نيز قابليت بهتر براي كاركردن با 
اوج قدرت بيشتر و فراهم كردن سرعت صفر كه گشتاور را بر پايه اي پيوسته 

متوقف مي كند، مي انجامد.

Servo Mechanism     ساز و كار فرمان، سرو مكانيزم
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سامانة كنترل بازخورد كه در آن دقت كم يكي از سيگنال هاي سامانه حركت 
مكانيكي را نشان مي دهد.

Servo Technology                                          فن آورى فرمانServo Technology                                          فن آورى فرمانServo Technology
اين فنآوري به طور معمول در كاربردهايي مانند شكل دادن به سيم، شامل برش 
به طول معين و شكل دادن به فنر كه جابجايي هاي كوچك، سريع و دقيق مورد 
نياز است، يافت مي شود و كنترل كننده هاي چند محوره را مي توان براي فرمان 
دادن به تقويت كننده هاي چند فرمانه به منظور فراهم آوردن جابجايي هاي 
متوالي دقيق، برنامه ريزي كرد. محرك هاي فرمان را مي توان در كاربردهاي 
كنترل آسان سرعت كه به دقت زياد نياز دارد بكار برد، اما قيمت اولية زياد آنها، 
محرك هاي AC Flux Vector ، بردار شار AC ، را به صورت انتخاب 

جالب تر در آورده است.  

Set Down                                                          فرونشاندن
در جوشكاري سيم هاي متقاطع، آن اندازه اي كه سيم ها به يكديگر فشرده 
مي شوند، به طوري كه ضخامت جوش كمتر از قطر سيم هاي به هم پيوسته 
است. فرونشاني را اغلب به صورت درصد فرونشستن يك سيم بيان مي كنند. 
اين مقدار الزامًا سنجش قابل اعتباري براي استحكام جوش يا نشانه اي از 
خوب بودن در هم جوشي ميان سطح اتصال نيست. فرونشاندن ممكن است 

با فشار زياد در دماي بسيار كم به دست آمده باشد.

SEU
عالمت اختصاري كابلي مانند نوع  Style u، SE ، كابل سرويس ورودي.
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SEW/SEWF
عالمت اختصاري سيم تجهيزات، عايقكاري شده با الستيك سيليكون.

SF
سيليكون،  الستيك  با  شده  عايقكاري  ثابت  وسايل  سيم  اختصاري  عالمت 
هادي مفتولي يا هفت رشته اي (نيمه افشان) با محدودة گرمايي 200 درجه 

سانتيگراد.

SFF
درجه  گرمايي 150  محدودة   و  پذير  انعطاف  تابيدة  سيم  با  اما   ،SF همانند 

سانتيگراد.

SG
.(CSA) اما با سيم هاي زميني ،SW عالمت اختصاري سيم مشابه

SGO
.(CSA) اما با سيم هاي زميني ،SWO عالمت اختصاري سيم مشابه

SGI
عالمت اختصاري كابل گرمانرم باتري و نيرو افزا (بوستر).

SGX
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عالمت اختصاري كابل گرما سخت (XLPE) باتري و نيروافزا (بوستر).

SH-A
عالمت اختصاري كابل برق قابل حمل در معدن با سه يا چهار هادي كه هر 

يك به طور جداگانه حفاظ بندي شده و براي 500 ولت مناسب است.

Shaft Cable
به Cable, Vertical Riser مراجعه شود.

Shaft Furnoc
به Furnace , Shaft  مراجعه شود.

Shafting                  ميله محورShafting                  ميله محورShafting
مفتول گردي كه به طور خاص با رواداري هاي دقيق مربوط به مستقيم بودن 

ميله كه براي مصرف در ساخت ميله محور الزم است، ساخته مي شود.

Shaker Hearth Furnace
به Furnace, Shaker Hearth مراجعه شود.

Shape            پروفيل، شكل
مقطعي بجز چهارگوش، مربع يا مقاطع استاندارد مفتول يا سيم گرد كه در 

طول هايي مستقيم تهيه مي شود.
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   Shaped Conductor                                      هادي شكلدار 
يي كه مقطع آن گرد نيست. اين هادي در ماشين هاي تابنده با گذراندن ي يي كه مقطع آن گرد نيست. اين هادي در ماشين هاي تابنده با گذراندن ي يي كه مقطع آن گرد نيست. اين هادي در ماشين هاي تابنده با گذراندن  هاد

رشته از داخل قالب ها يا غلتك هاي گردان ساخته مي شود.

Shaped Wire                                                  سيم شكلدار
يا  كششكاري  با  را  مقاطع  اين  دارد.  گرد  بجز  شكلي  هر  كه  لخت  فلزي 
نوردكاري از سيمي كه بيش از آن كششكاري شده است مي سازند، ماده را 
مي توان با كشيدن از داخل حديدة كاربيدي با مقطع شكلدار يا با گذراندن از 
يك يا چند مجموعه غلتك شكل داد. تعداد گذرهاي الزم بستگي به تفاوت 

اندازه و پيچيدگي شكل دارد.

Shaping Dies     شكل دادن به حديده ها
بايد  كه  فلزي  به  مربوط  مناسب  ورودي  زاوية  براي  حديده  ساخت  شيوة 
كشيده شود. براي توضيح حديده هاي از پيش شكلدار كه آغاز به تغيير در 

كناره نما (كانتور) اولية سيم در حال شكل گيري ميكنند نيز بكار مي رود.

Shaped Wire      سيم اصالح شده
سيمي ساخته شده از مفتولي كه سطح خارجي آن اصالح شده  است و اين 
اصالح بخشي از فرايند دستيابي به محصولي بدون عيب هاي سطحي است.

Shaving               اصالح كردن، تراشيدنShaving               اصالح كردن، تراشيدنShaving
برداشتن سطح خارجي مادة اولية فلزي. معموالً اشاره به از بين بردن عيب هاي 

اصالح كردن، تراشيدن               
برداشتن سطح خارجي مادة اولية فلزي. معموالً اشاره به از بين بردن عيب هاي 

اصالح كردن، تراشيدن               
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مفتول در آماده سازي براي عمليات بعدي دارد.

Shaving, Aluminum Rod         اصالح كردن مفتول آلومينيومي
در مواردي كه سيم آلومينيومي با كيفيت سطح بسيار خوب مورد نياز باشد، 
مي توان آن را با اصالح مفتول گرم نورد شده با برداشتن تقريبًا 0/075 ميليمتر 
از ضخامت شعاعي فلز از سطح مفتول از طريق گذراندن آن از داخل قالب 

اصالح كاري كه به گونه اي خاص طراحي شده است، به دست آورد.

Shaving, Copper Rod                      اصالح كردن مفتول مسي
برداشتن سطح خارجي مفتول به منظور آماده سازي براي عملياتي كه نياز به 
سطحي با كيفيت مطلوب و بدون عيب دارد. عمل اصالح توسط عبور دادن 
مفتول از داخل مجموعه اي از حديده ها انجام مي شود كه يكي از آنها حديده 
اصالح است كه مقدار الزم ماده را از محيط سيم برمي دارد. براي مفتولي 
به قطر 12 ميليمتر، كاهش معمولي، 0/6 ميليمتر است. اين فرايند اصوالً در 
اصالح است كه مقدار الزم ماده را از محيط سيم برمي دارد. براي مفتولي 
به قطر 12 ميليمتر، كاهش معمولي، 0/6 ميليمتر است. اين فرايند اصوالً در 
اصالح است كه مقدار الزم ماده را از محيط سيم برمي دارد. براي مفتولي 

ساخت سيم مغناطيسي شكلدار و براي اندازه هاي نازك بكار مي رود.

SH-B
عالمت اختصاري سيمي مشابه SH-A ، اما با حفاظ كلي.

SH-C
عالمت اختصاري سيمي مشابه SH-B ، اما با هادي هاي زمين.

SH-D
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عالمت اختصاري سيمي مشابه SH-A ، اما با هادي هاي زمين.

SHD-GC
عالمت اختصاري سيمي مشابه SHD ، اما با كنترل زمين و براي ولتاژ 2 تا 

25 كيلو ولت.

Shear            قيچي
ماشيني براي بريدن محصوالت فلزي در دستگاه نورد. همچنين وسيله اي كه در آن 

از تيغه هاي متحرك براي برش ماده براي منظورهاي مختلف استفاده مي شود.

Shear Strain        كرنش برشي
در موارد اولية تخت، نسبت جابجايي خطي به فاصلة ميان صفحه هاي موازي 
است كه در ميان آنها جابجايي اتفاق مي افتد. در مفتول، نسبت شعاع ميله 

ضربدر زاوية پيچش به طول ميله است.

Sheath          غالف
تلفيق حفاظ فلزي و روكش پالستيكي اكسترودر شده كه به صورت پوشش 
بيروني روي كابل بكار مي رود. در نبود حفاظ، روكش اكسترود شده ممكن است 

به صورت غالف تعيين شود. اغلب به آن به منزلة روكش اشاره مي شود.

Sheathing                                                           غالفبنديSheathing                                                           غالفبنديSheathing
فراهم آوردن پوشش بيروني محافظ براي كابل ها را غالف بندي مي گويند. اين 
غالف را معموال اكسترود مي كنند و جنس آن الستيك چقرمه، گرمانرم، سرب 
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يا آلومينيم است. محافظ اضافي ديگري در برابر خوردگي و آسيب مكانيكي نيز 
ممكن است براي خود غالف فراهم شود، به ويژه اگر از فلز باشد.

Sheathing, Aluminium     غالف بندي با آلومينيوم
سه روش براي غالف بندي آلومينيمي براي كابل وجود دارد: 1) هستة كابل را 
داخل لولة آلومينيمي بزرگ تر از اندازه هسته وارد مي كنند و سپس توسط غلتك 
كاري يا قرار كاري در قالب، انطباقي چسبان با هسته كابل به وجود مي آورند. 2) 
لوله اي توسط تسمه اي آلومينيمي در دور هستة كابل تشكيل مي دهند و لبه ها 
را يا به وسيلة جوشكاري فشاري، جوش آرگون يا گرمكاري القايي به هم متصل 
مي كنند. 3) ممكن است غالفي آلومينيمي مستقيماً بر روي هستة كابل، در حالي 

كه گرما را در اثناي اكستروژن از هسته دور مي كنند، اكسترود شود.

غالف بندي كابل با پوشش سرب
Sheathing, Lead- Coverd Cable           
كابلي فراهم آمده با غالف سربي به منظور جلوگيري از نفوذ رطوبت به هادي ها 
و عايق است. از غالف سربي به منزلة برگشت به زمين نيز استفاده مي شود. اين 
غالف شامل سرب خالص تجارتي يا سرب خالص است كه به آن درصد كمي 
از فلزات كمياب تر، به منظور سخت كردن آن اضافه مي كنند. اكستروژن سرب 
و آلياژهاي آن در ماشين پيوستة نوع مارپيچي، به ويژه با آلياژهاي سخت تر، 
گاهگاهي با مشكل روبه رو مي شود. غالف سربي را مي توان با نوارهاي فلزي، 

در برابر فشار داخلي در كابل هاي تحت فشار، تقويت كرد.

Sheave         قرقرة شياردار
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چرخ يا گرده اي با طوقة شياردار كه براي نگهداري، تغيير جهت يا اعمال 
كشش به سيم يا كابل در خالل عمل آوري، عايقكاري و ديگر فعاليت هاي 
جابجايي بكار مي رود. همچنين با طنابي فلزي يا از الياف مصنوعي به منزلة 
ماشين ساده اي براي باال بردن يا كشيدن اشياء مورد استفاده قرار مي گيرد. 
پيش از اين قرقرة شياردار به معني گرده اي شياردار و چرخ، قرقره اي بود كه 
بر روي محور سوار شده بود، اما هر دو واژه به طور معمول به جاي يكديگر 

بكار مي روند.

قرقرة شياردار با نوار سايشي قابل تعويض    
Sheave, Replaceable Wear Band
سطح تماس قرقره اي شياردار كه در عمليات تابكاري بكار مي رود و ممكن 
براي حفظ  برود كه  بين  از  يا  با سيم ساييده شود  اثر تماس دايم  است در 

كيفيت مناسب در فرايند قابكاري مي توان آن را تعويض كرد.

Shed            شكاف تار
در بافندگي ارتفاعي ميان سيم هاي تار زيرين و سيم هاي تار برآمده است. 
به عبارت ديگر، فاصله اي است كه در ميان آن ماكو از يك طرف دستگاه به 

طرف ديگر پرتاب مي شود.

Shedding Drum         استوانة بيرون دهنده
از ميان نورد تركي شامل استوانه اي كه بر روي  روش اصلي كشيدن سيم 
محرك دنده اي كاهش دهندة سرعت نصب شده است و توسط موتور به 

حركت در مي آيد.



852واژه نامه سيم و كابل

Shedding – Ring Reel                    قرقره با حلقة بيرون دهنده
قرقرة دستگاه جمع كن كه براي تهية كالف شل بكار مي رود.

Sheet Metal Screw Wire        سيم مخصوص پيچ از ورق فلزي
سيم ايجاد شده براي مشخصات سخت و انعطاف ناپذير كه اغلب به ويژه براي 
نوع و اندازة خاصي از پيچ ساخته مي شود. اين سيم بايد براي عمليات حرارتي 
مربوط به سخت كاري سطحي پيچ مناسب باشد و بايد خصوصيت هاي پيچشي 
Screw wireخوبي داشته باشد، زيرا سرپيچ ممكن است قطع شود. به Screw wireخوبي داشته باشد، زيرا سرپيچ ممكن است قطع شود. به Screw wire  مراجعه 

شود.

SHF
عالمت اختصاري بسامد امواج سانتيمتري.

Shield                     حفاظ
اليه اي فلزي كه در اطراف هادي يا گروهي از هادي هاي عايقكاري شده، به 
منظور جلوگيري از تداخل الكترواستاتيكي يا الكترومغناطيسي ميان سيم هاي 
گيرد. در مورد كابل هاي مخابراتي ي گيرد. در مورد كابل هاي مخابراتي ي گيرد. در مورد كابل هاي مخابراتي  ي محصور شده و ميدان هاي بيروني قرار مي محصور شده و ميدان هاي بيروني قرار م
پوششي است كه ممكن است شامل پوشش كاغذ فلزي (فويل)، لولة پيوسته 
به  بكار مي رود.  يا كابل  بر روي هادي  باشد كه  از سيم فلزي  يا گردبافي 

Insulation Shield  يا Insulation Shield  يا Insulation Shield  مراجعه شود. Conductor Shield

Shield, Braid               حفاظ گردباف
حفاظي از سيم هاي ريز به هم بافته شده است.
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Shield, Conductor
به Conductor Shield مراجعه شود.

Shield Coverage           پوشش حفاظتي
منطقة فيزيكي كابل كه عمًال به وسيلة مادة محافظت كننده پوشيده مي شود. 

آن را بر حسب درصد بيان مي كنند.

Shield Coverage Percent                          درصد پوشش حفاظتيShield Coverage Percent                          درصد پوشش حفاظتيShield Coverage Percent
درصد منطقه سطحي عايق هستة كابل كه با حفاظ پوشيده شده است. درصد 

حفاظ هم ناميده مي شود.

Shield Effectiveness                                   اثر بخشي حفاظ
قابليت نسبي حفاظ در دور نگه داشتن سيگنال هاي نامطلوب.

Shield (Electrostatic)          (الكترواستاتيك) حفاظ
براي  از هادي ها  يا گروهي  اطراف هادي  كابل ها كه در  فلزي در  اي  اليه 
جلوگيري از تداخل الكترواستاتيكي ميان سيم هاي محصور شده و ميدان هاي 

Insulation Shieldخارجي قرار گرفته است. به Insulation Shieldخارجي قرار گرفته است. به Insulation Shield مراجعه شود.

Shield, Insulation                                            حفاظ عايق
تماس  در  هموار  سطحي  آوردن  فراهم  براي  الكتريكي  كنندة  هدايت  الية 
نزديك با سطح بيروني عايق. اين اليه براي رفع بارهاي الكترواستاتيكي خارج 

از حفاظ و فراهم آوردن مسير ثابت معلوم به زمين بكار مي رود.
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Shield Line           خط حفاظ
خط انتقالي كه اجزاي آن امواج راديويي انتشار يافته را تا فاصله اي اساساً محدود 
در داخل سطح هدايت كنندة صفحه اي موسوم به غالف محدود مي كند، بنابراين 

از تابش امواج راديويي خط جلوگيري مي شود.

Shield Percentage
به Shield Coverage Percent  مراجعه شود.

Shield, Tape                                                    حفاظ نوري
سامانة حفاظ بندي عايق كه جزء حامل جريان آن نوارهاي فلزي نازك است 
كه اكنون به طور معمول همراه با اليه هاي نوار هدايت كننده يا بسپاراكسترود 

شده بكار مي رود.

Shielded Cable                                            كابل حفاظ دار
كابل 5000 ولت و بيشتر كه در پوششي هدايت كنندة غير مغناطيسي محصور 
شده است. به گونه اي ساخته شده كه اساسًا هرنقطه در روي عايق در پتانسيل 
زميني يا پتانسيلي از پيش تعيين شده نسبت به زميني است. اين اصطالح را 
مي توان در مورد كابلي با چند هادي كه در آن هر هادي حفاظ بندي شده يا 

در مورد كابلي با چند هادي كه مجموعة آن حفاظ دار شده است بكار برد.

Shielded Conductor                                   هادي حفاظ دار
هادي عايقكاري شده اي كه توسط گردباف يا نوار مسي، كاغذ آلومينيمي، 
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عمل  اين  از  منظور  است.  دارشده  حفاظ  هادي  نيمه  وينيل  يا  مسي  كاغذ 
محدود كردن ميدان الكتريكي است.

Shielded Line
به Shield Line مراجعه شود.

كابل حفاظ دار يا چند هادي
Shielded Multi- Conductor Cable                
كابلي با تعداد زيادي هادي با حفاظ فلزي يا غير فلزي بر روي هستة كابل.

Shielded Power Supply Cord    سيم رابط حفاظ دار منبع توان
سيم برق كه داراي پوشش، گردباف، كاغذ فلزي (فويل) يا تلفيقي از آنهاست. 
اطراف  در  سيم  هاي  رشته  هم  به  نزديك  پيچيدن  توسط  رفته  بكار  حفاظ 

هسته، درست مي شود.

  Shielded Type Cable                                   كابل حفاظ دار
كابلي كه در آن هر هادي عايقكاري شده در پوششي هدايت كننده محصور و به 
طريقي ساخته شده كه اساساً هر نقطه روي سطح عايق در پتانسيل زمين يا در 

پتانسيل از پيش تعيين شده نسبت به زمين در شرايط عمليات عادي است.

Shielding             حفاظ بنديShielding             حفاظ بنديShielding
حفاظ بندي فرايند پيچيدن مواد به دور سطح بيروني سيم يا كابل براي انجام دو كار 
اصلي است: عمل كردن همچون مانعي براي جلوگيري از داخل شدن سيگنال هاي 
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خارجي و خارج شدن سيگنال هاي داخلي، و بكاررفتن به منزلة بخشي از مدار 
الكتريكي است. سومين كاري كه شايستة توجه است، محافظت فيزيكي است كه 
حفاظ بندي براي سيم يا كابل داخلي فراهم مي كند. حفاظ بندي معموالً به صورت 
جزئي از ساختمان كابل مشخص مي شود. به طور مثال، كابل ممكن است بدون 
حفاظ  و يا داراي زوج هاي حفاظ دار باشد، نوار كلي آلومينيمي يا مايالر و سيم 
دررو يا تخليه يا حتي حفاظت مضاعف داشته باشد. سنجش از بخش حفاظ بندي 
بسيار پيچيده است و بستگي به بسامد داده هاي درون كابل و طراحي دقيق حفاظ 
دارد. حفاظي ممكن است در يك دامنة فركانس بسيار اثربخش باشد، اما بسامدي 
متفاوت ممكن است به طراحي كامًال متفاوتي نياز داشته باشد. طراحان سامانه اغلب 
مجموعه هاي كامل كابل يا سامانه هاي وصل شده را براي اثربخشي حفاظ بندي 

مي آزمايند.

Shiner
سوراخ يا نقطه اي لخت روي هادي عايقكاري شده است كه از طريق آن 

هادي را مي توان ديد.

Shock Test          آزمون ضربه اي
آزموني براي تعيين قابليت كابل براي تحمل ضربه هاي شديد فيزيكي است 

كه ممكن است در اثناي جابجايي يا مصرف پيش آيد.

Shoot Wires
به Weft Wires  مراجعه شود.
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Shore Hardness                    سختي ُشور
وسيلة سنجش سختي سطحي مادة عايقكاري يا روكش.

Short Circuit        اتصال كوتاه
باري كه هنگامي كه هادي زمين نشده در تماس با هادي ديگر يا جسم متصل 

به زمين قرار مي گيرد، به وجود مي آيد.

Short Circuit Temperature
به Temperature, Short Circuit  مراجعه شود.

Shot Blasting       ساچمه، گلوله پاشيShot Blasting       ساچمه، گلوله پاشيShot Blasting
روش زدودن پوسته يا ته نشست هاي نورد توسط پاشيدن گلوله هاي فلزي. 

به Descaling  مراجعه شود.

Shoot Peening          ساچمه كوبي، سخت گراني با ساچمه كوبيShoot Peening          ساچمه كوبي، سخت گراني با ساچمه كوبيShoot Peening
ساچمه  فلز.  سطح  سردكاري  براي  سخت  و  كوچك  فلزي  ذرات  برخورد 
كوبي موجب بهبود مقاومت خستگي موادي مي شود كه به اين گونه عمل 
آوري مي شوند. اين كار در محفظه اي بسته انجام مي شود كه در آن ماده در 
حال آمايش داخل جرياني از گلوله هايي كه از افشانكي متحرك، توسط هواي 

فشرده بيرون ريخته مي شود، مي چرخد.

Shrink Tubing             لولة انقباضShrink Tubing             لولة انقباضShrink Tubing
لوله اي غير فلزي كه اكسترود شده، شبكه اي شده و به گونه اي مكانيكي انبساط 
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يافته است. هنگامي كه دوباره گرم شود به قطر اوليه خود باز مي گردد.

Shrinkable Tubing      لولة قابل انقباضShrinkable Tubing      لولة قابل انقباضShrinkable Tubing
لوله اي كه ممكن است اندازة آن با گرم كردن يا بكار بردن حالل ها كاهش يابد.

Shrinkage Cavity          مك انقباضيShrinkage Cavity          مك انقباضيShrinkage Cavity
حفرة به جا مانده در فلزات ريختگي در نتيجه انقباض هنگام انجماد و منجمد 

شدن در حال پيشروي فلز به سمت مركز. به Pipe مراجعه شود.

Shrouding لفاف پيچي            
محافظت از ماده با پوشاندن آن به گونه اي آزاد و شل يا كاغذ ضد آب يا 

ديگر مواد مناسب است. فقط قسمت باال و اطراف ماده پوشانده مي شود.

Shunt                    شانت
وسيله اي با مقاومت يا امپدانس قابل مالحظه كه به طور موازي با وسايل يا 
دستگاه هاي ديگر براي برگرداندن مقداري از جريان وصل شده است، ولتاژ 
قابل توجهي در شانت وجود دارد و ممكن است جريان قابل توجهي نيز در 

آن موجود باشد.

Shunt Wire                                     سيم شانت
هادي يي كه دو بخش مداري الكتريكي را براي برگرداندن بخشي از جريان 

به هم متصل مي كند.
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Shute
به Weft  مراجعه شود.

SI
 (System International) عالمت اختصاري دستگاه بين المللي يكان ها
برقرار شده  در سال 1960  ها  مقياس  و  اوزان  كنفرانس عمومي  توسط  كه 
است. اين دستگاه برتر از CGS, MKS و دستگاههاي انگليسي و متريك 

است. به ISO مراجعه شود. 

SIA
هم  به  فوالدي  زردة   ،  Steel Interlocked Armor اختصاري  عالمت 

بسته شده.

SIC
القايي  ظرفيت   ،   Specific Inductive Capacity اختصاري  عالمت 

ويژه. به Dielectric Constant مراجعه شود.

Side Set تنظيم لبه       
تفاوت اندازة ميان دو لبة ورق.

فشار تكيه گاهي جدار جانبي
Side Wall Bearing Pressure(SWBP)
نيروي كشش  با  منحني  دور سطحي  به  كه  هنگامي  كابل،  روي  بر  فشاري 
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كشيده مي شود. اگر اين فشار بيش از اندازه باشد ممكن است به اجزاء كابل 
آسيب وارد شود و عمر كابل را كاهش دهد.

SideWall Load            بار جدار جانبي
نيروي معمولي اعمال شده به كابل تحت كشش در محل خميدگي.

SideWall Pressure                                    فشار جدار جانبي
فشار اعمال شده بر كابل در داخل لولة محافظ سيم و كابل يا در داخل لوله 

در محل خميدگي.

Siemens                                                          زيمنس، مهو
واحد برگرفته از دستگاه SI براي رسانايي. يك زيمنس برابر با يك آمپر در 

ولت است.

Sieve                                       الك، سرند
با اندازه هاي مختلف  مجموعة سيمي بافته شده كه براي جدا كردن ذرات 

بكار مي رود. به Riddle مراجعه شود.

Sieve Size              اندازة الك
اندازة چشمه الك است كه به صورت تعداد سوراخ در سطح  درجه بندي 
اندازه گيري شده بيان مي شود. به طور مثال 320 چشمه به معني وجود 320 

سوراخ در اينچ خطي است.
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Signal Cable        كابل سيگنال
كابل طراحي شده براي انتقال جرياني كه معموالً كمتر از يك آمپر به ازاي هر 

هادي براي كار وسايل مدار سيگنال است.

Signal Conductor         هادي سيگنال
يك هادي جداگانه كه براي انتقال سيگنالي اثرگذار بكار مي رود.

Silico  Manganese                سيليسيم منگنز
آلياژي كه حاوي سيليسيم و منگنز است. اين آلياژ به منزلة اكسيژن زدا در 

كوره و براي وارد كردن منگنز و سيلسيم به فوالد بكار مي رود.

Silicon          سيليسيم
Siعنصري با عالمت شيميايي Siعنصري با عالمت شيميايي Si. سيليسيم كه يكي از فراوان ترين عناصر زمين و عامل 
قوي اكسيژن زدايي است، بخش عمدة سيليس (اكسيد سيليسيم) و سيليكات ها (سنگ، 
كوارتز و خاك رس) است. اضافه كردن آن به فوالد، خصوصيت هاي فيزيكي فوالد را 
بهبود مي بخشد. سيليسيم در تركيب با منگنز در موادي براي انواع مختلف فنر بكار 
مي رود و هنگامي كه با كربن به مقدار از 0/45 تا 0/7 درصد تركيب شود بهترين 
شرايط كاري را در اين ظرفيت به دست مي دهد. مقدار سيليسيم كه به طور كلي به 
4 درصد محدود شده باشد براي سيم هاي مقاومت الكتريكي كه موجب افزايش 
مقاومت الكتريكي مي شود، بكار مي رود. همچنين به منزلة عنصر آلياژي با مس و 

آلومينيم مصرف مي شود.

              Silicon Bronze Wire   سيم سيليكون برنز، سيم مفرغ سيليسيم دار



862واژه نامه سيم و كابل

اين سيم تقريبًا 3 درصد سيليسيم و ا درصد منگنز دارد و بقية  آن مس است. 
است.  برابر خوردگي  در  عالي  پايداري  داراي  و  اين سيم محكم و چقرمه 
استحكام كششي اين آلياژ بيشتر از استحكام برنج است و با استحكام بسياري 

از مواد آهني قابل مقايسه است.

Silicon Carbide           كربور سيليسيم
محصول سخت و ساينده اي كه به طور مصنوعي تهيه مي شود و براي مته كاري 
و پرداختكاري حديده هاي كربور كلوخه شده بكار مي رود. فقط به صورت شل 
مصرف مي شود و در مقابل گرما و مواد شيميايي پايدار است. براي سنگ زني و 

ديگر منظورهاي ساينده و نيز به منزلة مادة نسوز به فراواني مصرف مي شود.

Silicon Impregnated          در آغشته با سيليسيم
اين  آميزة ورني سيليكون.  با  يا گردباف هاي عايقكاري  نوارها  اشباع كامل 
فرايند ممكن است در خالء انجام شود. اين آميزه به منزلة تأخير انداز گرما و 

شعله و نيز پيوند دهنده بكار مي رود.

Silicon- Manganese Alloy           آلياژ سيليسيم منگنزManganese Alloy           آلياژ سيليسيم منگنزManganese Alloy
آلياژهاي فوالد با تركيب تقريبي 2 درصد سيليسيم و 1 درصد منگنز اغلب براي 
فنرهايي كه در معرض شرايط شديد خستگي قرار مي گيرند بكار مي روند، در 
حالي كه 1/8 تا 2/5 درصد سيليسيم، 0/7تا 0/9 درصد منگنز و 0/5 تا 0/7درصد 

كربن براي فنرهاي وسايل ابزار دقيق مصرف مي شود.

Silicon Manganese Nickel Wire      سيم سيليسيم منگنز نيكل
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سيمي از آلياژ پاية نيكل كه تقريباً 0/5 تا 3 درصد منگنز و از 1 تا 4 درصد نيكل 
دارد. اين سيم پايداري زيادي در برابر خوردگي و اثرات دماي زياد دارد.

Silicone                                                     سيليكون، سيليس
ماده اي غير فلزي كه به طور معمول از چهار عنصر ساخته مي شود: سيليسيم، 
اكسيژن، هيدروژن و كربن. سيليكون ممكن است به صورت االستومر گرما 
سخت يا به صورت مايع باشد. شكل االستومر گرماسخت به علت پايداري 
زياد در برابر گرما مورد توجه است. آنها مواد پليمري هستند كه گروه شيميايي 
تكرار شونده شامل اتم هاي سيليسيم و اكسيژن به صورت پيوند در زنجيرة 
اصلي است. گروه هاي آلي مختلفي به اتم هاي سيليسيم متصل مي شوند و 
عملكرد بسپارسيليكوني را افزايش  مي دهند. گروه هاي متيل بسيار متداول اند 
UVو پايداري خوبي در برابر گرما و UVو پايداري خوبي در برابر گرما و UV فراهم مي آورند، گروه هاي فنيل پايداري 
در دماي پايين به وجود مي آورند، در حالي كه گروه هاي دربردارندة فلوئورين 
مقاومت در برابر مواد سوختي و حالل ناقطبي فراهم مي كنند. اكستروژن الستيك 
سيليكوني، حفظ خصوصيت هاي خوب الكتريكي، كشساني و انعطاف پذيري 

پس از پيرسازي گرمايي بلند مدت را عرضه مي كند.

Silicone Rubber                                        الستيك سيليكون
االستومري ساخته شده از بسپار سيليسيم و سيليس. اين ماده از پايداري شيميايي 
زياد و پايداري فوق العاده براي ماده اي الستيك مانند برخوردار است و مي توان 
آن را به منزلة عايق كابل در دماهايي تا تقريباً 150 درجه سانتيگراد براي مدتي 
طوالني، بدون ايجاد هرگونه تغيير ظاهري، بكار برد. معموالً به نوعي محافظ خارجي 
براي جلوگيري از سايش در خالل عمليات نصب نياز دارد. اين نوع كابل ها در 
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كاربردهاي خاصي مانند سيم كشي دودكش ها و كوره هاي آجرپزي كه با دماهاي 
زياد روبه رو هستند بكار مي رود.

Silicon Treating                  آمايش سيليكونيSilicon Treating                  آمايش سيليكونيSilicon Treating
كه  بكار مي رود  عايقكاري شده  هاديهاي  براي  كه  مايع  فرآوري سيليكون 

روكش برداري آسان را ممكن سازد.

                   Siloxone Bridge Curing                      پخت با پل سيلوكسانSiloxone Bridge Curing                      پخت با پل سيلوكسانSiloxone Bridge Curing
روش پخت پلي اتيلن بدون پروكسيد، از طريق تشكيل پلهاي سيالن آلي ميان 

زنجيره هاي بسپار.

Silver                                                                        نقره
Agعنصري با عالمت شيميايي Agعنصري با عالمت شيميايي Ag. فلزي درخشان با نرمي بسيار و با رسانندگي عالي 
گرمايي و الكتريكي. نقره در كاربردهايي از سكه تا جواهر مصرف مي شود، اما 
مصارف صنعتي نيز دارد كه شامل سيم از جمله سيم بلندگو با كيفيت عالي،  و نيز 

كاربردهاي آب فلزكاري و لحيم كاري است.

Silver Solder                         لحيم نقره
آلياژ لحيم كاري كه تركيب اصلي آن نسبت هاي متغيري (10 درصد تا 99 
درصد نقره) دارد و ممكن است روي، مس، كادميم يا فسفر نيز داشته باشد. 
آلياژي بدون نقره، اما با 92 درصد مس و 8 درصد فسفر با نقطة ذوب 705 
آلياژ  به  يا  نقره به مس  نيز بكار مي رود.تأثير اضافه كردن  درجه سانتيگراد 
مس- روي، پايين آوردن نقطه ذوب و افزايش سياليت لحيم است كه هنوز 
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استحكام زيادي دارد.

Silver Steel Wire                       سيم بوهلر، سيم فوالد نقره اي
سيمي براي كاربردهاي عمومي كه از فوالد پركربن ساخته مي شود و براي 
مته ها، محورها و چرخ دنده هاي كوچك (پينيون) بكار مي رود. اين سيم 
برخالف نامش حاوي نقره نيست، اما به علت ظاهر نقره ايش اين گونه ناميده 

شده است.

Simplex Transmission                               انتقال يكسويه
انتقال در جهتي يگانه. به طور كلي سامانه اي مخابراتي يا وسيله اي است كه 

قابليت انتقال فقط در يك جهت را دارد.

Sine Wave                                                     موج سينوسي
نوسان متناوب كه مي توان آن را به صورت تابع سينوسي بيان كرد.

Single Block                                                      تك بلوكSingle Block                                                      تك بلوكSingle Block
ماشين كشش سيم كه تنها يك عمر كاهش را انجام مي دهد، سيم را از يك 

حديده يا دو حديده در بلوك «دو كفه اي» مي كشد.

Single Capstans                                 چرخ هاي كشنده تكي
مشابه استوانة بيرون دهنده (Shedding Drum)، با اين تفاوت كه محلي 
انباشت سيم ندارد. تنها به صورت منبعي كشنده بكار مي رود. سيم  براي 
چند دور به دور اين چرخ مي پيچد و سپس به سمت آنچه كه معموالً قرقرة 
انباشت سيم ندارد. تنها به صورت منبعي كشنده بكار مي رود. سيم  براي 
چند دور به دور اين چرخ مي پيچد و سپس به سمت آنچه كه معموالً قرقرة 
انباشت سيم ندارد. تنها به صورت منبعي كشنده بكار مي رود. سيم  براي 
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جمع كن با حركت عرضي است هدايت مي شود.

Single- Ended                                           يكطرفه، نامتعادل
نامتعادل، مانند اتصال به زمين يك طرف مدار يا خط انتقال.

Single – Spindle Drum                            استوانة تك محور
با  شده  پيچيده  ي  ها)  (بنديل  بندها  مجدد  گذر  براي  كه  بازكننده  استوانة 

حركت عرضي بكار مي رود.

Single- Spindle Spool                                قرقرة تك محور
نوعي محور كه براي باز كننده ها بكار مي رود. قرقرة سيم گرد را روي ميله اي 

تاشو  مي گيرد.

Sinking Rollers / Sinker Roll  غلتك غرقابي، غلتك فرو شونده
براي هدايت سيم ها در زير سطح حمام آمايش، به طور مثال روي اندودكاري، 

 بكار مي رود.

Sintering                                       كلوخه سازي، تف جوش Sintering                                       كلوخه سازي، تف جوش Sintering
فرايند فشردن ذرات به يكديگر در گرما و فشار براي ايجاد جرمي همگن 
و متراكم كه كاربردهاي آن شامل توليد حديده ها و راهنما هاي تنگستن 

كار بايد، عالوه بر مصارف ديگر است. 

Sinous Spring                                      فنر هاي پيچ و خمدارSinous Spring                                      فنر هاي پيچ و خمدارSinous Spring
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نام ديگري براي فنر هاي ماري شكل يا زيگزاگى است. 

SIR
را  آن  شدة  كوتاه  خالص.  الستيك  تكي  افتادگي  رويهم  اختصاري  عالمت 

SPR نيز  مي نويسند. 

SIS
عالمت اختصاري سيم كشي تابلوي برق نوع SIS، عايقكاري شده با الستيك 
XLPيا XLPيا XLP و حدود دماي 90 درجة سانتيگراد.نشانگرهاي تكي با عايق مصنوعي 
گرما سخت مقاوم در برابر گرما، مقاوم در برابر رطوبت و از ردة تأخير انداز 
شعله است. همچنين با عايق پلي اتيلن شبكه اي شده به طريق شيميايي نيز 
ساخته مي شود. براي سيم كشي تابلوهاي برق و فقط براي دماي 90 درجة 

سانتيگراد بكار مي رود. 

Sizing                                             فشرده كاري، اندازه سازيSizing                                             فشرده كاري، اندازه سازيSizing
1)بكار بردن ماده اي بر روي سطح به منظور پر كردن سوراخ هاي ريز. 2) از 

كار در آوردن ابعاد جسم. 

Sizing Die                                              حديدة اندازه سازي
حديدة بكار رفته در انتهاي عمليات كشش سيم براي به دست آوردن اندازة 

مناسب محصول. آن را حديدة تكميل كاري نيز مي نامند. 
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SJ
با عايق الستيكي براي كار  يا قابل حمل  عالمت اختصاري سيم رابط آويز 
سخت و كوچك. ساختمان آن مشابه به نوع، اما براي 300 ولت و با ضخامت 

متفاوت رو كش است. 

SJE
.TPE اما ساخته شده با ، SJ عالمت اختصاري سيمي مانند

SJEOW
عالمت اختصاري هاديهاي عايقكاري شده گرمانرم يا الستيكي براي كار سخت و 
روكش بيروني گرمانرم مقاوم در برابر روغن. ساختمان آن تمام االستومر و براي 300 
ولت و دماي 90 تا 105 درجه سانتيگراد (194  تا 221 درجه فارنهايت) مناسب 

ULاست. در برابر شرايط جوي پايدار است. مشخصه هاي ULاست. در برابر شرايط جوي پايدار است. مشخصه هاي UL را تأمين مي كند.

SJEW
عالمت اختصاري هادي عايقكاري شده گرما نرم يا الستيكي و روكش كلي 
گرمانرم براي كار سخت. ساختمان آن تمام االستومر است. براي 300 ولت و 
دماي 90 تا 105 درجه سانتيگراد (194 تا  221درجه فارنهايت) مناسب است. 

در برابر شرايط جوي پايدار است و مشخصه هاي UL را تأمين مي كند.

SJO
 عالمت اختصاري هادي مشابه SJ ، اما با كارول پرن (Carolprene) و 
روكش بيروني از آميزة پايدار در برابر روغن. مي توان آن را مقاوم در برابر 
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آب نيز ساخت. براي 300 ولت، 60 درجه سانتيگراد (140 درجه فارنهايت) 
مناسب است.

SJO Cord              SJO سيم رابط
سيم رابط انعطاف پذير مقاوم در برابر روغن براي كار متوسط، عايقكاري شده با 
الستيك و روكش نئوپرن كه براي كار ثابت كه نياز به خم و راست شدن مكرر 

دارد يا كار ساكني كه در آن  تجهيزات جابجا نمي شوند ساخته مي شود.

SJOO
و روكش  هادي  داخلي  عايق  با  اما   ،  SJO مشابه  هادي  اختصاري  عالمت 

بيروني مقاوم در برابر روغن.

SJOOW-A
SJOعالمت اختصاري هادي همانند SJOعالمت اختصاري هادي همانند SJO، اما با روكش مقاوم در برابر هوا و آفتاب.

SJOW
CSA، اما با تأييد  CSA، اما با تأييد  CSA براي مقاومت در برابر آب. SJO عالمت اختصاري مشابه

SJOW-A
عالمت اختصاري هادي مانند SJO ، اما با روكش پايدار در برابر هوا و آفتاب. 
UL» كه در فهرست بندي پيشين UL» كه در فهرست بندي پيشين UL براي پايداري در برابر هوا آمده است، در  W-A»)

CSA و CSA و CSA   در ژوئن 1998 به «w»  تغيير يافت.) UL هنگام انجام هماهنگ سازيUL هنگام انجام هماهنگ سازيUL
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SJT
عالمت اختصاري هادي هاي با عايق گرمانرم يا الستيك براي كار كوچك 
سخت با روكش كلي گرمانرم.براي 300 ولت، 60 تا 105 درجه سانتيگراد 

(140تا 221 درجه فارنهايت) مناسب است.

SJT Cord                                                                  SJTسيم رابط
سيم هايي كه براي جاروهاي برقي، موتورها يا ماشين هاي لباس شويي، ابزارهاي 
قابل حمل مانند ماشين هاي مته الكتريكي كه ممكن است فرسايش مكانيكي از 
شرايط كار سيم باشد، بكار مي روند. اين سيم ها دو يا چند رشته هادي با پوشش 
ميان مس و عايق براي جلوگيري از فرو رفتن رشته هاي ريز به داخل عايق است. 
پركننده ها با هادي ها به هم پيچيده شده اند كه مجموعه اي گرد به وجود آيد.  

SJTO
SJTعالمت اختصاري هادي همانند SJTعالمت اختصاري هادي همانند SJT، اما با روكش بيروني گرمانرم پايدار در برابر 

روغن. براي دماي 60 درجه سانتيگراد (140 درجه فارنهايت) بكار مي رود.

SJTO Cord                                                          SJTOسيم رابط
سيم رابط پالستيكي كه با روكشي به رنگ خاكستري تيره تهيه مي شود و مقاوم 
در برابر روغن است. اين سيم با روكش به رنگ زرد نيز براي ديد بهتر موجود 
است. اين سيم ها براي پايداري در برابر اثرات روغن، گريس و حالل هاي 

مختلف طراحي شده اند.
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SJTOO
عالمت اختصاري هادي مشابه SJTO، اما با عايق و روكش گرمانرم مقاوم 

در برابر روغن.

SJTW
عالمت اختصاري هادي هايي براي مصرف در كارهاي سخت با عايق گرمانرم 
يا الستيكي و روكش كلي گرمانرم. براي 300 ولت و محدودة دماي 60 درجه 
سانتيگراد تا 105 درجه سانتيگراد ( 140 تا 221 درجه فارنهايت)بكار مي رود. 

براي كاربرد در هواي آزاد مقاوم در برابر شرايط جوي است.

Skein
كاهش  براي  كالف  يك  برچسب  اطراف  كه  است  سيم  شدة  تقويت  طول 
با  را  انتهاي همة كالفهاي سيم  پيچند.  مي  و كشيدگي سيم  پارگي  احتمال 
تاكردن چند رشته سيم با هم، پيچاندن آنها به گردباف و محكم كردن آنها به 

كالف تقويت مي كنند.

Skeleton Braid               گردباف اسكلت بندي
گردبافي با سيم هاي بسيار جدا از هم (مسي يا فوالدي) يا از الياف كه براي 
نگهداشتن هسته به يكديگر و براي تقويت روكش بكار مي رود يا به منزلة 

حفاظ بندي براي ميدان هاي الكترواستاتيكي و الكترومغناطيسي كاربرد دارد.

Skim Tape                                                   نوار رويه شده
نواري كه يك طرف يا هر دو طرف آن با الية نازكي از الستيك ناپخته يا آميزه اي 
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مصنوعي پوشيده شده است كه پوششي مناسب براي وولكانش فراهم مي كند.

Skimming Machine                                 ماشين رويه كاري
1)ماشيني كه براي برداشتن سطح معيوب از روي ميله يا سيم بكار مي رود.

2)نام ماشيني براي پرداخت كردن بخش مركز سوزن به وسيلة غلتك پوشيده 
شده با سنباده.

Skin Effect                                            اثرپوست، اثر پوستي
گرايش جريان متناوب به تمركز در سطح هادي. اين گرايش با افزايش بسامد 
زياد مي شود و چگالي جريان از سطح هادي به سمت مركز آن كاهش مي يابد. 
اثر پوستي به علت تأثير آن بر يكنواختي دماي سطح به طرف هسته اهميت دارد. 

Current Penetration Depthبه Current Penetration Depthبه Current Penetration Depth مراجعه شود.

Skived Tape                                  نوار پوسته اي، نوار اليه اي
نوار تراشيده شده (اليه اي شده) به شكل اليه اي نازك از قطعة استوانه اي 

شكل ماده. مثالي در اين مورد نوار اليه اي رزين PTFE است.

Skiving                                     اليه اي كردن، پوسته اي كردنSkiving                                     اليه اي كردن، پوسته اي كردنSkiving
فرايند تشكيل نوار توسط تراش تدريجي، با استفاده از ماشين تراش  كه اليه اي نازك 

و پيوسته از سطح خارجي لولة استوانه اي قالبگيري شده ماده به دست مي دهد.

           Slab                                                                        تختال
قطعة نيمه تكميل كاري شده از فوالد كه از شمش نورد شده بريده شده است. 
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 (Bloom) عرض آن دست كم دو برابر ضخامت آن است. تختال با شمشه
كه مقطع آن مربعي يا تقريبًا نزديك به آن است تفاوت دارد.

  Slab Shear                   قيچي تختال
قيچي براي بريدن شمش نورد شده به طول هاي تختال.

Slabbing Mill                                          دستگاه نورد تختال
دستگاه نوردي كه شمش ها را به صورت تختال نورد مي كند

.
Slag                                 سربارهSlag                                 سربارهSlag

دهنده  تشكيل  اجزاء  روي  بر   (flux) گدازآور  عمل  از  حاصل  محصولي 
غيرفلزي كانة فراوري شده يا برروي اجزاء تشكيل دهندة فلزي اكسيد شده 
است كه نامطلوب اند. سرباره ها معموالً شامل تركيبي از اكسيدهاي اسيدي 
با اكسيدهاي بازي و اكسيدهاي خنثي هستند كه براي كمك به گدازآوري 

اضافه مي شوند.

Slash Sheet
برگ مشخصاتي كه ارتش براي تعيين جزئيات ساختمان دقيق يك كابل معين 

بكار مي برد.

Slay                                                                 دفتينه، دفتنهSlay                                                                 دفتينه، دفتنهSlay
بخشي از دستگاه بافندگي كه به طور افقي در سراسر دستگاه كار مي كند و در 
Lay, Sleigh اثناي بافت پارچه به سيم در جاي خود ضربه مي زند. آن را

يا Batten نيز مي نامند.
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Sleeve                                                           روكش، غالف
لولة گردباف شده، كشباف شده يا بافته شده كه بر روي سيم ها يا اجزاي 
تشكيل دهنده به منزلة لولة جدا كننده بكار مي رود.آن را Sleeving  هم 

مي نامند.

Sling                                                                   بند،تسمهSling                                                                   بند،تسمهSling
طناب يا كابلي كه براي عدل بندي موادي كه بايد توسط جرثقيل باال برده 

شوند بكار مي رود.

Slip                                                          لغزش متالورژيكى
ساز و كار متالورژيكي و توضيح دهندة طريقي است كه بر اساس آن ساختار 
دانه اي فلزات تغيير شكل مي دهند تا امكان كشيده شدن سيم فراهم شود 
و استحكام آن افزايش يابد. لغزش با دررفتگي اتمي در شبكة بلور فلز در 
راستاي صفحه هاي معين اتفاق مي افتد، تقريبًا به همان گونه كه دسته اي از 
ورق بازي هنگامي كه از پهلو به آن فشار وارد شود گسترده مي شود. چون 
فلزات چند بلوري هستند (هر دانه در جهتي مختلف قرار گرفته است)، لغزش 

در دانه اي تكي رخ مي دهد تا وقتي كه به دانه اي ديگر برخورد كند.
لغزش در فلزات سخت دشوار و در فلزات نرم آسان است.

Slip Band                                          نوار لغزش، خط لغزش
ويژگي ريز ساختاري كه همچون مجموعه اي از خطوط موازي در بلورهاي 

جداگانه، هنگام تغيير شكل سرد فلز پرداخت شده ديده مي شود.
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Slip Strip Process                                     فرايند نوار لغزش
فرايند بكار رفته براي ايجاد مفتول دوباره كشيده شده به شكل سرد از كالف ورق.

Slip Type Machine                                        ماشين لغزشي
نوعي ماشين كشش سيم كه در آن چرخ هاي كشنده سريع تر از سيمي كه 

روي آنها مي لغزد حركت مي كنند.

Slip, Wiredrawing          لغزش در كشش سيمWiredrawing          لغزش در كشش سيمWiredrawing
هاي چرخ  ميان سرعت گردش  تفاوت  سيم،  هاي كشش  ماشين  در  لغزش 
كشنده و سرعت سيمي است كه به حديدة بعدي خورانده مي شود. هنگامي 
كه سرعت چرخ كشنده از سرعت سيم فراتر رود، آن را لغزش مثبت مي نامند 
كه در طرح هاي ماشين هاي معيني مورد نياز است. هنگامي كه سرعت سيم 
بيش از چرخ كشنده باشد، لغزش محاسبه شده منفي است. هنگامي كه سرعت 
سيم با سرعت چرخ كشنده برابر باشد، لغزش محاسبه اي صفر است. در ماشين 
طراحي شده براي لغزش صفر، پس از هر چرخ كشنده از رقاصك براي كنترل 
سرعت هر چرخ كشنده استفاده مي شود. هنگامي كه لغزش محاسبه شده منفي 
باشد، چرخ كشنده سيم را نمي كشد و چرخ كشندة بعدي سيم را از ميان دو 
حديده مي كشد كه شرايط نامطلوبي است و ممكن است موجب پارگي كششي 

سيم شود.

Slippercoat           پوشش لغزان كننده
روان كنندة سطحي كه در مورد كابل بكار مي رود، به اين منظور كه كشيدن 
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كابل را آسان و از زخمي شدن آن جلوگيري كند.

Sliver           زخمك
عيبي كه شامل قطعة بسيار نازك و تطويل يافتة فلز است كه به فلز مادر متصل 
مي شود. زخمك ها ممكن است به علت نواقصي در نوردكاري، فرمدهي يا 

كششكاري به وجود آيند و يا ناشي از شرايط كار و انبارداري باشند.

Slivery Wire                                               سيم زخمك دار
ا راشرايطي كه ناشي از برخورد مفتول سيم با راشرايطي كه ناشي از برخورد مفتول سيم با راهنما و لوله ها در اثناي نورد 
كاري گرم است كه موجب خط افتادگي روي مفتول مي شود. اين خط ها در 
گذرهاي بعدي به صورت تخت در مي آيد و سرانجام پس از ازدياد طول، 
با نورد كاري سبدي به شكل زخمك ظاهر مي شود. زخمك ممكن  عيب 
است ناشي از گوشه هاي شمشال مربعي نيز باشد كه در خالل مراحل پيش  

نوردكاري مفتول، پشت و رو مي شوند. 

Slot                شكاف، شيار
كانال يا دهانه است. به طور مثال، شيار استاتور يا چرخانة  ماشيني گردان براي 

تهويه و جادادن پيچه هاست.

Slot Weave                بافت شياردار
بافت توري سيمي كه بافت مستطيلي نيز ناميده مي شود. موارد مصرف آن شامل 
سرند كردن ماسه و الك كردن مواد شيميايي عمومي است. اساساً همانند بافت 
ساده اند، با اين تفاوت كه فاصلة ميان سيم هاي تار با فاصله هاي سيم هاي پود 
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Woven Wire Mesh  و Woven Wire Mesh  و Woven Wire Mesh مراجعه شود. Weaving Wire متفاوت است.بهWeaving Wire متفاوت است.بهWeaving Wire

Slotting Machine                                        ماشين شيارزنى
براي ساختن شيار سرپيچ بكار مي رود. معموالً وسيله اي براي زدودن هرگونه 

پليسه به وجود آمده در عمليات شيارزني، به اين ماشين اضافه مي شود.

Slug
Blankمعموالً به قطعات آهنگري گفته مي شود. به Blankمعموالً به قطعات آهنگري گفته مي شود. به Blank مراجعه شود.

Slug Test
به Upsetting Test مراجعه شود.

  Slurry Rating                                         درجه بندى دوغابlurry Rating                                         درجه بندى دوغابlurry Rating
درجه بندي اختصاص داده شده به تعيين مقدار آلودگي نيم پوند رزين دست 

نخورده و پاك. در اين درجه بندي 1 بهترين و 100 ضعيف ترين است.

Smearing                                                           مالشكارىSmearing                                                           مالشكارىSmearing
يكي از انواع مختلف فرايندهاي اكستروژن براي پوشاندن سيم با پالستيك 
است. نازل در عقب قالب قرار مي گيرد و خود قالب سطحي تكيه گاهي به 
نام «طول كفي» (Land Length)  دارد. سيم و PVC در محل خروجي 
نازل كه تحت فشار شكل گرفته اند به هم مي رسند، از داخل طول كفي قالب 
با هم كشيده و در خروجي قالب ظاهر مي شوند. در اين روش چسبندگي 
بيشتري نسبت به روش لوله اي ساز، به علت فشار ايجاد شده توسط طول 
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كفي قالب، به دست مي آيد.

Smelting              گدازگري،گدازSmelting              گدازگري،گدازSmelting
فرآوري گرمايي متالورژيكي كه در آن براي ايجاد فلز مذاب از كانة غني شده، 
واكنش هاي شيميايي روي مي دهد. فلز يا مات به شكل گداخته شده از مواد 

غير فلزي يا فلزات نامطلوب ديگري كه همراه آن هستند جدا مي شود.

  Smooth Conductor Cable                    كابل يا هادي هموار
كابلي كه در آن الية فلزي هموار و نرمي در تماس با هادي، ميان هادي و 

دي الكتريك، داخل شده است.

Smut
به Carbon Smut  مراجعه شود.

  S/N Ratio                            S/N نسبت
نسبت سيگنال به نوفه. اطالعات سودمندي در مورد سيگنال (نوري يا الكتريكي) 

مقايسه شده با نوفه است كه گرايش به تداخل با انتقال اطالعات دارد.

Snake           فنر عبور سيم
ابزاري كه براي سهولت گذراندن سيم از داخل ماشين پيچنده (بانچر) بكار 
مي رود. اين ابزار از داخل ماشين عبور مي كند. سيم را به انتهاي آن مي بندند 

و سپس از داخل ماشين مي كشند.
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Snake Type Strander
به Strander و Snake Type مراجعه شود.

Snapover
به Flashover   مراجعه شود.

Snarl Switch                    كليدكوريدگي
وسيلة بكار رفته براي نظارت بر خوراندن مواد از قرقرة بازكننده به منظور 

توقف سريع در هنگام پيش آمدن كوريدگي در سيم.

Snarl Test                  آزمون كوريدگي
آزموني كارگاهي كه در مورد سيم بكار مي رود، به اين ترتيب كه سيم را حلقه 
مي كنند، سفت مي كشند، باز مي كنند و دوباره مي كشند و اين عمل را ادامه 

Looping Testمي دهند تا پارگي به وجود آيد. آن را Looping Testمي دهند تا پارگي به وجود آيد. آن را Looping Test   نيز مي نامند.

           Snippers                                                             سيم چين
وسيله اي كه براي بريدن سيم بكار مي رود.

                   SNM Cable                                                     SNM كابل
كابل ساختماني متشكل از هستة اكسترود شده و پوشيده شده با عايق و نوار فلزي 
مارپيچي همپوش و حفاظ سيمي و مادة روكشكاري غير فلزي سراسري كه در 
برابر رطوبت، شعله، روغن، خوردگي، قارچ و آفتاب مقاوم است. هادي هاي 
THWN يا THWN يا THWN خوانده مي شوند. اين كابل ها براي بيشينة  THHN جداگانه از نوعTHHN جداگانه از نوعTHHN

600 ولت در نظر گرفته مي شوند.
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كشش هاي مهار كننده، كشش هاي كاهندة سرعت
        Snubbing Tensions                                                       
كنترل نيروي كشش قرقره در خالل عمليات كشش سيم. اين كنترل بستگي 

به نوع (نرم) يا (سخت) پركردن قرقره دارد.

SO Cord                     SO سيم رابط
سيم هاي ساخته شده با روكش بيروني ويژه براي مقاومت در برابر روغن  كه 
ممكن است نئوپرن يا ماده اي همانند آن باشد. حرف (o) اين نوع كابل را 
مشخص مي كند. اين كابل ها براي كار سنگين طراحي مي شوند و روكش از 
جنس نئوپرن مقاوم در برابر آفتاب، اوزون و تخلية  الكتريكي ولتاژ قوي و نيز 

اثرات فسادآور روغن، حاللها، مواد شيميايي و اسيدها را فراهم مي آورد.

Soak
به Soaking  مراجعه شود.

  Soaking              همدما سازي،گرم نگهداشتنSoaking              همدما سازي،گرم نگهداشتنSoaking
نگهداشتن محصول فلزي در دمايي باال براي دورة زماني خاص به طوري كه 
دماي ماده در سراسر جرم آن يكنواخت شود و ويژگي هاي مطلوب عمليات 

حرارتي به دست آيد.

Soaking Pit        كورة همدما سازي، گودال همگرمي
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كوره يا گودالي براي گرم كردن فلز به منظور يكنواخت كردن دما در سراسر آن.

Soap                                                            صابون
صابون به شكل خمير يا پودر خشك كه به منزلة مادة روان كننده در كششكاري 
سيم، بيشتر براي سيم فوالدي، بكار مي رود. پودر خشك صابون ممكن است 
به شكل دانة گرد، پولك يا سوزني شكل باشد. اين واژه در زبان عاميانه براي 

آميزه كشش (روان كننده) بكار مي رود.

Soap Emulsions            امولسيون صابون
از صابون و مواد چرب در خنك كاري- روان  به مخلوطي  اشاره  كمابيش 

كاري كشش سيم دارد.

Soap Lubricants           روان كننده هاي صابوني
صابون به شكل خمير يا پودر خشك (دانة گرد، فلس يا سوزني) كه اصوالً 

براي عمليات كشش سيم فوالدي بكار مي رود.

Soap Rolled Finish
به Kerosene Rolled Finish  مراجعه شود.

  Soaping Out                                                 صابوني شدن
تشكيل صابون نامحلول هنگامي كه فوالد پس از آهك زدن به صورت خيس 

كشيده مي شود به وجود مي آيد كه تركيبي از اسيد چرب آزاد و آهك است.
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Soda Dip Finish
به Bichromate Dipped Finish   مراجعه شود.

Sodium Benzoate                          بنزوات سديمي
بازدارندة خورندگي بر روي فلزات غيرآهني.

Sodium Conductor                                       هادي سديم
هادي الكتريكي كه با تزريق سديم مذاب در جو گاز بي اثر به داخل لولة مادة 
غالفكاري تشكيل مي شود. سديم مذاب بدون خنك كاري از خارج منجمد 
مي شود و سپس مي توان هادي را براي اطمينان به تماس پيوسته ميان مادة 
غالفكاري و سديم از قالب عبور داد. هستة مركزي با كشش باال را مي توان 
داخل لوله كرد و آن را در محل خود در مركز لوله نگهداشت و در همان حال 
سديم مايع را وارد كرد. به علت واكنش پذيري شديد سديم با هوا نبايد آن 

را در معرض هوا قرار داد.

Sodium Soaps                                        صابون هاي سديمي
اسيد  با  قليا  نمك  يا  سوزآور  سود  مخلوط  از  متشكل  كننده  روان  مواد 

مناسب. چرب 

Sodium Stannate                  استانات سديم
در حمام آب روي كاري قليايي بكار مي رود.

Sodium Tetraborate Decahydrate
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Boraxبه Boraxبه Borax   مراجعه شود.

                Soft Drawn               نرم كشيده شده
1)سنجش نسبي استحكام كشش هادي.2)سيمي كه براي رفع اثرهاي سردكاري 
تابكاري شده. 3) كشيده شده با نيروي كشش كم. 4) كشيده شده با كاهش 

سطح مفتول يا مفتول پاية تابكاري شده در حدود 10 درصد.

Soft Spot                نقاط نرم
عيبي كه معموالً به گسيختگي كششي شكل پذير منجر مي شود كه به علت 

نقاط نرم                
عيبي كه معموالً به گسيختگي كششي شكل پذير منجر مي شود كه به علت 

نقاط نرم                

خنك كاري نايكنواخت پس از نوردكاري گرم به وجود مي آيد.

Soft Sleet               فوالد نرم
فوالد كربن داري كه تقريبًا تا 0/15 درصد كربن دارد.

Solder                                                                    لحيم
فلز يا آلياژي فلزي كه در حالت مذاب براي اتصال سطوح فلزي بكار مي رود. 
معموالً شامل آلياژي از قلع و سرب است كه مقدار قلع آن از تقريباً 5 درصد تا 
تقريباً 100 درصد براي مصارف عمومي تغيير مي كند. لحيم مغزدار داراي روان 

كننده است كه معموالً به صورت پودر در مركز سيم است.
تقريباً 100 درصد براي مصارف عمومي تغيير مي كند. لحيم مغزدار داراي روان 

كننده است كه معموالً به صورت پودر در مركز سيم است.
تقريباً 100 درصد براي مصارف عمومي تغيير مي كند. لحيم مغزدار داراي روان 

  Cup  Solder                                       فنجان لحيم
انتهاي استوانه اي سر سيم كه هادي پيش از لحيم كاري داخل آن مي شود. 
همچنين استوانه اي توخالي در عقب اتصال لحيم است كه سيم در آن قرار 
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مي گيرد و در جاي خود لحيم مي شود.

Solder Lug           گوشوارة لحيمSolder Lug           گوشوارة لحيمSolder Lug
مي شود.  آن محكم  به  كاري  لحيم  توسط  سيم  كه  فلزي  اي  دهنده  اتصال 
گوشواره لحيم را به صفحة مدارهاي چاپي، سر سيم هاي نواري، بدنه ها يا 

اجزاء الكتريكي متصل مي كنند.

Soldereze
نام تجارتي براي سيم مغناطيسي عايقكاري شده با لعاب پاية پلي يورتان.

Soldering              لحيم كاريSoldering              لحيم كاريSoldering
اتصال فلزات توسط ذوب كردن لحيم.

Solderless Wrap
به  Wire Wrapping مراجعه شود.

  Selenoid            (سلنوييد) سيملولة الكتريكي
هادي الكتريكي پيچيده شده به صورت مارپيچ با گام كم، شبيه كالف است.

Solid Cable           كابل توپر
همة طرح هاي كابل برق عايقكاري شده با كاغذ براي ولتاژ متوسط يا ولتاژ 

قوي به استثناي انواع كابل هاي فشاري.
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Solid Conductor                            هادي مفتولي
هادي يي شامل يك سيم تكي.

          Solid Conductor                                             پروفيل توپر
هر پروفيلي بجز پروفيل اكسترود شده تو خالي يا نيمه بسته.

Solid Solution                محلول جامد
شرايطي كه يك عنصر در عنصر ديگر حل مي شود، هنگامي كه عنصر حالل 

در وضعيت جامد است نه در وضعيت مايع.

Solid Type PI Cable               نوع توپر  PI كابل
كابل فشاري بدون كنترل هاي فشاري ثابت.

Solidal Cable                            كابل سوليدال
مفتولي  فاز  هاي  هادي  با   PVC با  شده  عايقكاري  برق  كابل  تجارتي  نام 
رفته و شامل  بكار  مركز  به صورت هم  كه  است  آلومينيمي و هادي خنثي 

نوارهاي آلومينيومي است.

Solidification Shrinkage     انقباض ناشى از انجماد
كاهش اندازه همراه با انجماد فلز مذاب.

Solidly Grounded                       زمين شدة  پيوسته
بدون داشتن هيچ گونه امپدانس عمدي در مدار زمين كردن.به اين معنا كه در 
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مدار زمين كردن هيچ گونه امپدانس (مقاومت) عمدي دخالت نداشته باشد.

Soluble Oil           روغن محلول
1) روغن تهيه شده به صورت خاص كه يا با تركيب شيميايي خود، يا توسط 
براي  كه  نادقيق  اصطالحي  مي شود.2)  در آب حل  كننده  امولسيون  عامل 

محلول آب يا روغن به منزلة خنك كننده بكار مي رود.

Soluble Oil Concentration                 غلظت روغن محلول
نسبت روغن و آب براي مخلوط كردن ماده اي روان كننده كه براي عمليات 

كشش سيم و نوردكاري بكار مي رود.

Soluble Oil Emulsion                         امولسيون روغن محلول
روان كننده هاي كشش سيم كه روغني حيواني يا معدني با آب است و با 

غلظت هاي مختلف امولسيون مي شود.

Solution                  محلول
مخلوط همگن دو يا چند جزء تشكيل دهنده كه معموالً به صورت مايع است.

             Solution Heat Treatment                عمليات حرارتي محلولي
فرايندي كه در آن آلياژي تا دماي مناسب گرم و براي مدت كافي در آن دما 
مادة متشكلة معين در محلول جامد  امكان وارد شدن  تا  نگهداشته مي شود 
فراهم شود و سپس به سرعت خنك مي شود تا آن ماده در محلول نگهداشته 
شود. فلز در حالت  فوق اشباع ناپايدار باقي مي ماند و ممكن است پس از 
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آن از خود پير سختي نشان دهد.

Solvent           حالل
 1) جزء يا مؤلفه اي به صورت مايع يا محلول جامد كه به مقدار بيشتر يا 
به مقدار عمده موجود است.2) مؤلفه اي كه مؤلفه ديگر (حل شده) را در 

مخلوطي حل مي كند.

                    Solvent- Bonded                              حالل، پيوندي
سيم،  عايق  سطوح  كردن  جفت  توسط  پيوند  عمل  آنها  در  كه  هايي  كابل 
روكش كابل يا فاصله انداز و سپس متصل كردن و خارج كردن حالل ها براي 

تشكيل كابل انجام مي شود. به Bonded Cables مراجعه شود.

SOO
SOعالمت اختصاري هادي مشابه SOعالمت اختصاري هادي مشابه SO ، اما با عايق و روكش مقاوم در برابر روغن.

SOOW-A
عالمت اختصاري هادي مشابه SOOW ، اما با روكش مقاوم در برابر هوا 

و آفتاب.

مفتول پيوستة ساوت واير   
Southwire Continuous Rod (SCR)   
فرايند عمليات ساخت براي مفتول غيرآهني با استفاده از چرخي از آلياژ مس 
و فرايند تسمه فوالدي انعطاف پذير كه به طور پيوسته ميله اي را مي ريزد 
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و در دنبال آن دستگاه نوردي وجود دارد كه شكل نهايي را توليد مي كند. به 
Continuous Casting, Cast and Roll مراجعه شود.

SOW
عالمت اختصاري سيم رابط قابل حمل، روكش شده با نئوپرن، پايدار در برابر 

. (C.S.A) آب

SOW-A
عالمت اختصاري هادي مشابه SO ، اما با روكش مقاوم در برابر هوا و آفتاب.

SP
.(Single Pole) عالمت اختصاري عمل سوئيچ كردن تك قطبي

SP-1
تمام  و  موازي  شده،  روكش  هادي  دو  داراي  رابط  سيم  اختصاري  عالمت 
الستيكي براي كار سبك. براي سيم آويز يا قابل حمل در مكان هاي مرطوب 
مصرف مي شود. اين سيم ممكن است هادي سوم به منظور زمين كردن داشته 

و يا بدون آن باشد. مناسب 300V است.

SP-2
يا بدون  با ساختماني سنگين تر  اما   ،  SP-1 عالمت اختصاري هادي شبيه

هادي سوم زمين كردن و مناسب براي 300 ولت.
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SP-3
عالمت اختصاري هادي شبيه SP-2 ، اما با ساختماني سنگين تر براي يخچال ها 

يا دستگاه تهويه مطبوع اتاق و مناسب براي 300 ولت.

Space Factor                   ضريب فضا
مقادير معين در پيچيدن پيچه در فضاي موجود.

Spacer Cable                 كابل فاصله انداز
كابل توزيع، طراحي شده براي استفاده همراه با فاصله اندازه هاي عايقكاري 
شده كه فاصلة بين هادي ها در نصب خط هوايي را حفظ مي كند. اين كابل 
بدون عايقكاري در نظر گرفته مي شود و به همين ترتيب هم نصب مي شود، اما 
پوشش روي هادي ها، نزديك شدن هادي ها را ممكن  مي سازد و مشكالت 

ناشي از برخورد با شاخه هاي درختان را كاهش مي دهد.

Spacing               فاصله، فاصله گذاريSpacing               فاصله، فاصله گذاريSpacing
اين اصطالح در صنعت سيم اغلب براي فاصلة ميان نزديك ترين لبه هاي دو 

هادي مجاور هم بكار مي رود.

Spalling              پوسته شدن، پوسته پوسته شدنSpalling              پوسته شدن، پوسته پوسته شدنSpalling
شكستن و ورقه شدن ذرات كوچك از سطح سيم.

                             Span                                    دهانه، فاصله
در  هادي.2)  آخرين  و  اولين  مرجع  لبة  ميان  فاصلة   تخت،  هاديهاي  در   (1
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هاديهاي گرد، فاصلة ميان مركزهاي اولين و آخرين هادي.3) در كابل هوايي، 
فاصلة ميان تيرها يا بست هاي نگهدارنده.

Spark               جرقهSpark               جرقهSpark
جريان بسيار درخشندة الكتريسيته در مدتي كوتاه كه اغلب نشانگر شكست الكتريكي 
دي الكتريك، اتصال ناخواسته دو سطح هدايت كنندة جريان، اتصال ضعيف ميان 
دو هادي يا پتانسيل ولتاژ كنترل نشده است كه جريان را براي عبور از سطحي پيش 

بيني نشده، با فشار مي راند.

             Spark Erosion             فرسايش جرقه اي
1) شكست يا از ميان رفتن ماده به علت تخلية جرقه اي ميان دو هادي.2) آسيب 
رسيدن به سطح در خالل جرقه اي ناخواسته.3) شيوه اي براي فراهم كردن 
فلزي  كار  قطعه  الكتريكي و  كنندة  ابزار هدايت  ميان  اي  تخلية جرقه  امكان 

براي برداشتن ماده از سطح فلز، مانند آبكاري الكتريكي.

Gap Spark                                                        گاف جرقهSpark                                                        گاف جرقهSpark
هر فاصلة هوايي كوتاه ميان دو هادي را گويند.

Spark Test                   آزمون جرقه اي
1) آزمون طراحي شده براي پيدا كردن مكان عيب ها (معموالً سوراخ هاي 
سوزني) در عايق سيم يا كابل با اعمال ولتاژ در مدتي بسيار كوتاه است، در 
حالي كه سيم از ميان ميدان الكتريكي كشيده مي شود، كابل از ميان الكترودي 
فلزي كه با سطح، تماس مي يابد، عبور مي كند. الكترود را در ولتاژ بااليي 
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نسبت به هادي كابل نگه مي دارند. هنگامي كه عيب موجود در عايق كابل 
وارد الكترود مي شود، به وسيلة جرقه مشخص مي شود.2) روش سادة تعيين 
مقدار تقريبي كربن فوالد با تماس آن با چرخ سنباده است كه نوع جرقه مقدار 
تقريبي كربن را تعيين مي كند. با داشتن تجربه، وجود فلزات آلياژي متداول 

را نيز  مي توان شناسايي كرد.

Sparker                 جرقه زنSparker                 جرقه زنSparker
وسيله اي كه در آن از پتانسيل ولتاژ AC يا DC براي آشكار ساختن حفره 
يا نقطه هاي ضعيف در جدارة كابل هاي روكش شده يا هاديهاي عايقكاري 

شده، استفاده مي شود. به Spark Test  مراجعه شود.

Sparking                                                            جرقه زنيarking                                                            جرقه زنيarking
1) ايجاد جرقه. 2) اصطالحي سطحي كه به فعاليت جرقه زني نامطلوب در 

تابكاري كننده هاي رشته اي نوع مقاومتي گفته مي شود. 
SPC
با  ، به معناي پوشيده شده   Single Paper Covered عالمت اختصاري

كاغذ تكي.

SPDT
 ، Single Pole Double Throw عالمت اختصاري عمل سوئيچ كردن

تك قطبي دو طرفه.

   Special Bar Quality                     كيفيت ويژة ميلهSpecial Bar Quality                     كيفيت ويژة ميلهSpecial Bar Quality
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و  سرد  كششكاري  حرارتي،  عمليات  آهنگري،  براي  مناسب  كيفيت 
تراشكاري.

  Special Straightness               تابگيري ويژه، مستقيم كردن ويژه
يا  مستقيم  استاندارد،  رواداري  از  تر  دقيق  اي  ماده  است  الزم  كه  هنگامي 
تابگيري شود، ممكن است براي آن سفارش ويژه داده شود. اين قبيل مستقيم 
كاري با ماشين آالت انجام مي شود و ممكن است به سختي سطحي افزايش 

يافته در محل هايي موضعي در فوالد منجر شود.

Specialty Alloy              آلياژ ويژه كاريSpecialty Alloy              آلياژ ويژه كاريSpecialty Alloy
فلزات ويژه كاري با تركيبات شيميايي و گزينش هاي اختصاصي است كه 
اغلب براي كاربردهاي ويژه با استحكام زياد يا مقاومت در برابر خوردگي 
ساخته مي شود. گاهي اوقات آلياژهايي در انتهاي خانواده هاي مختلف ابر 

آلياژها تلقي مي شوند.

Speciality steel            فوالد ويژه كاري
آن را «فوالدهاي ضد زنگ» ويژه كاري نيز مي نامند. اين فوالدها فلزاتي با 
پاية آهن و با توليد تك باري هستند كه مقادير مختلفي از افزودنيهايي مانند 
كرم، نيكل، كوبالت، تيتانيم، منگنز، مس و موليبدن به منظور افزايش استحكام 

يا پايداري در برابر خوردگي به آنها اضافه مي شود.

Specific Gravity                            وزن مخصوصSpecific Gravity                            وزن مخصوصSpecific Gravity
نسبت جرم جسم به جرم حجم برابر آب در دماي مشخص (4 درجه سانتيگراد).
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Specific Heat                 گرماي ويژه
نسبت ظرفيت گرمايي ماده به ظرفيت گرمايي آب در 15 درجه سانتيگراد.

Specific Inductive Capacity (SIC)
به Dielectric Constant  مراجعه شود.

        Specified Discard         شمش وازدة  خاص
وازدة تشريح شده در مشخصات مشتري كه معموالً در مورد شمش بر عهده 

گرفته مي شود.

       Spectral Bandwidth                  پهناي نوار طيف
تفاوت ميان طول موج هايي كه در آنها شدت تابندگي روشنايي، نصف شدت 

اوج آن است.

Spectrum             طيف
بسامد.  از  تابعي  صورت  به  موج  اجزاء  فاز)  اوقات  گاهي  (و  دامنه  توزيع 

بسامدهايي كه در گستره اي پيوسته وجود و مشخصه اي مشترك دارند.

Spetter        روي خام، روي ناخالص
اصطالحي مطلقًا مربوط به روي بكار رفته در روي اندودكاري است. روي 
ناخالص سخت يا كف باره (سرباره) تركيب Fe Zn است كه در حمام روي 
اندودكاري و به طور عمده توسط احياي نمك هاي آهن بر روي سطح ماده 
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مورد گالوانش تشكيل مي شود.

تابكاري گويچه اي،كروي كردن
Spheroidize Anneal / Spheroidizing
عمليات گرمايي در مورد فوالد كه موجب مي شود كاربيدها به صورت گوي ها 
يا قطره هاي كوچك همجوش (آگلومره) شود. فوالد را براي دستيابي به كمترين 
سختي و بيشترين نرمي براي عمليات  فرمدهي سرد بعدي كروي مي كنند. اين عمل 
قابليت ماشينكاري فوالدهاي پركربن را بهبود مي بخشد، اما آن را به فوالدهاي كم 
كربن كاهش مي دهد. چند روش براي تابكاري گويچه اي وجود دارد كه همة آنها 
شامل گرم كردن تا دمايي مشخص و در پي آن سرد كردن بسيار آهسته است. اين 
آمايش خاص به چند عامل، از جمله تركيب شيميايي فوالد، ريزساختار و پيشينة 
شكل گيري آن و شرايط و خصوصيت هاي الزم براي محصول، بستگي دارد.  
هنگامي كه اين نوع تابكاري را در مورد سيم يا مفتول به منظور تسهيل كششكاري 
بعدي بكار مي برند، معمول آن است كه پيش بيني وارد كردن هوا يا هوا و بخار در 

كوره براي كمك به تشكيل پوستة مواد انجام شود.

Spider          ابزار چند پايه
ورودي گردان كه كالف را جهت نگهداري براي عمليات بعدي جمع آوري مي كند.

Spiegeleisen (Spiegel)                     (اشپيكل) چدن آينه اي
چدن آينه اي، نوعي آهن خام، آلياژي ساخته شده از منگنز كه در توليد فوالد 
بكار مي رود. آلياژهاي با منگنز زياد را فرومنگنز مي نامند، اما آلياژهاي كم 

منگنز را چدن آينه اي مي گويند.
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Spike
پالسي با دامنة بزرگ.

Spiking the Heat
اضافه كردن عامل اكسيژن زدا (فرومنگنز، فروسيليسيم، سيليكومنگنز و مانند 
آنها) به فوالد مذاب در خالل عمليات ذوبكاري يا در زمان انتقال از كوره به 

بارريز است. گاهي اوقات آن را مانع حرارتي مي نامند.

Spinner
تابگيري و برش  ماشين  را در  تابگيري سيم  قالب هاي  عضوي گردنده كه 

نگهميدارد. سيم در اين گونه ماشين ها حركت چرخشي ندارد.

Spiral Cast
به Cast of Wire مراجعه شود.

      Spiral Elongation Test                 آزمون ازدياد طول مارپيچي
روش تعيين مناسب بودن سيم مسي براي الك زني (لعابكاري). خصوصيت هاي 
نرم بودن سيم با تابكاري آن در 200 درجه سانتيگراد (392 درجه فارنهايت) 
پيچيدن آن به صورت حلقه و زياد كردن طول توسط باري معين تعيين مي شود. 
بار را برمي دارند و طول حلقة كش آمده را اندازه مي گيرند. طوالني تر بودن 
اندازة كش آمده بهتر است، زيرا ازدياد طول بيشتر به معني كمتر بودن بازيابي 

كشسان و نرمي بيشتر است.
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                Spiral Marking           نشانه گذاري مارپيچيSpiral Marking           نشانه گذاري مارپيچيSpiral Marking
نشانة مارپيچي پيوسته كه در مورد هادي و به منظور شناسايي بكار مي رود.

Spiral Shield                حفاظ مارپيچي
به  به جاي گردباف كردن  تابيده شدة ظريف كه  از سيم هاي  فلزي  حفاظ 

صورت مارپيچي بكار مي رود.

       Spiral Stripe                 خط مارپيچي، راه مارپيچي
خط رنگي- كدگذاري كه به صورت مارپيچي در سطح سيم يا كابل عايقكاري 

شده بكار مي رود.

  Spiral Striping                             نوار پيچي مارپيچيSpiral Striping                             نوار پيچي مارپيچيSpiral Striping
را  پيچند. چند رنگ  به دور سيم مي  پيوسته  به طور  را  مارپيچي  نوارهاي 
مي توان به طور همزمان بكار برد. همچنين مي توان هم عرض نواره و هم 

زاوية آن را براي فراهم آوردن چند كد به منظور شناسايي تغيير داد.

                Spiral Wrap          پوشش مارپيچي
پيچيدن مارپيچي نوار يا رشته اي بر روي هسته.

Spiraling              پيچيدن مارپيچيSpiraling              پيچيدن مارپيچيSpiraling
عضوي  روي  بر  آن  خوراندن  با  الكتريكي  مقاومت  سيم  از  الماني  تشكيل 

گردنده.
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Splash Mark                 اثر پاششيSplash Mark                 اثر پاششيSplash Mark
و  اطراف  به  گداخته  كامًال  مس  و چرخيدن  شدن  پاشيده  از  ناشي  اثر  اين 
برخورد آن با قالب در خالل عمليات ريخته گري مداوم است كه بر كيفيت 

سطح ميلة ريخته شده اثر مي گذارد.

Splice                                           اتصال
اتصال دو يا چند هادي يا كابل براي فراهم آوردن استحكام مكانيكي و نيز 

رسانندگي مناسب.

Splice Closure                                          محفظه اتصال
وسيله اي براي محافظت از اتصال هادي يا كابل.

Splice Tray          سيني اتصالSplice Tray          سيني اتصالSplice Tray
محيطي بسته كه براي ساماندهي به اتصال ها و محافظت از آنها بكار مي رود.

Splice Tube                                                      لولة اتصال
بخش قابل جابجايي لولة وولكانيزه كردن در اكسترودر.

Splicing               متصل كردنSplicing               متصل كردنSplicing
متصل كردن دو طناب سيمي با بريدن و خارج كردن يك در ميان رشته ها 
از انتهاي هر طناب. طول برش توسط قطر تعيين مي شود و رشته هاي باقي 
مانده، در محل رشته هاي بريده شده و خارج شده از طناب ديگر، در هم 
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پيچيده مي شوند.
Splicing Loss

Coupling Lossبه  Coupling Lossبه  Coupling Loss  مراجعه شود.

Split                شكافت
جدايش در بدنة سيم كه به صورت طولي و در فاصله اي قابل توجه ادامه 
يافته و در محل خم باز مي شود. اين نارسايي، عالوه بر ساير علت ها، ممكن 

است پس از كشيدن يك يا دو گذر از مفتولي با مك لوله اي ايجاد شود.

Split Conductor Cable                       كابل با هادي چند تكه
كابلي كه در آن هر هادي به دو يا چند بخش جدا از هم تقسيم شده و اين 

هاديها معموالً به صورت موازي به هم متصل مي شوند.
كابلي كه در آن هر هادي به دو يا چند بخش جدا از هم تقسيم شده و اين 

هاديها معموالً به صورت موازي به هم متصل مي شوند.
كابلي كه در آن هر هادي به دو يا چند بخش جدا از هم تقسيم شده و اين 

Split Die
به Segmented Die   مراجعه شود.

Split Fitting                                          اتصاالت دو تكه
اتصاالت مربوط به لولة محافظ سيم و كابل كه ممكن است پس از نصب 

سيم ها نصب شود.

Split- Ring Winding                       سيم پيچ با حلقة چند تكهRing Winding                       سيم پيچ با حلقة چند تكهRing Winding
دادن  قرار  طريق  از  اي  چنبره  ترانسفورماتورهاي  ساختن  اصلي  روش 
بريده شده حلقه هاي  قطعات   بر روي   پيش شكل گرفته  از  پيچه هاي 
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هسته كه  سپس جمع آوري و براي تشكيل هستة حلقوي چند اليه اي با 
پيچ به يكديگر بسته مي شوند.

Sponge Iron          آهن اسفنجيSponge Iron          آهن اسفنجيSponge Iron
ماده اي كه توسط احياي اكسيد آهن با كربن بدون ذوب كردن توليد مي شود.

Spool
به Reel   مراجعه شود.

Spooler                 قرقره پيچ
نوعي دستگاه بسته بندي كه داراي هسته اي يكپارچه است كه ماده، دور آن پيچيده 
مي شود. ماده روي قرقره با اعمال نيرو بر هسته يا كنترل كننده هاي نيروي كشش 
و بازوهاي نوسان كننده پر مي شود. اين وسايل براي اطمينان به اين كه اليه اي 
يكنواخت به وجود آيد كه كاربر نهايي به سهولت بتواند از آن استفاده كند  بكار 

مي رود. از اين دستگاه معموالً براي سيم كابل استفاده مي شود.

           Spooler Tension                            كشش قرقره پيچ
نيروي وارده به قرقره پيچ براي ايجاد پوشانة مطلوب و جايگير شدن درست 

سيم پيچ ها، همزمان با دريافت سيم توسط قرقره.

Spooling                                                          قرقره پيچيSpooling                                                          قرقره پيچيSpooling
با كششي است كه به دقت  الگويي دقيق و  با  پيچيدن سيم بر روي قرقره 

كنترل مي شود.
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                 Spot Welding                جوشكاري نقطه ايSpot Welding                جوشكاري نقطه ايSpot Welding
فرايند جوشكاري الكتريكي مقاومتي است كه ذوب به سطحي كوچك محدود 
مي شود. قطعاتي كه بايد به هم جوش شوند ميان يك جفت الكترود به هم 
فشرده مي شوند. الكترودها با آب خنك مي شوند و از آنها جرياني الكتريكي 
كه عمل ذوب در سطحي  به طوري  كند،  عبور مي  كوتاه  زماني  فاصلة  در 

كوچك، در فصل مشترك ميان قطعات انجام مي شود.

               Spotting – out              لكه هاي آشكار شده
آشكار شدن تدريجي خال ها و لكه ها روي سطوح آب فلز كاري شده كه 
توسط ترشح از منافذ موجود در فلز، مواد جذب شده در اثناي تميزكاري و 

اسيد شويي يا آبكاري الكتريكي ايجاد  مي شود.

SPR
عالمت اختصاري همپوشاني تكي الستيك خالص. عالمت اختصاري آن را 

SIRبا SIRبا SIR نيز نشان مي دهند.

          Spread Spectrum        طيف پاشيده ، طيف گسترده
شيوة مدوله سازي براي دسترسي چندگانه يا براي افزايش مصون سازي در 

برابر نوفه و تداخل.

Spring            فنرSpring            فنرSpring
جسمي كشسان كه پس از فشرده شدن، خم شدن يا كشيده شدن شكل خود 
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را بازمي يابد.

                            Spring Back                                      بازگشت فنري، واجهشSpring Back                                      بازگشت فنري، واجهشSpring Back
1) بازيابي كشسان فلز پس از تغيير شكل مومسان.2) در جوشكاري جرقه اي، 
جوشكاري مقاومتي لب به لب يا جوشكاري فشاري انحراف يا ورتابش در 

ماشين جوشكاري ناشي از فشار واژگوني است.

  Spring Base           پاية فنري
پايه هاي فنري براي استفاده در تشك هاي فنري را مي توان به طور كلي به 
دو گروه فنرهاي جعبه اي و واحدهاي فلزي تقسيم كرد. در فنر جعبه اي هر 
حلقة سيم در يك طرف به تسمه اي چوبي يا فوالدي و در طرف ديگر به شبكة 
سيمي جوشكاري شده براي نگهداشتن فنرها به يكديگر متصل مي شود. كل 
اين مجموعه با مواد رويه دوزي مبل و مواد پوشش دهنده پوشيده مي شود. 
واحدهاي فلزي ممكن است واحدهاي فنري حلقه باز يا بافته هاي سيم به هم 

متصل باشد.

      Spring deflection                        انحراف فنري،خميدگي فنري
جابجايي طرفين يا بازوها در اثر اعمال يا حذف بار خارجي.

        Spring Elongation Test                    آزمون ازدياد طول فنري
شيوة اندازه گيري تابكاري پذيري از طريق افزايش طول پيچه اي استوانه اي 
كه باري عمودي بر آن وارد مي شود و پيچه با سيمي با قطر كم كه تابكاري 

شده است پيچيده مي شود.
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Spring Helix                   مارپيچ فنرSpring Helix                   مارپيچ فنرSpring Helix
شكل مارپيچي (باز يا بسته) فنرهاي فشاري، كششي يا پيچشي.

Spring Hourglass
به Hourglass  مراجعه شود.

Spring Index                   شاخص فنرSpring Index                   شاخص فنرSpring Index
نسبت قطر متوسط حلقه به قطر سيم.

                Spring, Initial Tension          فنر با كشش اوليه
نيرويي كه حلقه هاي فنر كششي را بسته نگه مي دارد و قبل از اين كه حلقه ها 

شروع به باز شدن كنند بايد بر اين نيرو چيره شد.

           Spring Load                   بار فنر
نيروي اعمال شده به فنر كه موجب انحراف مي شود.

Spring, Mean Coil Diameter                قطر متوسط حلقة فنر
قطر خارجي فنر (OD)   منهاي يك قطر سيم.

Spring Pitch         گام فنر
فاصلة مركز تا مركز سيم در حلقه هاي فعال مجاور هم.
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       Spring, Presetting                   فنر از پيش تنظيم شدهPresetting                   فنر از پيش تنظيم شدهPresetting
هنگامي كه فنري فشاري از سيمي فنري پيچيده شده باشد و اين فنر سرد يا گرم، 
حلقه به حلقه، يا در طولي معين، مطابق با نقش پيچشي مشخصي در سيم، از پيش 
تنظيم شده باشد. اين عمل به منظور وضعيت تنشي جديد در سيم انجام مي شود 
كه بارفنر را در فرو فشردگي (Depression) مشخصي بهبود  مي بخشد. از 
پيش تنظيم كردن، ايستادگي فنر را بهبود مي بخشد و تلفات بار را در طول زمان 

نيز مي نامند." نيز مي نامند." نيز مي نامند. "كاهش مي دهد. اين فرايند را "كاهش مي دهد. اين فرايند را "ورزيده كردن

Spring Set
واپيچش دايمي كه هنگامي اتفاق مي افتد كه فنر بيش از حد كشسان ماده 

تحت تنش قرار گيرد.

نسبت رعنايي فنر، ضريب الغري فنر
Spring Slenderness Ratio   

نسبت طول فنر به قطر متوسط حلقة فنر.

Spring Steel                           فوالد فنر
معموالً از جنس فوالد پركربن يا فوالد آلياژي كه به علت ويژگي هاي كششي 

مطلوب براي ساخت فنر بكار مي رود.

Spring Temper
به Temper  مراجعه شود.
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Spring Unit         دستگاه فنري
گروهي از حلقه هاي فنري براي ساخت تشك. حلقه هاي فنر اغلب با قيد 
مارپيچي به يكديگر بسته شده و با سيم كناري به اطراف لبة بااليي و پاييني 

محكم مي شوند.

              Spring Unit, Pocketed                                   فنرهاي جيبي
شامل فنرهاي استوانه اي (فنرهاي مخروطي يا شبيه ساعت شني در اين دسته جا 
نمي گيرند) كه هر يك به طور كامل در جيبي جداگانه محصور شده است. هر 
جيب به همة جيب هاي اطراف خود محكم دوخته شده است، به طوري كه فنرها 

براي جابجايي جداگانه آزادند، اما مكان هاي خود را از دست نمي دهند.

Spring Wire          سيم فنر
سيم فوالدي كه براي انواع بسياري از كاربردهاي حلقة فنر بكار مي رود. مواد 
مختلف بكار رفته شامل فوالد كربن دار سادة روي اندود شده و فوالد آلياژي 
و بازپخت شده در روغن است. مادة بكار رفته اغلب با توجه به كاربرد هايي 

تعيين خواهد شد.

Spring Wire, Automotive  Valves     سيم فنر سوپاپ اتومبيل
سيم پر كربن متشكل از 0/6 تا 0/75 درصد كربن، 0/5 تا 0/9 درصد منگنز 
است. از فوالدهاي آلياژي كرم- واناديم نيز در مواردي كه فنرها در معرض 

دماهاي زياد قرار داشته باشند، استفاده مي شود.

Sprinkler Control Cable      كابل كنترل آب پاشي
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مجموعه 2 تا 13 هادي كوچك اندازه با روكش كلي كه به طور مستقيم دفن 
مي شود و براي مدارهاي كنترل ولتاژ پايين (بيشينة 30 ولت) مورد استفاده 

قرار مي گيرد.

SPST
 (Single Pole Single Throw) كردن  سوئيچ  عمل  اختصاري  عالمت 

كليد تك قطب يك طرفه.

SPT-1
عالمت اختصاري هادي مشابه SP-1، جز آن كه به طور كامل از مواد گرمانرم 
است. براي 300 ولت و محدودة دماي 60 تا 105 درجه سانتيگراد (140  تا 
221 درجه فارنهايت) مناسب است. براي اتصال به زمين هادي سوم دارد يا 

بدون آن است.

SPT-2
عالمت اختصاري هادي مشابه SP-2، جز آن كه به طور كامل از مواد گرمانرم 
است. براي 300 ولت و محدودة دماي 60 تا 105 درجه سانتيگراد (140  تا 
221 درجه فارنهايت) مناسب است. براي اتصال به زمين هادي سوم دارد يا 

بدون آن است.

SPT-3
عالمت اختصاري هادي مشابه SP-3، جز آنكه به طور كامل از مواد گرمانرم است. 
براي 300 ولت و محدودة دماي 60  تا 105 درجه سانتيگراد (140  تا 221 درجه 
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فارنهايت) مناسب است. براي اتصال به زمين هادي سوم دارد يا بدون آن است.

Spurious Response پاسخ ناخواسته، پاسخ كاذب              
هرگونه پاسخ تراديسنده (مبدل) يا وسيلة الكتريكي.

Square Pass         گذر مربعي
گذر نورد مس كه در آن از پروفيل مربعي استفاده مي شود كه به دنبال آن 

پروفيلي گرد مي آيد.

SR
عالمت اختصاري كابل كنترلي الستيك سيليكون براي 6000 ولت و 125درجه 

سانتيگراد (257 درجه فارنهايت).

SR-AW
با عايق  پذير  انعطاف  نيكل كاري شده،  اختصاري هادي مسي آب  عالمت 
الستيك سيليكون، گردباف شيشه اي براي 600 ولت، 200 درجه سانتيگراد 

(392 درجه فارنهايت).

SRD
عالمت اختصاري كابل خشك كن يا قابل حمل. سه يا چهار هادي عايقكاري 
شده با الستيك با روكشي از جنس نئوپرن يا الستيك دارد. داراي ساختمان 
تخت يا گرد است. براي شرايط  300 ولت  ، 60 درجه سانتيگراد (140 درجه 

فارنهايت) مناسب است.
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SRDT
عالمت اختصاري براي نوعي هادي شبيه SRD است، اما به طور كامل از مواد 

گرمانرم با بيشينه دماي 90 درجه سانتيگراد (194 درجه فارنهايت) ساخته شده.

SR-H
عالمت اختصاري هادي عايقكاري شده با الستيك سيليكون، گردباف پنبه نسوز 

و مناسب براي 500 ولت، 125 درجه سانتيگراد (257 درجه فارنهايت).

SRHV
  .JAN-C76 ،عالمت اختصاري سيم رابط عايقكاري شده، براي 2500 ولت

SRRF
اتيلن،  پلي  جنس  از  ولت   1000 راديويي  فركانس  سيم  اختصاري  عالمت 

.JAN-C76 گردباف شيشه اي

SSC
عالمت اختصاري Single Silk Covered ، پوشيده شده تكي با ابريشم.

SSR
Solid State Relayعالمت اختصاري Solid State Relayعالمت اختصاري Solid State Relay ، رلة حالت جامد.
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SI
عالمت اختصاري هادي شبيه نوع S ، جز آن كه ساختمان آن به طور كامل از 
پالستيك است. براي 600 ولت و محدودة دماي 60 تا 105 درجه سانتيگراد 

( 140  تا 221 درجه فارنهايت) مناسب است.

                            ST Cord                                                                          ST  سيم
سيمي با ساختمان محكم براي استفاده در جاروبرقي، موتور ماشين هاي لباس 
شويي، ابزارهاي قابل حمل مانند دستگاه مته برقي يا وسايل ديگر. اين سيم 
شامل دو يا چند هادي تابيده شده (افشان) با پوششي ميان مس و عايق براي 
جلوگيري از فرورفتن رشته هاي ظريف در عايق است. پركننده ها با هادي ها 
براي ايجاد مجموعه اي گرد به هم پيچيده مي شوند. سيم كامل شده، سپس 

با روكشي از الستيك با كيفيتي عالي پوشانده مي شود.
STA
عالمت اختصاري زره دار شده با نوار فوالدي كه معموالً در كابل ها بكار مي رود.

         Stabilized Wire and Strand               سيم و رشتة تثبيت شده
سيم و رشتة بكار رفته بتن پيش تنيده كه براي بهبود بيشتر كيفيت كه فراتر از 
كيفيتي است كه با تنشگيري معمولي به دست آيد،  آمايش هاي خاص بر روي آن 

انجام شده است.

               Stabilizer                         تثبيت كننده
از مواد پالستيكي  براي منظورهاي عايقكاري در بعضي  آميزه اي فلزي كه 
آميزة  شيميايي  و  فيزيكي  هاي  كه  خصوصيت  اين هدف  با  رود  مي  بكار 
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عايقكاري را در اثناي پردازش و عمر كاري آن حفظ كند.

             Stabilizing Anneal                        تابكاري تثبيت كننده
كلمبيم  يا  تيتانيم  حاوي  كه  استينيتي  زنگ  ضد  فوالد  مورد  در  كه  آمايشي 
دماي  از  كمتر  دمايي  تا  آمايش شامل گرم كردن  اين  رود.  بكار مي  هستند 
تابكاري كامل به منظور رسوب شيميايي بيشينة مقدار كربن به صورت تيتانيم 
كاربايد يا كلبيم (columbium) كاربايد است. اين عمل از رسوب كردن در 
دماهاي كم كه ممكن است مقاومت فوالد را در برابر خوردگي كاهش دهد، 

جلوگيري مي كند.

Stabilizing Treatment         آمايش تثبيت كننده
فرايند گرمايي در دماي كم كه در ريخته گري پيوسته بكار مي رود. آمايش 
بخشيدن  بهبود  براي  جامد  محلول  از  مواد  شيميايي  رسوب  براي  گرمايي 
دماي  در  پيرسختي  به  معين  آلياژهاي  گرايش  كاهش  كارپذيري،  خاصيت 
محيط يا بدست آوردن ثبات ابعادي در شرايط كار در دماهاي كمي بيشتر در 

نظر گرفته مي شود.

Stacker Pin            پين انباشت كننده
ساز و كاري براي نگهداشتن كالف هاي بسته شده كه در عمليات ساخت 

مفتول، پيش از انتقال آنها به محل بعدي، بكار مي رود. 

        Stainless Steel                     فوالد ضد زنگ، فوالد زنگ نزن
به طور كلي هر فوالدي كه بيش از 10/5 درصد كرم داشته باشد به منزلة ضد 
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براي منظورهاي خاص وجود  بسياري  انواع  اما  بندي مي شود،  زنگ طبقه 
اما  باشند،  يا هر دو  يا موليبدن  نيكل  اين فوالدها ممكن است حاوي  دارد. 
هميشه كرم دارند. فوالد با كرم زياد كه اغلب داراي نيكل نيز هست در برابر 
خوردگي و اثرهاي اكسنده پايدار است. شناخته شده ترين فوالد ضد زنگ 
نوع 8-18 است كه فوالدي استنيتى داراي تقريبًا 18 درصد كرم و 8 درصد 

نيكل است كه مقدار كربن آن پايين نگهداشته مي شود.

STALPETH
برروي  كه  است    (ST)دار چين  فوالد  از  حفاظي  شامل  كه  كابلي  غالف 
حفاظ آلومينيم چين دار (AL) بكار رفته است و روكش بيروني پلي اتيلن 

(PETH) دارد.

Stamping            پرسكاري، منگنه كاريStamping            پرسكاري، منگنه كاريStamping
فرايند استفاده از قالبي پر قدرت براي پرس كردن قطعه اي فلزي به شكل (يا 
الگوي) از پيش تعيين شده است. فلزي كه بكار مي رود بايد به اندازة كافي 

نرم (چكش خوار) باشد كه بدون گسيختگي به شكل مورد نياز درآيد.

Stand of Rolls                           جايگاه غلتك ها                ،مقام غلتك ها
ساده ترين واحد دستگاه نورد كه شامل مجموعه اي از غلتك ها، محفظه ها، 

ياتاقان ها و راهنماهاست كه براي نوردكردن فلز، مورد نيازند.

وضعيت استاندارد مبنا- وضعيت استاندارد مرجع 
  Standard Reference Position                                        
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شرايط بكار نيفتاده يا بدون انرژي است.

Standing Wave            موج ايستاده، موج ساكن
الگوي ساكن امواج ايجاد شده توسط دو موج مربوط به يك خط انتقال.

Standoff               جداساز، ايزوله كنندهStandoff               جداساز، ايزوله كنندهStandoff
پايه يا بدنة عايقكاري شده براي جدا نگهداشتن سيم يا قطعات ديگر از سطوح 

مختلف، به ويژه اگر سطح هادي باشد.

Star
Starبه  Starبه  Connection, Star  مراجعه شود.

Star Quad                          چهار جزئي ستاره
كابل هاي تلفن شامل چهار هادي عايقكاري شده جداگانه كه به دور هسته اي 
كاغذي يا هستة  ديگري براي تشكيل مجموعه اي يگانه پيچيده شده اند. هادي ها 
در چهار گوشه يك مربع واقع اند و سيم هاي مقابل هم در قطر براي فراهم آوردن 
مدارها بكار مي روند. انواع دو زوجي چند گانه تا اندازة زيادي جا بجا شده اند، 
زيرا چهار جزئي ستاره، ظرفيت زوجي كمتري دارد و بنابراين مي تواند تا 50 درصد 

مدارهاي بيشتري را با همان ظرفيت در كابلي با اندازة معين فراهم آورد.

Starch          نشاسته
ماده اي شيميايي كه گاهي اوقات به حمام آهك براي فراهم كردن پوشش 
پرداخت شدة  نرم بر روي سيم پوشش شده و كشيده شده اضافه مي شود. 
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اين ماده مقاومت در مقابل لغزش را كاهش مي دهد.

Static           ايستا، استاتيك
تداخل ناشي از اختالالت الكتريكي در جو.

Static Condition             شرايط ايستا، شرايط استاتيك
شرايط محيطي كابل نصب شده كه همان شرايطي نيست كه در خالل نصب 

كابل وجود داشته است.

                Static Resistant Heating    گرمايش با مقاومت ايستاييStatic Resistant Heating    گرمايش با مقاومت ايستاييStatic Resistant Heating
تابكاري سيم از طريق عبور جريان از مقاطع سيم براي ايجاد گرما با دماي 

معين و براي مدت زمان معين.

                             Station Wire                                  سيم ايستگاهي
PVCسيم روكش شده با PVCسيم روكش شده با PVC كه به طور خاص براي استفاده در لوله هاي محافظ 
سيم و كابل يا بست زده شده به سطوح براي اتصال مستقيم به تلفن مشترك 

بكار مي رود.

            Station Wire and Cable                      سيم و كابل ايستگاهي
سيم و كابلي كه براي موقعيت هاي خط مخابراتي جداگانه درون ساختمان 

بكار مي رود.

                 Stationary Block                 بلوك ساكنStationary Block                 بلوك ساكنStationary Block
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بلوك هايي كه سيم و كابل توسط بازويي گردان روي آنها پيچيده مي شود و 
بنابراين كالفي ساكن به وجود مي آيد. با هر اليه سيم يا كابلي كه بكار برده 
مي شود، سطح پاييني به صورت كالف، پايين مي آيد. با هر دور پيچيده شدن 

سيم بر روي بلوك، تابي در سيم به وجود مي آيد.

Stationary Stem               ساقه (ميله) ساكن
در فرايند اكستروژن، حركت قالب و مخزن است، در حالي كه قطعة  ساقه 

ساكن باقي مي ماند.

Stator           استاتور
بخشي از موتور كه شامل قطعات مغناطيسي ثابت با سيم پيچ هاي مربوط به 

آنهاست. معموالً فقط به موتورهاي AC مربوط مي شود.
بخشي از موتور كه شامل قطعات مغناطيسي ثابت با سيم پيچ هاي مربوط به 

آنهاست. معموالً فقط به موتورهاي 
بخشي از موتور كه شامل قطعات مغناطيسي ثابت با سيم پيچ هاي مربوط به 

Stay Card              سيم نگهدارنده
جزء تشكيل دهنده اي از كابل، معموالً اليافي با استحكام كششي زياد كه براي 

سيم نگهدارنده              
جزء تشكيل دهنده اي از كابل، معموالً اليافي با استحكام كششي زياد كه براي 

سيم نگهدارنده              

محكم كردن و تثبيت دو سر كابل در نقاط پايانة آنها به منظور جلوگيري از 
كشيده شدن كابل در جهت جدا شدن از اتصال هاي الكتريكي است.

    Steady State                     حالت پايا
هنگامي كه مشخصه اي در زماني طوالني، تغييري ناچيز نشان مي دهد.

Steam Curing               پخت با بخارSteam Curing               پخت با بخارSteam Curing
شيوه اي كه در صنعت سيم و كابل براي پختن آميزه هاي پلي اتيلن شبكه اي 
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با كابل در  با فشار زياد  پايه بكار مي رود. بخار  شده (XLPE) پرواكسيد- 
تماس قرار مي گيرد و گرما موجب تجزية پروكسيد به بنياني واكنش پذير و 
آغاز چرخة پخت مي شود. براي پخت، آميزه هاي الستيك سيليكون نيز بكار 

مي رود.

Steam Pocket                    حفرة بخار
حفره هاي تشكيل شده در مس در اثناي عمل آوري در كوره به علت احياي 

اكسيد كوئيورو با هيدروژن در جو است. آن را جذب گاز نيز مي نامند.

Steam Tempering               باز پخت با بخارSteam Tempering               باز پخت با بخارSteam Tempering
اين باز پخت پوششي از تكميل كاري اكسيد آبي رنگ براي قطعات فوالدهاي 
تندبر، مانند مته ها و تيغه هاي فرز فراهم مي كند و مقاومت در برابر خوردگي 
و شرايط جوي و خط افتادگي را بهبود  مي بخشد. اين باز پخت را مي توان 

براي سخت كردن سطح محصوالت همجوش آهني نيز بكار برد.

Stearate                استئارات
نمكي كه از تركيب اسيد استئاريك با يك باز تشكيل مي شود. استئارين چربي 
يي است كه از حيوانات و گياهان گرفته مي شود و جزء اصلي تشكيل دهندة پيه 

و بيشتر چربي هاي جامد است.

Stearic Acid          اسيد استئاريك
براي جلوگيري از خوردگي سيم فوالدي در مدت انبار داري بكار مي رود. گفته 
مي شود كه الية نازك تشكيل شده از الية مذاب اسيد استئاريك شناور روي حمام 
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آب كشي از زنگ زدگي سيم فوالدي تميزكاري شده با اسيد، حتي هنگامي كه در 
معرض رطوبت شديد قرار گيرد به مدت شش هفته جلوگيري مي كند.

Steel              فوالد
آلياژي از آهن و كربن. فوالدهاي تجارتي تقريبًا بيش از 0/05 درصد و كمتر 
از 2 درصد كربن و همراه با آن منگنز، سيلسيم، گوگرد و فسفر دارند. فوالد، 
مقادير  آن  كاربرد  به  بسته  فوالد  است.  فلز  ترين  مصرف  پر  و  ترين  ارزان 
مختلفي از عناصر گفته شده و ديگر فلزات آلياژي مانند كرم، نيكل، سيليسيم 
فوالدهاي  ترين  رايج  از  زنگ  ضد  فوالد  دارد.  موليبدن  و  واناديوم  منگنز، 

آلياژي است.

            Steel- Cored Aluminum            آلومينيوم با هسته فوالدي
نام ديگري براي سيم ساخته شده با اليه اي از آلومينيوم بر روي سيم فوالدي 

است. فوالد استحكام هادي را افزايش مي دهد.

                        Steel Ladle                         بار ريز فوالد، پاتيل فوالد
ظرفي براي دريافت و جابجايي فوالد مذاب. اين ظرف از پوسته اي فوالدي 

ساخته شده و با مواد نسوز پوشيده مي شود.

Steel Rod                      مفتول فوالدي
محصول فوالدي گرم غلتك شده كه با آلياژها و قطرهاي بسيار متنوع توليد 

مي شود. مفتول مواد اولية معمولي محصوالت سيمي و بست هاست.
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  Steel Wire Gauge          سنجة سيم فوالدي
نامي كه معموالً در آمريكا براي سنجة Washburn & Moen   بكار مي رود. 

سنجة سيم فوالدي          
نامي كه معموالً در آمريكا براي سنجة 

سنجة سيم فوالدي          
Washburn & Moen نامي كه معموالً در آمريكا براي سنجةWashburn & Moen

همة سازندگان سيم فوالدي در آمريكا آن را در عمل، اگر چه گاهي با نام هاي 
ديگر، بكار مي برند. اين سنجه با سنجة سيم مسي و ديگر سيم هاي غير آهني كه 
 (Brown and Sharp سنجة ) ( (Brown and Sharp سنجة ) ( (Brown and Sharp AWG) براي آنها از سنجه آمريكايي سيم

استفاده مي شود، تفاوت دارد.

                  Steel Wool Wire          سيم پشم فوالدي
از انواع فوالد كم كربن ساخته مي شود، فوالد آرام سيليكوني نيست و محدودة 
عناصر موجود در آن به اين شرح است: كربن 0/08 تا 0/15 درصد؛ منگنز 0/30  
براي  بيشينه 0/05درصد.  بيشينه 0/05درصد؛ و فسفر  تا 0/5 درصد؛ گوگرد 
دستيابي به كيفيت مطلوب مورد نياز براي كارآيي ماشين برش پشم بايد آن را بر 
اساس استانداردهاي دقيق توليد كرد. اين سيم را به طور پيوسته به ماشين برش 

پشم فوالد مي خورانند.

Stelmor R Process               فرايند استلمور
روش كنترل درون خطي خنك كردن مفتول هاي فوالد كربن دار، بالفاصله پس 
از تحويل از فوالد تكميل كاري مفتول است. مفتول را به سرعت با آب تا دماي 
از پيش تعيين شده خنك مي كنند. آن را توسط كله گي مخصوص فروخواباني 
به صورت حلقه هاي مفتول فرو ميخوابانند و بر روي نقاله اي مي نشانند. 
مفتول روي اين نقاله به طريقي كنترل شده خنك و سپس به صورت كالف 
جمع آوري مي شود. چند نوع سامانة استلمور وجود دارد. به شناسه هاي در 

پي آمده مراجعه شود.
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فرايند استلمور با خنك كاري هيبريدي 
StelmorR Process, Hybrid Cooling
در اين فرايند از تلفيقي از ديگر روش هاي گفته شده در فرايندهاي مختلف 
استلمور براي ايجاد شرايط خاص خنك كاري در مورد درجات فوالد كربن دار 
و آلياژي خاص استفاده مي شود. به طور مثال، از يك يا چند بادبزن در ابتداي 
نقاله مي توان براي خنك كردن مفتول تا دماي از پيش تعيين شده استفاده كرد، 
سپس مي توان پوشش هاي عايق كننده را در مورد بقية نقاله براي خنك كردن 
آهستة محصول از آن دما بكار برد و ريز ساختار مطلوب، خصوصيت هاي 

مكانيكي يا شرايط پوستة اكسيدي را بوجود آورد.

فرايند استلمور با خنك كاري كند 
StelmorR Process, Retarded Cooling            Retarded Cooling            Retarded Cooling
فرايند استلمور با خنك كاري آهسته، از روش هاي گفته شده در پيش، به اين 
لحاظ كه پوشش عايق كننده در سراسر نقاله يا بخشي از آن بكار مي رود و آهنگ 
خنك كاري را از طريق انتقال تا اندازة زيادي كاهش مي دهد، تفاوت دارد. مفتول 
تا عمق بيشتري روي سكوي خنك كاري (كم تر از فاصلة حلقه به حلقه) نسبت 
به فرايند استاندارد استلمور، كالف مي شود. اين فرايند درجه هايي از فوالد كم 
كربن با استحكام كششي از 4 تا 10 درصد كمتر از استحكام فوالد حاصل از فرايند 
استاندارد استلمور به وجود مي آورد كه حاصل آن قابليت كششكاري كلي بيشتر 

و پسماند بيشتر نرمي پس از كشش سيم است.

فرايند استلمور با خنك كردن آهسته  
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StelmorR Process, Slow Cool
فرايند استلمور با خنك كردن آهسته با سرعت كمتري در مقايسه با فرايند 
استاندارد استلمور كار  مي كند، اما انعطاف پذيري بيشتري براي خنك كاري 
كنترل شده مفتول به وجود مي آورد. حاصل اين روش درجه هايي از فوالد 
كم كربن و كم آلياژ است كه نرمي و شكل پذيري بيشتري دارد. مفتول تا 
عمق بيشتري بر روي سكوي خنك كاري (كمتر از فاصلة حلقه به حلقه ) در 

مقايسه با فرايند استاندارد استلمور كالف مي شود.

          StelmorR Process , Standard        فرايند استاندارد استلمور
فرايند استاندارد استلمور ريز ساختار شبه چقرمه در مفتول گرم نورد شده 
را به طور مستقيم در توالي با نورد مفتول ايجاد مي كند. مفتول را با آهنگي 
يافته توسط دميدن هواي فشرده خنك مي كنند. آهنگ خنك كاري  شتاب 
تعيين مي شود. آهنگ خنك كاري در  نقاله  مفتول و سرعت  اندازة  توسط 
اثناي انتقال، سريع تر از آهنگ آن در پاتنت كاري با هواست و مفتول فرايند 
كه  هايي  مفتول  با  مقايسه  در  بيشتري  كششي  استحكام  استلمور  استاندارد 
پاتنت كاري هوايي شده اند دارد، اما استحكام آن كمتر از مفتول هاي پاتنت 

كاري شدة سربي است.

                          Stem, Hollow                              ساقة توخالي، ميله توخاليHollow                              ساقة توخالي، ميله توخاليHollow
ساقة توخالي در عمليات اكستروژن براي محصول، اين امكان را به وجود 
پروفيل  بر  كه  قالب  نيروهاي  معرض  در  گرفتن  قرار  از  پس  كه  آورد  مي 

محصول تأثير مي گذارد، از قالب عبور كند.
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  Step Wire             سيم پله اي
سيم پوسته اي كه قطر آن در نقاط خاصي تا چند صد هزارم اينچ زياد ميشود. 
سازندگان جواهر و ساعت از آن براي باز كردن و گشاد كردن بردگاه هاي جواهر 
و آراستن و به خط كردن سنگ هاي قيمتي و پرداخت كاري سوراخ هاي داخلي 

آنها استفاده مي كنند. قطرهاي سيم پله اي از Å 6  تا 0/9 ميليمتر تغيير مي كند.

Stepped Extruded Shape    شكل اكسترود شدة پله اي
شكل اكسترود شده اي كه سطح مقطع آن در فاصله هايي در طول آن تغيير مي كند.

                 Stepped Shape               شكل پله اي
توسط اكستروژن به وجود مي آيد و سطح مقطع آن در  شكلي كه معموالً 

فاصله هايي در طول آن تغيير مي كند.

     Stepper Motor                موتور پله اي
موتورهاي پله اي مطابق اصل تپ (پالس) هاي الكتريكي برگردان شده به 
جابجايي مكانيكي كار مي كنند. در حالي كه موتورهاي AC يا DC به طور 
پيوسته گردش مي كنند، اما موتور پله اي با ميزان افزايش هاي زاويه اي ثابت 
حركت مي كند. عمل پله اي به علت اندازة كوچك پله اي وميرايي در سامانة 
بدون  حتي  يابي،  مكان  هنگام  وضعيت  اين  نيست.  مشاهده  قابل  مكانيكي 
بازخورد، دقت بسيار خوبي فراهم مي كند. به طور مثال، اگر موتوري پله اي 
با 25000 پله در هر دور كار كند و 50000 تپ به آن داده شود، به دقت دو 

دور حركت خواهد كرد.
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               Stepper Motor, Basic          موتور پله اي اصلي
DCساده ترين نوع سامانة محرك پله اي شامل منبع توان DCساده ترين نوع سامانة محرك پله اي شامل منبع توان DC و وسيله اي موسوم 
به "مبدل" است كه دو درونداد، تپ و جهت را از منبعي خارجي مي پذيرد.

Stepper Motor, Indexers   موتور پله اي شاخص گذار
"سامانه هاي محرك پله اي پيجيده تر را "سامانه هاي محرك پله اي پيجيده تر را "شاخص گذار"مي نامند كه شامل كنترل 
كننده اي است كه ممكن است آن را براي حركت هاي از پيش تنظيم شده 
برنامه ريزي كرد. برخي از شاخص گذارها مي توانند يك يا تعدادي محدود از 
حركت هاي ساده را انجام دهند، در حالي كه سامانه هاي پيچيده تر مي توانند 
صدها خطوط برنامه سازي را بپذيرند و توابع رياضي مانند درونيابي دايره اي 
را انجام دهند. چنين سامانه هايي را مي توان براي سازو كار مسير عرضي بر 
روي دستگاه قرقره پيچ مورد استفاده قرار داد، به اين ترتيب كه موتور پله اي را 
با محركي خطي(Linear actuator) چفت كرد كه هنگام پيچيده شدن سيم 

بر روي قرقره آن را از طرفي به طرف ديگر حركت دهد.

Stick, Slip            چسبش لغزشي
اين نوع چسبش در فرايند اكستروژن كه نوسان هاي دوره اي به علت تغيير در فشار 

سيال موجب تغيير در سرعت خروجي محصول مي شود، بكار مي رود.

Stiffness              سفتي، سخت پايي
پارامتري در ساخت مواد پالستيك كه افزايش چگالي به طور متناسب ماده اي 
سفت تر به وجود مي آورد. سفتي معياري در ساخت روكشكاري و ساخت 

كابل است.
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Stir
اصطالحي مربوط به بافت سيم و نشانه اي است از حلقه هايي كه تقسيماتي 

روي رشته هاي تار تشكيل مي دهد كه در ميان آنها سيم پيچيده مي شود.

STO
عالمت اختصاري هادي مشابه ST، اما با روكش بيروني گرمانرم مقاوم در 
برابر روغن است. براي 600 ولت، 60 درجه سانتيگراد (140 درجه فارنهايت) 

مناسب است.

    Stock Length       طول مواد اوليه
معموالً طول هاي يكنواخت معيني كه از رواداري هاي برقرار شده (شامل 
طول هاي استاندارد) كه در عمل در دستگاه نورد و موجودي هاي انبار اجرا 
مي شود، پيروي مي كند. طول هاي اسمي كه در عمل عرضه مي شود، به طور 
قابل توجهي با محصول، مقدار آلياژ، منشاء نورد و مكان انبار تغيير خواهد 

كرد. 

                  Stock Length With Ends     طول ماده اوليه همراه با ته مانده ها
در برخي محصوالت و اندازه ها مرسوم است كه همراه با طول هاي درست 
از  شده  تهيه  مطابق صورت  را  برش  از  حاصل  انتهايي  قطعات  اوليه،  مواد 

قطعات طول كوتاه، اضافه مي كنند.

            Stone – Cutting Wire                  سيم سنگ بري
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سيمي كه به منزلة تيغة برش بكار مي رود كه با خود دوغابي از مواد ساينده و 
آب در سراسر محل برش دارد. اين سيم از دو نوع كلي تشكيل مي شود: سيم 
نواري تخت و سيم دو يا سه رشته اي كه ممكن است گرد يا شكلدار باشد.

STOO
STOعالمت اختصاري هادي شبيه STOعالمت اختصاري هادي شبيه STO ، اما با عايق و روكش مقاوم در برابر روغن.

             Straight Cast        فروآيي مستقيم
سيمي كه به صورت كالف پيچيده شده است، اما هنگامي كه از روي كالف باز 
Cast of Wireمي شود تقريباً به صورت مستقيم در مي آيد. به Cast of Wireمي شود تقريباً به صورت مستقيم در مي آيد. به Cast of Wire  مراجعه شود.

                 Straight Chromium Steel فوالد كرم دار ساده       
از  نيكل متمايز مي كند. دو نوع  از فوالد ضد زنگ كرم  فوالد كرم دار را 
فوالد كرم دار ساده وجود دارد. نوعي كه كيفيتي "قابل سخت شدن" دارد، 
از خصوصيت هاي عالي پايداري در برابر خوردگي در همة شرايط عمليات 
حرارتي برخوردار است و براي محصوالتي كه در تماس با نمك هاي بازي 
و محصوالت ضايعاتي هستند به طور فراوان بكار مي رود. اين فوالد براي 
دارد،  ناپذير  كيفيتي سختي  كه  نوعي  مي شود.  نيز مصرف  سيمي  فنرهاي 
داراي مقدار زيادي كرم است كه ويژگي هاي مقاومت در برابر خوردگي 

را افزايش مي دهد.

Straight Drafting          كشش كاري مستقيمStraight Drafting          كشش كاري مستقيمStraight Drafting
نوعي تنظيم كشش كاري سيم كه در هر گذر سيم در ماشين كشش سيم چند 
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حديده اي مقدار كاهش برابر در سيم ايجاد مي شود.

Straightening               مستقيم كردن، تابگيريStraightening               مستقيم كردن، تابگيريStraightening
رفع هر گونه انحراف، خميدگي و يا شكل كماني از سيم، لوله، مواد شكلدار 
و يا مواد ديگر با استفاده از روش هاي مختلف تابگيري كننده (هاي) گردان، 
مستقيم كنندة نوع غلتكي در يك يا چند صفحه، توسط گرم كردن يا اعمال 

نيروي كشش است.

ماشين تابگيري و برش سيم
Straightening and Cutting Machine, Wire   
ماشيني كه در آن از ساز و كار تغذيه براي كشيدن سيم از كالف به داخل 
مستقيم كننده استفاده مي شود و سيم را به ساز و كاري كه آن را به طول 
از پيش تعيين شده مي برد مي راند. در ساز و كار تغذيه معموالً دست كم 
مستقيم كننده استفاده مي شود و سيم را به ساز و كاري كه آن را به طول 
از پيش تعيين شده مي برد مي راند. در ساز و كار تغذيه معموالً دست كم 
مستقيم كننده استفاده مي شود و سيم را به ساز و كاري كه آن را به طول 

يك مجموعة دوتايي غلتك كشنده در ميان مستقيم كننده و ساز و كار برش 
استفاده مي شود. غلتك هاي كشنده اضافي اغلب در ماشين هاي بزرگ تر، 
پيش و پس از مستقيم كننده، بكار مي رود. به جاي غلتك هاي كشنده از 
به  ها  كننده  مستقيم  كرد.  اضافه  توان  مي  نيز  تراكتوري  نوع  تغذية  دستگاه 
طور معمول يا از نوع گردان (ميله اي) است كه قالب ها را در خود دارند 
يا از نوع غلتكي اند. مستقيم كننده هاي گردان كه در بردارندة غلتك هاي 
هذلولي شكل اند نيز بكار مي روند. ساز و كار قطع ممكن است از نوع ثابت 

يا متحرك باشد.

Strain        كرنش، تغيير شكل نسبي
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سنجش تغيير نسبي در اندازه يا شكل جسم است. كرنش طولي تغيير در واحد 
لگاريتم  از  (يا كرنش طبيعي) عبارت  بُعد خطي است. كرنش حقيقي  طول 
طبيعي يا نپري نسبت طول در لحظة مشاهده به طول مؤثر اوليه است. كرنش 
قراردادي عبارت از كرنش خطي در طول مؤثر اوليه است. كرنش برشي (يا 
كرنش برش) تغيير در زاوية (بيان شده بر حسب راديان) ميان دو خطي است 
تنها بكار  ابتدا زاوية قائمه بوده است. هنگامي كه اصطالح "كرنش"  كه در 

رود، معموالً به كرنش خطي در جهت تنش اعمال شده مربوط است.

Strain Aging       پيرسازي كرنشي، پيرشكليStrain Aging       پيرسازي كرنشي، پيرشكليStrain Aging
تغييرات تدريجي در خصوصيت هاي فيزيكي و مكانيكي، به ويژه در سختي 
و استحكام كشش كه در پي نوردكاري يا تغيير شكل سرد صورت مي گيرد. 
اين تغيير در دماي محيط ممكن است طي چند هفته اتفاق بيافتد، اما با گرم 

كردن مي توان آن را تسريع كرد.

                  Strain, Conventional                          كرنش قراردادي
كرنش خطي مربوط به طول مؤثر اوليه.

Strain Energy                                     انرژي كرنشي
افزايش آهستة سختي و استحكام كششي كه پس از سردكاري در دماي محيط 

صورت مي گيرد.

Strain Engineering
به Strain, Conventional  مراجعه شود.
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Strain Hardening       سخت كردن كرنشيStrain Hardening       سخت كردن كرنشيStrain Hardening
افزايش سختي و استحكام ناشي از سردكاري، يعني تغيير شكل مومسان در دماهايي 
كمتر از تبلور مجدد است. در كشش سيم، ماده ممكن است در اثناي جريان در 

داخل حديده سخت شود. آن را سخت كردن كاري يا كارسختي نيز مي نامند.

   Strain, Linear                     كرنش خطي
تغيير در واحد طول بعد خطي.

Strain, Natural
 به Strain, True  مراجعه شود.

Strain Rate                      آهنگ كرنش
آهنگ زماني تغيير نسبي در آزمون معمول كشش. كرنش آن گونه كه به طور 
مستقيم در مورد طول مؤثر نمونه اندازه گيري مي شود، براي تعيين آهنگ 
كرنش بكار مي رود. چون كرنش بدون بُعد است، واحدهاي آهنگ كرنش 

زمان عكس شدن است.

Strain, Shear (or Shearing)                 (يا برشي) كرنش برش
تغيير زاويه (برحسب راديان) ميان دو خطي كه در ابتدا عمود بر هم بوده اند.

Strain, True          كرنش حقيقي
آن را كرنش طبيعي نيز مي نامند. اين كرنش لگاريتم طبيعي نسبت طول در 



926واژه نامه سيم و كابل

زمان مشاهده به طول مؤثر اوليه است.

Strand           رشته
هادي  كه  اي  هاي جداگانه  سيم  از  يكي  نشده.2)  عايقكاري  تكي  سيم   (1
طور  به  كه  ها  سيم  از  آرايشي  دهد.3)  مي  تشكيل  را  (افشان)  شده  تابيده 
مارپيچي در اطراف محور يا سيم ديگر يا مركزي متشكل از الياف براي ايجاد 

مقطعي متقارن قرار گرفته اند.

Strand Annealing
به Annealing،Continous Strand مراجعه شود.

       Strand Annular                 رشته حلقه اي
بزرگ  اندازة  با  هاديهاي  براي  است.  هسته  روي  بر  مركز  هم  هادي 
(MCM @ 60 Hertz 1000<) به منظور استفاده از اثر پوستي بكار 

باشد. پيچانده  تيرآهن  يا  فوالدي  طناب  است  ممكن  هسته  رود.  مي 

               Strand, Bunch                     رشته دسته شده، رشته تابيده
1) رشته فرعي براي هادي يا خواب طناب مانند است. سيم ها در رشته فرعي 
به طور همزمان در يك جهت تابيده مي شوند.2) هادي هاي نازك مدار براي 

استفاده در كاربردهاي عايقكاري شده كه انعطاف پذيري مطلوب باشد.

                             Strand Casting                                      ريخته گري رشته ايStrand Casting                                      ريخته گري رشته ايStrand Casting
فرايند ريختن و انجماد فوالد در رشتة پيوسته است. دو شيوة ريخته گري 
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رشته اي شناخته شده عبارت از ريخته گري شمشه و ريخته گري شمشال 
است. در ريخته گري رشته اي با روش مرسوم، مذاب را در پاتيل مي ريزند. 
چند رشته را ممكن است به طور همزمان ريخت كه به مقدار مذاب و اندازة 
مقطع بستگي دارد. جدايش شيميايي به علت آهنگ سريع انجماد محصول 

ريخته شده رشته اي كمينه مي شود.

Strand, Class                طبقه رشته
سامانه اي براي تعيين نوع تابيدن كه پي نوشت هاي مربوط به آن آلفا هستند.

       Strand, Combination            رشته تلفيقي
رشته اي هم مركز كه الية بيروني آن اندازه اي متفاوت دارد. اين كار براي 
فراهم كردن سطح هموارتر بيروني انجام مي شود. رواداري اندازة سيم ها 5+

درصد نسبت به اندازة اسمي است.

Strand, Compact         رشته متراكم
تابيدن هم مركز رشته ها براي ايجاد قطري خاص كه 8 تا10درصد كمتر از 
قطر استاندارد و با استفاده از قالب جمع كننده اي با اندازة كوچك تر از اندازة 
معمولي است و براي اندازه هاي بزرگ تر، رشته ها را براي اليه يا اليه هاي 
بيروني از پيش شكل مي دهند. اين عمل را مي توان به وسيلة ماشين پيچنده 
يا اكسترودر انجام داد.  يا اكسترودر انجام داد.  يا اكسترودر انجام داد. Cablerكابل كن ،(Strander) تابنده ،(Buncher)

Strand, Compound       رشتة مركبCompound       رشتة مركبCompound
تعدادي از رشته هاي ساده است كه به يكديگر پيچيده شده اند، به طوري كه 

-
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هر رشته ساده، به استثناي رشته مركزي، شكلي مارپيچي با نسبت خواب از 
پيش تعيين شده دارد. هنگامي كه تعداد رشته هاي ساده بيش از چهار رشته 
شود، آنها را به صورت اليه هاي هم مركز مرتب مي كنند. معموالً اليه ها به 

طور يك در ميان در جهت هاي مخالف قرار مي گيرند.

                 Strand, Compressed                      رشتة فشرده
ساختن هادي تابيده شده كيپ و چسبان با استفاده از قالب جمع كنندة كوچك 
در ماشين پيچنده(Cbuncher)  ، كابل كن(Cabler)، تابنده (Strander) يا 
اكسترودر است. قطر هادي حاصل تقريباً  97 درصد رشتة تابيدة هم مركز است.

Strand، Concenteric              رشتة هم مركزConcenteric              رشتة هم مركزConcenteric
رشته اي داراي هسته اي كه با يك يا چند اليه از سيم هايي كه به صورت 
مارپيچي قرار گرفته اند و يك اندازه دارند احاطه شده است و تعداد سيم ها 

در هر اليه برابر با عدد اليه ضربدر شش اضافه مي شود.

                  Strand Conductor Shield                     حفاظ رشته اي هادي
اليه اي از ماده يا نوار نيمه هدايت كننده كه مستقيماً روي هادي تابيده شده كابل 
هاي با ولتاژ نامي 2000 ولت و بيشتر بكار مي رود. اين حفاظ امكان ايجاد نقاط 

با تنش زياد را كه ميان هادي و عايق پيش مي آيد، كاهش مي دهد.

Strand, Herringbone Lay             رشتة با خواب جناغيHerringbone Lay             رشتة با خواب جناغيHerringbone Lay
هنگامي كه دسته سيم هاي تابيده شدة مجاور هم، خوابي با جهت مخالف در 

اليه اي از كابل با خواب طنابي شكل دارد.
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Strand Lay                                                      خواب رشتهStrand Lay                                                      خواب رشتهStrand Lay
فاصلة پيشروي يك رشته از هادي تابيده شده مارپيچي در يك دور كه در 

جهت محور اندازه گيري مي شود.

Strand, Nonspecular                                   ةرشتةرشتة نادرخشان
 رشتة تابيده شده اي با سطح عمل آوري شده براي كاهش بازتاب نور.

Strand, Regular Lay                              با خواب منظم Regular Lay                              با خواب منظم Regular Lay هرشتهرشته
تابيدن طناب با خواب سمت چپ در داخل رشته هاي فرعي و خواب سمت 

راست براي هادي.

Strand, Reverse Lay                          وسay                          وسay وس                           با خواب معكوس                           با خواب معك هرشتهرشته
ايجاد رشته به گونه اي كه جهت خواب هر اليه، عكس اليه ديگر باشد.

Strand, Rope- Lay                         ب مانندLay                         ب مانندLay رشته با خواب طنا
هادي با مجموعه اي از رشته هاي فرعي. گروه رشته هاي فرعي يا دسته شده 

يا هم مركزند.

Strand, Sector                                                ةرشتةرشتة قطاعى
هادي تابيده شده كه به شكل قطاع دايره است به اين منظور كه قطر كلي كابل 

كاهش يابد.
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Strand, Segmental رشتة قطعه اي            
ايجاد رشته با قطاع هايي از هادي تابيده شده كه شكل مي گيرند و نسبت به هم 
وع رشته براي كاهش از اين نوع رشته براي كاهش از اين نوع رشته براي كاهش  از اين نعايق مي شوند و به صورت موازي بكار مي روند. از اين نعايق مي شوند و به صورت موازي بكار مي روند. 

در كابل هاي تك رشته اي استفاده مي شود. AC مقاومتAC مقاومتAC

Strand Shield                حفاظ رشته اي
اليه اي از ماده يا نوار نيمه هادى كه به طور مستقيم روي هادي تابيده شدة 
مربوط به كابل هاي با ولتاژ نامي 2000 ولت و بيشتر بكار مي رود. اين اليه 
با تنش زياد را كه ميان هادي و عايق به وجود مي آيد  نقاط  امكان وجود 

كاهش مي دهد.

Strand, Simple              رشتة ساده
تعدادي سيم هاي به هم پيچيده شده است به طوري كه هر سيم، به استثناي 
سيم مركزي، شكلي مارپيچي با نسبت خواب از پيش تعيين شده دارد. معموالً 
تعدادي سيم هاي به هم پيچيده شده است به طوري كه هر سيم، به استثناي 
سيم مركزي، شكلي مارپيچي با نسبت خواب از پيش تعيين شده دارد. معموالً 
تعدادي سيم هاي به هم پيچيده شده است به طوري كه هر سيم، به استثناي 

اليه ها به طور يك در ميان با جهت مخالف هم تابيده مي شوند.

Strand, Unilay                رشتة تك خوابUnilay                رشتة تك خوابUnilay
ايجاد رشته با جهت خواب يكسان براي همة اليه ها.

Strand, Unidirectional رشتة تك جهتي     
ايجاد رشته با جهت خواب  يكسان براي همة اليه ها، اما با طول خواب هاي 

متفاوت.
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Strand Wire            سيم رشته اي
سيم فوالدي روكش شده با روي به منظور ساخت رشته براي سيم هاي مهار، 
پيام رسانها و منظورهاي مشابه كه روكش فلز روي در آن ضخيم تر از سيم روي 
اندود شده معمولي است و براي خواص مكانيكي تحت كنترل بيشتر، به ويژه 
با توجه به استحكام كششي و ازدياد طول، ساخته مي شود. از انواع فوالدهاي 
كربن دار كه كربن آنها از 0/1 تا 0/75 درصد تغيير مي كند تهيه مي شود و اندازة 

قطر آنها معموالً از 1 تا 5 ميليمتر است.

            Stranded Bunch         دسته سيم تابيده شده
تعدادي دسته سيم پيچيده شده به يكديگر، به گونه اي كه هر دسته سيم، بجز 
دسته مركزي، شكل مارپيچي با نسبت خواب از پيش تعيين شده دارد. معموالً 
تعدادي دسته سيم پيچيده شده به يكديگر، به گونه اي كه هر دسته سيم، بجز 
دسته مركزي، شكل مارپيچي با نسبت خواب از پيش تعيين شده دارد. معموالً 
تعدادي دسته سيم پيچيده شده به يكديگر، به گونه اي كه هر دسته سيم، بجز 

اليه ها به صورت يك در ميان در جهت هاي  مختلف تابيده مي شوند.

Stranded Conductor            (افشان) هادي تابيده شده
هادي تشكيل يافته از گروه هاي جداگانة سيم هايي كه براي تشكيل واحدي كامل 
به يكديگر پيچيده مي شوند. ابتدا تعدادي سيم به يكديگر پيچيده مي شوند كه 
معموالً هادي مركزي تكي مربوط به هسته را تشكيل مي دهند و در الية اول 6 
به يكديگر پيچيده مي شوند. ابتدا تعدادي سيم به يكديگر پيچيده مي شوند كه 
معموالً هادي مركزي تكي مربوط به هسته را تشكيل مي دهند و در الية اول 6 
به يكديگر پيچيده مي شوند. ابتدا تعدادي سيم به يكديگر پيچيده مي شوند كه 

سيم ، اليه دوم 12 سيم، اليه سوم 18 سيم دارد و همين طور به بعد. بنابراين بيشتر 
هادي ها داراي 7، 19، 37، 61 يا 91 سيم اند. هنگامي كه در هادي تابيده شده بيش 

از يك اليه وجود دارد، جهت هر اليه نسبت به اليه مجاور معكوس مي شود.

Stranded Weave         بافت با رشته هاي تابيده شده
بافتي كه در آن هم تار و هم پود، به جاي سيم هاي تكي، شامل چند سيم 



932واژه نامه سيم و كابل

به هم تابيده شده است. اين وضعيت، بافته اي بسيار مستحكم ، به ويژه با 
طرح جناغي فراهم مي آورد. هنگامي كه اين پارچه سيمي نوردكاري يا اتوي 
غلتكي شود، بافتي حتي محكم تر به دست مي آيد. در بافتي كه چلة آن رشتة 
تابيده شده است، چله شامل چند سيم به هم تابيده است، در حالي كه پود از 
Woven Wire و  Weaving Wire سيم هاي تكي تشكيل مي شود. به

Mesh  مراجعه شود.

Strander               ماشين تابنده
نوعي ماشين كه تعدادي از رشته هاي جداگانة سيم را مي تاباند و با عبور آن 
ها از داخل قالبي با انطباق چسبان به آنها به صورت گروه شكل مي دهد كه 
برخي از آنها ممكن است به نوبه خود براي ايجاد گروه هاي بزرگ تر به هم 
پيچيده شوند. اين عمل مشابه عمل ماشين پيچنده (buncher) است و تفاوت 
در اين است كه ماشين تابنده به گونه اي پيكر بندي شده است كه قرقره هاي 
نگهدارندة سيم هايي كه بايد به هم تابيده شوند در داخل بخش گردندة ماشين 
قرار مي گيرند و محصول در خارج از ماشين جمع مي شود، اما در ماشين 
پيچنده قرقره هاي سيم رسان در خارج از ماشين اند و محصول در داخل عضو 

گردندة ماشين قرار مي گيرد. به شناسه هاي جداگانه هر يك مراجعه شود.

           Strander, Bow             ماشين تابندة كمانيBow             ماشين تابندة كمانيBow
اين ماشين شبيه ماشين تابندة لوله اي است، با اين تفاوت كه به جاي لولة 
را  گردنده  كه جرم  است  جايگزين شده  گردنده  كماني  استوانه،  يا  گردنده 

كاهش مي دهد و سرعت هاي بيشتر را امكان پذير  مي سازد.
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Strander, Planetary             ماشين تابندة سياره ايPlanetary             ماشين تابندة سياره ايPlanetary
ماشين تابندة طناب سيمي كه در آن قرقره هاي چندگانه و جداگانة سيم در گهواره 
اي معلق در حامل هاي چرخنده نگهداشته مي شوند. اين ترتيب امكان تشكيل 
رشته اي را ميسر مي سازد كه در آن جزء هاي تشكيل دهندة جداگانه فاقد پسماند 
نيروهاي پيچشي هستند. گهواره ها با حركت سياره اي كار مي كنند و حركت خود 
را از مجموعة چرخ دنده اي خورشيدي و سياره اي قرار گرفته در يك طرف حامل 
گردنده مي گيرند. سيم ها از روي قرقره ها از طريق اتصال گردان جلويي گهواره 
هاي نگهدارنده به صفحه خواب (يا صفحه سوراخدار) و قالب شكل دهنده و سپس 

به چرخ بيرون كشنده و استوانه جمع كن هدايت مي شوند.

                Strander, Snake- Type                   ماشين تابندة نوع ماري
نام ديگري براي تابندة لوله اي كه در آن قرقره هاي تاب در بدنه هاي شناور 

و در راستاي خط مركزي لولة بزرگ چرخان قرار مي گيرند.

Strander, Tubular        ماشين تابندة لوله اي
به  مربوط  چندگانه  هاي  قرقره  آن  در  كه  زياد  سرعت  با  تابندة  ماشين 
لوله فوالدي  بدنه هاي شناور و در راستاي خط مركزي  تابيدن رشته در 
خود  روي  بر  هايي  فاصله  در  لوله  اين  و  اند  گرفته  قرار  چرخان  بزرگ 
در  ها  سيم  داد.  آنجا  درون  توان  مي  را  ها  قرقره  كه  دارد  هايي  بريدگي 
سيم  رسند.  مي  ماشين  انتهاي  به  لوله  خارجي  يا  داخلي  كنارة  راستاي 
هسته از ميان مركز انتهاي ماشين خارج مي شود و همة سيم ها از طريق 
كشنده  توسط چرخ  تابيده شده  سيم  شوند.  مي  كشيده  كننده  قالب جمع 
به  سپس  و  شود  مي  كشيده  بيرون  لوله  از  دوگانه  چرخ  با  يا  چرخ  تك 
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دستگاه قرقره پيچ مي رود.

Stranding              تابيدنStranding              تابيدنStranding
پيچيدن شمار زيادي سيم (از 3 تا 168 يا به طور بالقوه بيشتر) به صورت رشته 
اي كه به لحاظ هندسي منسجم و يكپارچه كامل شده است. نمونة معمولي آن 
رشتة سنتي، 12+6+1 است كه هر جزء تشكيل دهندة رشته هميشه در موقعيت 
هندسي يكسان در سراسر طول رشته قرار خواهد گرفت. شماري از ماشين 
آالت مربوط به تابيدن رشته را مي توان به يكديگر پيوند داد. به طور مثال، 
در تابندة رديفي سه گانه براي رشتة 37 سيمي، اولين ماشين شش سيم را در 
اطراف سيم هسته تاب مي دهد. اين رشته به مركز ماشيني با 12 قرقره هدايت 
مي شود كه رشته اي با 19 سيم مي سازد. سپس با عبوراين   رشته به جلو و 
گذشتن از داخل ماشيني با 18 قرقره رشته اي 37 سيمي تشكيل مي شود. توجه: 
تابيدن(stranding) با پيچيدن(bunching) كه تعداد زيادي سيم به شكل تصادفي 
به هم پيچيده مي شوند متفاوت است. يكي از منظورهاي تابيدن، فراهم آوردن 

انعطاف پذيري است.

Stranding Die                      قالب رشته اي كردن
قالب كاهشي يكپارچه يا يك جفت قطعة فوالدي كه هنگامي كه با يكديگر 
در قالب سوار شوند سوراخي گرد يا شكلدار تشكيل مي دهند كه از ميان آن 

سيم هاي تابيده شده براي تكميل كردن رشته عبور مي كنند.

Stranding Factor              ضريب تاب
نسبت مقاومت جرمي يا الكتريكي واحد طول هادي تابيده شده به مقاومت 
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جرمي يا الكتريكي واحد طول هادي مفتولي با سطح مقطعي برابر است.

Stranding, Unidirectional
به Strand, Unidirectional  مراجعه شود.

Stranding، Unilay
Unilayبه Unilayبه Strand، Unilay مراجعه شود.

Strap                                                                       تسمه
پيچه  در  بردن  كار  به  براي  كه  يا چهار گوش  مربعي  مقطع  با  لخت  هادي 

ساخته مي شود.

Stress              تنش
نيرو يا بار به ازاي واحد سطح، اغلب منظور از آن، نيرويي است كه از طريق 
قائم،  به مؤلفه هاي  ميتوان  سطح كوچكي به صفحه اعمال مي شود. آن را 
به  مربوط  هاي  تنش  كرد.  تقسيم  با سطح  موازي  و  برشي  بر سطح،  عمود 
محصول هاي سيمي را اغلب با تقسيم بار محوري وارد به سيم به سطح مقطع 

آن محاسبه مي كنند.

Stress, Conventional               تنش قراردادي
آن گونه كه در آزمون هاي كشش و فشار تك محور به كار مي رود عبارت 
است از نيرو تقسيم بر سطح اوليه. به آن "تنش مهندسي" نيز مي گويند، زيرا 

اندازه گيري آن آسان تر از "تنش حقيقي" است.
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Stress Corrosion Cracking                    ترك خوردگي تنشيStress Corrosion Cracking                    ترك خوردگي تنشيStress Corrosion Cracking
ترك خوردگي به علت تلفيق اثرات تنش و خوردگي است. تنش ممكن است 
يا داخلي (پسماند) يا خارجي (اعمال شده) باشد. معموالً اين عيب به صورت 
ترك مويي رخ مي دهد كه بدون هرگونه عالمت بيروني مربوط به خوردگي، 

در مقطع پيشرفت مي كند.

Stress, Engineering
به Stress, Conventional  مراجعه شود.

Stress Equalizing Annealing      تابكاري همگن كنندة تنشStress Equalizing Annealing      تابكاري همگن كنندة تنشStress Equalizing Annealing
گرم كردن و خنك كردن با دماهاي كم براي همگن سازي تنش ها به گونه اي 
كه بهترين تلفيق ممكن از نرمي و استحكام به دست آيد. اين فرايند بازيابي 
جزئي مربوط به آلياژهاي فلزي، استحكام تسليم را به طور قابل مالحظه اي 
افزايش مي دهد و افزايش مختصري در استحكام كششي و سختي نيز ايجاد 
مي كند. اما تغيير اندكي در درصد ازدياد طول برجا مي گذارد. همگن كردن 
تنش كه اغلب براي فنرهاي حلقه اي و شكل هاي سيم در حالت تكميل شدة 

آنها به كار ميرود، عملي معمولي در بسياري از عمليات ساخت سيم است.

Stress, Nominal                تنش اسمي
تنش محاسبه شده با فرمول هاي ساده كشساني و با صرف نظر كردن از تنش 

افزاها و بدون توجه به جريان مومسان.
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         Stress, Normal                              تنش عمودي، تنش محوري
تنش در جهت عمود نسبت به صفحه (يا سطح).

Stress Range              گسترة تنش، محدودة تنش
1)  در فنر، تفاوت ميان تنش هاي القا شده توسط بيشترين و كمترين بارهاي 
اعمال شده به مؤلفه اي است كه در معرض بارگذاري چرخه اي است.2) در 
خستگي، تفاوت ميان بيشترين و كمترين تنش در چرخة تنش است كه به 

طور مكرر تغيير مي كند.

Stress Relief Annealing                 تابكاري رفع تنشStress Relief Annealing                 تابكاري رفع تنشStress Relief Annealing
Temper گرم كردن و خنك كردن براي نرمكاري مؤثر جزيي است. آن را

Annealing  ، تابكاري بازپختي نيز مي نامند.

    Stress Relief Cone               مخروط رفع تنش
عنصر مكانيكي براي رفع تنش الكتريكي در سر سيم هاي كابل حفاظ دار، موتور 
ولتاژ قوي و براي نصب ترانسفورماتورهاي سوار شده روي بالشتك است. براي 

بيش از 2 كيلو ولت و به منظور جلوگيري از خرابي عايق بكار مي رود.

  Stress Relieving         تنش كاهي، كاهش تنشStress Relieving         تنش كاهي، كاهش تنشStress Relieving
فرايند كاهش دادن تنش هاي پسماند در شيئي فلزي به وسيلة گرم كردن آن تا 
دمايي مناسب و كمتر از دماهاي تابكاري يا تبديل و نگهداشتن در اين دما براي 
مدت كافي است كه معموالً با خنك كاري آهسته دنبال مي شود. عمليات تنش 
كاهي را ميتوان براي رفع تنش هاي القا شده توسط ريخته گري، سردكاري سريع 
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(آبكاري)، يكنواخت كردن (نرماليزه كردن)، ماشينكاري، سردكاري يا جوشكاري 
بكار برد. سازندگان سيم فوالدي ممكن است از آن براي رفع تنش هاي ايجاد 
شده در فرايند كشش سيم و به منظور افزايش استحكام كشش نهايي و جلوگيري 

از خوردگي تنشي استفاده كنند.

Stress – Rupture Test         آزمون تنش- پارگي
نمونة آزمون  آن  در  كه  يافته  افزايش  دماي  ماندگاري  ارزيابي  براي  روشي 
كششي در بار ثابتي تحت تنش قرار داده مي شود تا گسيخته شود. داده هايي 
كه در اين آزمون ثبت مي شوند به طور معمول شامل تنش اوليه، مدت زمان 
گسيخته شدن، انبساط اوليه، انبساط خزشي و كاهش سطح مقطع در محل 
پارگي هستند. از اين داده ها اغلب به منزلة گزينه اي اقتصادي تر و سريع تر 

براي آزمون خزش استفاده مي شود.

Stress, Shear         تنش برشي
تنشي كه جهت آن موازي با صفحه (يا سطح) است. آن را "تنش مماسي" نيز 
مي نامند. اصطكاك از طريق تنش هاي برشي بر روي سطوح عمل مي كند. 
با ضرب كردن گشتاور (گشتاور  بيشينة مفتول در حال پيچش  تنش برشي 
پيچشي) بر حسب نيوتن- متر در عدد 16 و تقسيم آن بر مكعب قطر مفتول 

برحسب متر و ضرب در عدد پي محاسبه مي شود.

Stress- Strain Curve                             ،منحني تنش-كرنش
منحني تنش در مقابل كرنش كه در اثناي آزمون كششي يا فشاري تك محوري 
ايجاد مي شود و توسط آن مقادير تاب تسليم استحكام نهايي، درصد ازدياد طول 
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و در بعضي موارد ضريب كشساني را مي توان تعيين كرد. معمول ترين انواع 
"منحني هاي تنش-كرنش عبارتند از: "منحني هاي تنش-كرنش عبارتند از: "مهندسي"، "حقيقي"، يا "چرخه اي". اغلب 
نوع مهندسي بيشترين استفاده را در صنعت سيم دارد. زيرا اين منحني را مي توان با 
اطالعات كمتري رسم كرد. نوع حقيقي دقيق تر است، اما صرفاً براي تحليل هاي 
پيشرفته، مانند تعيين محدوده هاي كاري در مورد تغيير شكل هاي پيچيده بكار مي 
رود. در منحني چرخه اي، از همان محاسبات پاية نوع مهندسي استفاده مي شود، اما 
براي استفاده در بررسي خستگي، نيرو مكرراً بر روي ماده وارد و برداشته مي شود. 
نموداري است كه در آن تنش (بار تقسيم بر سطح مقطع اصلي نمونة آزمون) در 
مقابل كرنش (انبساط تقسيم بر طولي كه در آن طول انبساط اندازه گيري مي شود) 

ترسيم مي شود.

Stress, True           تنش حقيقي
همان گونه كه در آزمون هاي كششي و فشاري تك محور اعمال مي شود، 
تنشي است كه نيرو و سطح با هم و در يك زمان اندازه گيري مي شوند. تنش 
به صورت نيرو، تقسيم بر كمينة سطح مقطع نمونة آزمون محاسبه مي شود. 
تنها  كه  است  مهندسي  تنش  اندازه گيري  از  اين محاسبه دشوارتر  بنابراين، 

سطح پيش از شروع آزمون اندازه گيري مي شود.

Striking                پيش آبكاريStriking                پيش آبكاريStriking
رسوبكاري الكتروليتي اولية فلز.

Striking Distance        فاصلة جرقه زني
فاصلة مؤثر ميان دو هادي كه توسط سيال عايق كننده اي مانند هوا از هم 
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جدا مي شوند.

Stringer               رگه باريك
اندازه در محصول  از  ايجاد مي شود كه اكسيژن بيش  عيبي كه در مواردي 
كه  آورد  بوجود  را  اي  نقطه  است  ممكن  وضعيت  اين  باشد.  داشته  وجود 

موجب پارگي شود.

        Stringing-Up            حديده كشي، عبور دادن سيم از حديده ها
كشيدن سيم، پس از نوك دار كردن سر آن، از ميان حديده هاي پشت سر هم 
و پيچيدن به دور چرخ هاي كشندة متوالي است تا اينكه ماشين كشش سيم 

آماده براي شروع كار شود.

Strip             عايق برداري
برداشتن عايق كابل است.

Strip Force             نيروي عايق برداري
نيروي الزم براي برداشتن بخشي از مادة عايق كننده از روي هادي يي كه آن 

را پوشانده است.

Stripper              عايق بردار، لخت كن
ماشيني كه به طور خودكار طول از پيش تعيين شده اي را اندازه مي گيرد، مي برد، 
لخت مي كند، مي شمارد و سيم ها را به صورت بنديل يا بسته گره مي زند. براي 
برداشتن كالف تمام شده از روي بلوك ماشين كشش سيم بكار مي رود. در برخي 
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ماشين ها لخت كن ثابت است و لخت كن و كالف به محل عمليات بعدي منتقل 
مي شوند. لخت كن هاي جمع شو سيم را هر جا كه نياز باشد بجا مي گذارد. در 
ماشين هاي با سرعت زياد ، لخت كنهاي جمع شو درون بلوكي كه به طور خاص 

طراحي شده است، پس از آن كه كالف بيرون كشيده مي شود، وارد مي شوند.

Stripping             رسوب برداريStripping             رسوب برداريStripping
برداشتن فلز روكش شده يا رسوب الكتروليتي يا اكسيدها از روي سطح فلز 

پايه است.

STOW
CSA ، اما CSA ، اما CSA  آن را براي مقاومت در برابر  STO عالمت اختصاري هادي مشابهSTO عالمت اختصاري هادي مشابهSTO

نفوذ آب تأييد كرده است.

STOW-A
STOعالمت اختصاري هادي مشابه STOعالمت اختصاري هادي مشابه STO، اما با روكش مقاوم در برابر آب و آفتاب.

     Structural Return Loss      اتالف برگشت ساختاري
سيگنال بازتاب يافته در سامانة كابل كشي كه برحسب دسي بل اندازه گيري 
مي شود. آن را با استفاده از امپدانس هاي درونداد و برونداد اندازه گيري شدة 

كابل محاسبه مي كنند.

                Structural Streak            رگه ساختاريStructural Streak            رگه ساختاريStructural Streak
رگه هاي آشكار شده توسط حك كاري يا آندكاري كه ناشي از ناهماهنگي هاي 
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ريز ساختاري درون محصول است.
STW
سخت،  العاده  فوق  مصارف  براي  مناسب  رابط  سيم  اختصاري  عالمت 
روكشكاري شده و مناسب براي 600 ولت، 60 تا 105 درجة سانتيگراد (140  
تا 221 درجه فارنهايت). اين سيم براي كاربرد در هواي آزاد، در مقابل شرايط 

جوي مقاوم است.

Styrene- butadiene     استايرن، بوتادي اِن
و  خوب  الكتريكي  هاي  ويژگي  كه  سنتزي  (كوپليمر)  بسپار  هم  الستيك 
خصوصيت  اوزن،  برابر  در  آن  مقاومت  دارد.  رطوبت  برابر  در  پايداري 
مخلوط  با  توان  مي  كلي  به طور  را  آن  پايداري شيميايي  و  فيزيكي  هاي 

كردن با مواد ديگر بهبود بخشيد.

Submarine Cable         كابل زيردريايي
كابلي كه در زير آب براي انتقال برق يا مخابرات از نقطه اي به نقطة ديگر 

بكار مي رود. داراي غالف سربي و يا روكش الستيكي است.

   Submarine Power Cable             كابل برق زير دريايي
براي انتقال توان اضافي ميان مكان هايي كه در زمان هاي مختلف اوج تقاضا 
اتفاق مي افتد يا براي برق رساني به جزيره ها از سرزمين اصلي بكار مي رود.

Submersible Pump Cable                كابل پمپ شناور
مجموعه اي از هادي هاي مقاوم در برابر رطوبت با روكش يا بدون روكش.
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      Subscribers، Telephone Cable               كابل مشتركان تلفن
بسياري از اين نوع كابل ها شامل هادي هاي مسي لخت هوايي اند، اما كابل 
هاي عايقكاري شدة زير زميني اغلب در شهر ها بكار مي روند. در اين كابل 
عايق كاغذي و پلي اتيلن مصرف مي شود و كابل با مادة چند الية پلي اتيلن 
/ آلومينيوم غالفكاري مي شود. اين كابل را براي جلوگيري از نفوذ آب در آن 
تحت فشار قرار مي دهند. اين نوع كابل ها را با پلي اتيلن اسفنجي عايقكاري 

و با پلي اتيلن غالفكاري مي كنند.

Subsieve Size        اندازة غربال فرعي
دسترس  در  تجارتي  غربال  اندازة  هيچ  آنها  براي  كه  پودرهايي  بندي  طبقه 
نيست. درجه بندي توسط آب شويي (در آب و هوا)، رسوب سازي يا گريز 

از مركز انجام مي شود.

Substation           پست فرعي
تعديل  يا  انتقال  كنترل،  نظارت،  براي  ها  دستگاه  و  وسايل  از  اي  مجموعه 

نيروي برق.

Sucking               باريك شدگيSucking               باريك شدگيSucking
كش آمدن يا گسيختگي سيم در اثناي كشش در هنگامي كه قطر سيم كمتر 
از اندازة واقعي حديدة كشش مي شود، به اين علت كه ميان حديدة كشش 
و بلوك سيم ازدياد طول رخ مي دهد. علت هاي اين كشيدگي ممكن است 
شامل شيب زياد زاوية كشش حديده، نبود روانكاري يا نامناسب بودن آن، 
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كاهش بسيار زياد سطح مقطع يا هر عامل ديگري باشد كه مقاومت در برابر 
جريان آسان فلز در خالل كششكاري سرد را به وجود آورد.

Suggested Working Voltage             ولتاژ عملياتي پيشنهادي
ولتاژ AC كه مي توان ميان هاديهاي مجاور هم بكار برد.

Sulfur                                 گوگرد
عنصري با عالمت شيميايي S. عنصري غيرفلزي به رنگ زرد كه به لحاظ 
گوگرد  است.  اسيدي  بيشتر  و  فعال  كمتر  اما  است،  اكسيژن  شبيه  شيميايي 
عنصر پسماند معمولي در فوالد است كه در خالل ذوب به وجود مي آيد، و 
وجود آن در فوالد، به استثناي فوالدهاي خوش تراش، زيان آور است. اثر آن 
درصد ناچيز است، اما فراتر از اين  بر خواص فوالد در مقدار كمتر از 0/05

حد ممكن است موجب سرخ شكنندگي شود.

Sulfuric Acid
به Pickling Acid مراجعه شود.

Sun and Planet Strander       ماشين تابندة خورشيد و سياره اي
ماشين تابنده اي كه در آن قرقره هاي سيم در گهواره هايي نگهداشته مي شود 
كه به وسيلة  حامل چرخان معلق است. گهواره ها با حركتي سياره اي حركت 

مي كنند. به Planetary Stranding Machine  مراجعه شود.

Sunlight Resistance مقاومت در برابر آفتاب       
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قابليت عايق هادي يا كابل براي پايداري در مقابل فساد ناشي از قرار گرفتن 
در معرض پرتوهاي فرابنفش.

  Super Tension Cable               كابل فوق كششي
كابل هايي كه در ولتاژهاي باالتر از 22 كيلو ولت كار مي كنند.

         Super absorbent Powder (SAP)                  پودر ابر جاذب
مادة بسپار (پليمر) آسياب شدة نرم كه مي تواند تا 1000 برابر وزن خود آب 
جذب كند. كاربرد آن در سيم و كابل به اين صورت است كه هنگامي كه در 
معرض مايعي قرار مي گيرد متورم مي شود و راه ورود مايعات و در درجة 

اول آب را به داخل سيم و كابل مي بندد.

Superalloy           ابر آلياژSuperalloy           ابر آلياژSuperalloy
آلياژي كه براي كار در دماي بسيار زياد و در مواردي كه كار با تنش هاي 
نسبتًا زياد (كششي، گرمايي، ارتعاشي و ضربه اي) مواجه مي شود و در جايي 

كه پايداري در برابر اكسايش بسيار مورد نياز است، توليد مي شود.

Superconductivity ابر رسانايي               
افزايش نامنتظره و زياد در رسانايي الكتريكي كه برخي فلزات با نزديك شدن 

دماي آنها به صفر مطلق، از خود نشان مي دهند.

Superconductive Wire          سيم ابر رسانا
سيمي كه در دماي نزديك به صفر مطلق273-  درجه سانتيگراد (460- درجه 
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فارنهايت) عمًال بدون مقاومت الكتريكي است.

Superconductor            ابر رساناSuperconductor            ابر رساناSuperconductor
درجه   -273) مطلق  در صفر  آنها  مغناطيسي  تراوايي  و  مقاومت  كه  موادي 
سانتيگراد) بي اندازه ناچيز است. به عبارت ديگر موادي هستند كه مقاومت 
آنها تقريبًا به صفر مي رسد. بسياري از عناصر فلزي، آلياژها و آميزه هاي بين 

فلزي آنها از خود خصوصيت ابر رسانايي نشان مي دهند.

Superheating              گرم كردن اضافيSuperheating              گرم كردن اضافيSuperheating
1) گرم كردن يك فاز بيش از دمايي كه در آن ممكن است تعادل ميان آن فاز 
و فاز ديگري با انرژي داخلي بيشتر به وجود آيد بدون اين كه فاز با انرژي 
زياد به دست آيد.2) گرم كردن فلز مذاب بيش از دماي معمول ريخته گري 

به منظور دستيابي به پااليش كامل تر يا سياليت بيشتر است.

Supervised Circuit             مدار نظارت شده
مداري بسته با وسيلة تأثيرپذير از جريان براي تعيين قطع يا اتصال به زمين.

Surface Checking                شكاف برداشتن سطحيSurface Checking                شكاف برداشتن سطحيSurface Checking
شكست و ترك برداشتن كلي سطح كه ممكن است ناشي از داليل بسياري 
مانند نوردكاري بيش از اندازه، شكلدهي بيش از اندازه يا خورندگي جوي در 

مرزهاي دانه اي باشد.

Surface Conditioning         بهين سازي سطحيSurface Conditioning         بهين سازي سطحيSurface Conditioning
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شمشه ها و شمشال ها را ميتوان با كمينه كردن عيب هاي سطحي بهينه سازي 
كرد. روش هايي كه در اين مورد بكار مي روند ممكن است شامل برش با 
شعله، پليسه برداري يا سنگ زني با ماشين باشد. عمق بهينه سازي نبايد از 
19/05 ميليمتر ( 0/75 اينچ) تجاوز كند و عرض آن بايد دست كم چهار برابر 

بيشترين عمق باشد.

                  Surface Conductance                           رسانايي سطحي
رسانش الكترون ها در امتداد سطح خارجي هادي.

Surface Finish              پرداخت سطح
1) شرايط سطح در نتيجه آمايش نهايي.2) مشخصة اندازه گيري شدة نيمرخ 

Roughness(پروفيل) سطح. اصطالح برتر در اين مورد Roughness(پروفيل) سطح. اصطالح برتر در اين مورد Roughness ، ناهمواري است.

Surface Grinding              سنگ زني سطحSurface Grinding              سنگ زني سطحSurface Grinding
ايجاد سطحي هموار توسط ماشين سنگ زني.

Surface Inspection               بازرسي سطح
بازرسي سطح محصوالت براي امكان وجود عيب هايي مانند زخمك، درز، 

فوالد سوخته، رويهم افتادگي، تاب خوردگي و اثرهاي راهنماست.

Surface Leakage               نشتي سطح
عبور جريان در سطوح مرزي عايق كننده كه متمايز از عبور جريان از طريق 

حجم آن است.
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            Surface Printing           چاپ سطحيSurface Printing           چاپ سطحيSurface Printing
روش شناسايي سيم. در اين روش چرخ هاي حك شده در ظرفي از جوهر 
نشانه گذاري مي شوند. نوشتة روي چرخ بر روي ماده اي كه به سرعت در 

حال حركت است، يعني در حال بكار بردن عايق نقش مي بندد.

             Surface Resistivity           مقاومت ويژة سطحSurface Resistivity           مقاومت ويژة سطحSurface Resistivity
مقاومت ماده اي ميان دو طرف مقابل مربع واحد سطح آن است. اين مقاومت 
يا  ولتاژ  زياد  نسبتًا  افزايش موقتي و  كنند.  بيان مي  اهم  برحسب  را معموالً 
مقاومت ماده اي ميان دو طرف مقابل مربع واحد سطح آن است. اين مقاومت 
يا  ولتاژ  زياد  نسبتًا  افزايش موقتي و  كنند.  بيان مي  اهم  برحسب  را معموالً 
مقاومت ماده اي ميان دو طرف مقابل مربع واحد سطح آن است. اين مقاومت 

جريان در مداري الكتريكي يا كابل است. آن را گذرا نيز مي نامند.

Surface Transfer Impedance                امپدانس انتقالي سطح
اگر جرياني در پوشش محافظ بيروني كابلي جريان يابد، در اين صورت ولتاژ 
القا شدة طولي در امتداد داخل آن پوشش محافظ حاصل خواهد شد. نسبت 

آن ولتاژ القا شده به جريان محرك، امپدانس يا امپدانس انتقالي سطح است.

Surge موج، خزش                          
افزايش موقتي و نسبتًا زياد در ولتاژ يا جريان در مداري الكتريكي يا كابل. 

آن را جريان گذرا نيز مي نامند.

Surging               ايجاد موجSurging               ايجاد موجSurging
در  عمدي  تغييري  بدون  كوتاه  اي  دوره  در  برونداد  در  برجسته  نوساني 

شرايط عمليات.
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Suspension Cables                كابل هاي معلق
با  فوالدي  هاي  رشته  از  زيادي  تعداد  بزرگ  اي  دهانه  با  معلق  پلهاي  براي 
استحكام كششي زياد و روي اندود كاري شده به صورت موازي بكار مي روند. 
اين رشته ها كه طول پل را در يك طول منحني زنجيري بلند طي مي كنند، در 
هر طرف در كفشك هاي مربوط به رشته محكم مي شوند. دسته هاي كابل از 
جنس فوالد ريختگي در اطراف رشته هاي كابل در فاصله هايي با پيچ محكم 
مي شوند و برروي اين رشته ها نگهدارنده هاي تعليقي طناب سيمي بلند قرار 

مي گيرند و كف پل را به حالت آويزان نگه مي دارند.

           Suspension Process فرايند تعليق            
به  كلرايد  وينيل  قطره هاي كوچك  كه  مواردي  در  ها  روش ساخت رزين 
وسيلة كلوييدهاي محافظ مانند پلي وينيل الكل، ژالتين، متيل يا سلولز با مواد 

ديگر در آب معلق و سپس به سرعت به هم زده مي شوند.

SV
عالمت اختصاري هادي عايقكاري شده با الستيك با روكش الستيكي، براي 
مكان هاي مرطوب و مناسب 300 ولت  60 درجه سانتيگراد (140 درجه 

فارنهايت) است.

SV Cord                                                                    SVسيم رابط
سيمي كه براي نيازمندى هاي ساختماني محكم مانند جاروهاي برقي، موتورها، 
ماشين هاي لباس شويي يا ابزارهاي قابل حمل از قبيل ماشين هاي مته برقي 
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بكار مي رود. اين سيم ها شامل دو يا چند هادي تابيده شده (افشان) با پوششي 
ميان مس و عايق براي جلوگيري از فرورفتن رشته هاي ظريف به عايق است. 
پركننده ها با هادي ها براي ايجاد مجموعه اي گرد به هم پيچيده  مي شوند. 

روكشي از الستيك با كيفيت مرغوب سيم را به طور كامل مي پوشاند.

SVO
روغن،  برابر  در  مقاوم  روكش  با  اما   ،SV مشابه  هادي  اختصاري  عالمت 

مناسب براي 300 ولت و 60 درجه سانتيگراد (140 درجه فارنهايت).

SVO Cord                                                SVO سيم رابط
عالمت اختصاري هادي شبيه SV ، اما با روكش نئوپرن.

SVOO
عالمت اختصاري هادي شبيه SVO،اما با عايق روكش مقاوم در برابر روغن.

SVT
از  كامل  طور  به  آن  ساختمان  كه   ،  SV مشابه  هادي  اختصاري  عالمت 
تا 194   140) سانتيگراد  درجة  تا 90  ولت، 60  براي 300  است،  پالستيك 

درجه فارنهايت) مناسب است.

SVT Cord                                                             SVT سيم رابط
سيم ساخته شده با ساختماني محكم براي جاروبرقي ، موتورهاي ماشين هاي 
لباس شويي، ابزارهاي قابل حمل مانند ماشين مته برقي يا وسايل ديگر. اين 
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سيم ها شامل دو يا چند هادي تابيده شده (افشان) با پوششي ميان مس و عايق 
براي جلوگيري از فرورفتن رشته هاي ظريف به داخل عايق است. پركننده ها با 
هادي ها براي ايجاد مجموعه اي گرد به هم تابيده مي شوند، سپس سيم را به 

طور كامل با روكشي از جنس الستيك با كيفيت مرغوب مي پوشانند.

SVTO
SVTعالمت اختصاري هادي همانند SVTعالمت اختصاري هادي همانند SVT، اما با روكش گرمانرم مقاوم در برابر روغن. 

براي دماي 60 درجه سانتيگراد (140 درجه فارنهايت) بكار مي رود.

SVTOO
SVTOعالمت اختصاري هادي مانند SVTOعالمت اختصاري هادي مانند SVTO، اما با عايق و روكش مقاوم در برابر روغن.

SW
 ( AWG 2 تا  AWG 8)عالمت اختصاري كابل برق روكش شده با الستيكAWG 8)عالمت اختصاري كابل برق روكش شده با الستيكAWG

CSA  و براي 600 ولت.

SWA
Single Wire Armoredعالمت اختصاري Single Wire Armoredعالمت اختصاري Single Wire Armored، زره بندي شده با سيم تكي.

Swaging              قراركاري، آهنگري سردSwaging              قراركاري، آهنگري سردSwaging
تغيير شكل نيمرخ قطعه كار با نيروي خارجي كه براي ايجاد تغيير دايمي در 
شكل قطعه به اندازة كافي نيرومند است. اصطالح ديگري براي چين دار كردن. 
اين فرايند در مورد سيم ها، مفتول ها و لوله ها بكار مي رود و مي توان آن 
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را براي انواع كارهايي مانند نوك دار كردن، پخ كاري، اندازه كردن و كاهش 
عمليات مورد استفاده قرار دارد.

             Swaging, Rotary                  قراركاري گرداني، فرجينگ گردانيRotary                  قراركاري گرداني، فرجينگ گردانيRotary
قالب  شكل  گردنده.  هاي  قالب  و  ها  چكش  وسيله  به  فلز  به  دادن  شكل 
دار  نوك  براي  اين وسيله  از  توليد شود.  بايد  كه  است  كنندة شكلي  تعيين 
كردن انتهاي مفتول، لوله و سيم براي داخل كردن در حديدة كشش استفاده 

مي شود.

  Sweep                                  انحنا، تاب
عيبي در سيم تخت شده كه ماده از امتداد مستقيم منحرف مي شود. علت هاي 
ممكن آن شامل پيش تابگيري ناقص سيم ورودي؛ نامستقيم بودن امتداد سيم 
از زنجيرة نورد؛ راهنماهايي كه به طور مناسب در جاي خود قرار نگرفته اند؛ 

ميسر بودن تغيير جهت سيم؛ و غلتك هايي كه تراز ساكني ندارند.

Sweep Test               آزمون جارويي
روش تعيين پاسخ بسامد كامل با ايجاد ولتاژ RF كه بسامد آن با آهنگ ثابت 
مقادير  اين روش  از  استفاده  با  كند.  تغيير مي  معين  اي  و سريع در گستره 

اتالف برگشت ساختاري structural return loss به دست مي آيد.

Sweep Coax                                       كابل هم محور جاروييSweep Coax                                       كابل هم محور جاروييSweep Coax
كابل هم محوري كه توسط آزمون جارويي آزمايش شده و توسط سازنده 

تأييد شده است.
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Switch كليد                
وسيله اي كه اتصال را در مداري الكتريكي، الكترونيكي يا مكانيكي برقرار يا 

قطع مي كند.

Switch , Knife                  كليد چاقويي
كليدي كه در آن مدار با حركت تيغه اي كه شانه هاي تماس را درگير مي كند، 

بسته مي شود.

SWG
Standard Wire Gaugeعالمت اختصاري Standard Wire Gaugeعالمت اختصاري Standard Wire Gauge ، سنجة سيم استاندارد.

SWO
عالمت اختصاري هادي مانند SW ، اما با روكش نئوپرن.

Sword Spool         قرقرة تيغه اي
قرقره اي شكل داده شده كه سيم پود روي آن پيچيده مي شود به اين منظور 

كه به داخل ماكوي ماشين بافندگي مرتبط شود.

SWI
 ،( AWG 2 تا AWG 2 تا AWG AWG 8) عالمت اختصاري كابل برق روكش شده پالستيكAWG 8) عالمت اختصاري كابل برق روكش شده پالستيكAWG

(C.S.A) 600 ولت
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Synchronism      همزماني، همگامي
هنگامي كه سامانه هاي متصل به AC، ماشين ها يا تلفيقي از آنها با بسامدي 
يكسان كار مي كنند و هنگامي كه جابجايي هاي زاوية فاز ميان ولتاژهاي آنها 

ثابت است يا در حدود مقداري ثابت و پايا تغيير مي كند.

Synchronous        ماشين همگام
ماشيني كه در آن سرعت ميانگين عمليات معمولي به دقت متناسب با بسامد 

سامانه اي است كه به آن وصل شده است. 

Synchronous Speed             سرعت همگام
سرعت گردش شار مغناطيسي ايجاد شده توسط وصل كردن سيم پيچ اوليه است. 
ACموتور ACموتور AC القايي با شمار معيني قطب طراحي مي شود كه سرعت موتور را در 
هنگام اتصال به برق با بسامد خاص تعيين مي كند. به طور مثال، موتوري چهار 
قطبي كه با برق 60 هرتز كار مي كند داراي سرعت همگام 1800 دور در دقيقه 
است. موتور در كاربرد واقعي، به علت مشخصة لغزش موتور با سرعت اندكي 

كمتر كار خواهد كرد كه به طور معمول در حدود 1725 دور در دقيقه است.

Synchrotron        سنكروترون
وسيله اي براي شتاب دادن به ذرات باردار تا انرژي هاي باال در خالء. اين ذرات 
توسط ميدان مغناطيسي متغير در حالي كه در مسيري بسته شتاب مي گيرند، 

هدايت مي شوند.
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Synthetic Diamond الماس مصنوعي                    
الماس مصنوعي كه براي ساخت حديده هاي كشش سيم مصرف مي شود.

Synthetic              محلول سنتزي
با مواد مصنوعي و بدون وجود چربي هاي  مواد روانكاري كشش سيم كه 

طبيعي معدني يا حيواني فرمول بندي شده است.

SXL
عالمت اختصاري سيم اولية جدار ضخيم گرما سخت. اين سيم ممكن است 

لخت يا قلع اندود باشد.
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T

T
درجة   60 براي  گرمانرم   PVC عايق  با  ساختماني  سيم  اختصاري  عالمت 

سانتيگراد (140 درجة فارنهايت).

T1
مدار حامل مشترك اجاره اي (خط خصوصي) كه روش استاندارد اتصال به 
هم سامانه هاي ارتباطي ديجيتال در آمريكاي شمالي است. اين خط با سرعت  
 Kbp 24 كانال Kbp 24 كانال Kbp  ،DS -1 1/544 كار مي كند. اين وسيله با پيام رسانDS -1 1/544 كار مي كند. اين وسيله با پيام رسانDS MbPs

64 را فراهم مي آورد.

TA
عالمت اختصاري سيم تابلوي برق، سيم عايقكاري شده، گرمانرم و پنبه نسوز 

نمدي و محدودة دماي 90 درجة سانتيگراد (194 درجة فارنهايت).

TAA
نوار  انعطاف،  قابل  پوشش  نيكل  مس  يا  نيكل   – مس  اختصاري  عالمت 
PTTE، پنبه نسوز نمدي، گردباف پنبه نسوز و محدودة دماي 200 درجة 

سانتيگراد (392 درجة فارنهايت).

Tachometer        دور سنج، تاكومتر 
دور  بر حسب  ماشين  يا  ميل محور  گيري سرعت  اندازه  براي  اي  وسيله 
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در دقيقه است.
Tainton Process

به Bethanizing Process مراجعه شود.

  Take – Off Stand        دستگاه قرقره بازكن 
در مواردي كه باز كردن سيم از روي قرقره الزم شود بكار مي رود. نكتة مهم 

در اين مورد قابليت تجهيزات براي اعمال نيروهاي كشش الزم است.

Take – Up             دستگاه جمع كن 
1) فرايند انباشتن سيم يا كابل روي قرقره يا هر نوع ديگر بسته. 2) وسيلة 
كشيدن سيم يا كابل از داخل قطعه اي تجهيزات يا ماشين و پيچيدن محصول 
تمام شده در مرحلة جمع آوري بر روي قرقره كه به لحاظ گشتاور چرخشي 

كافي تحت كنترل قرار مي گيرد. به Spooler مراجعه شود.

Tallow Soap        صابون پيه 
روان كننده اي خميري كه در كاربردهاي كشش مفتول مصرف مي شود.

Talurit Swaging Process    فرآيند آهنگري سرد تالوريت 
روش شكل دادن به حلقه هاي چشمي در طناب هاي سيمي از طريق كشيدن 
طناب به داخل لولة كوتاه آلومينيومي و سپس قرار دادن طناب و لولة آلومينيومي 
با هم در قالب آهنگري است كه با قالب هاي آهنگري سرد تالوريت سازگار 
و مناسب آن است. سپس فشار مناسب هيدروليك اعمال مي شود و لوله و 

طناب به صورت حلقة چشمي تشكيل مي شود.
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Tan Delta
به Dissipation Factor مراجعه شود.

Tandem Drawing Machine
به Wiredrawing Machine, Tandem مراجعه شود.

Tandem Extrusion                                    اكستروژن رديفي
اكسترود كردن دو ماده كه مادة دوم بر روي مادة اول به كار مي رود. اين دو 

اكسترودر در فرآيند نسبتًا به هم نزديكند (با فاصلة كمتر از يك متر).

Tandem Marker
به Marking, Tandem مراجعه شود.

Tandem Mill      دستگاه نورد رديفي 
دستگاه نوردي كه شامل دو يا چند جايگاه است كه در رديفي خطي مرتب 
شده اند، فلزي كه بايد نوردكاري شود از يك جايگاه به جايگاه بعدي مي رود.

Tangential Extrusion  اكستروژن مماسي       
شيوة اكسترود كردن در مواردي كه قالب بر روي تكيه گاه ماشين كفشگي 

ثابت سوار مي شود. به Conform مراجعه شود.

Tangle, Process            گوريدگي فرآيند 
مربوط به هنگامي كه سيم در حال باز شدن از روي قرقره يا خارج شدن از دستگاه 
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بازكن براي انجام فرآيند بعدي به دور خود مي پيچد يا گره مي خورد.

Tank Test            آزمون مخزني 
آزمون ولتاژ دي الكتريك كه در آن نمونة آزمون در مايع (معموالً آب) فروبرده 
مي شود. ولتاژ ميان هادي و مايع كه به منزلة زمين بكار مي رود برقرار مي شود. 
در برخي موارد، مقاومت عايق نيز در حالي كه نمونه غوطه ور است اندازه گيري 

مي شود.

Tantalum              تانتال 
Taعنصري با عالمت شيميايي Taعنصري با عالمت شيميايي Ta. محصول فرعي فرآوري قلع. اين عنصر فلزي 
ديرگداز با قابليت شكل پذيري عالي در حالت سرد به منزلة مادة حائل يا مانعي 
در برابر خوردگي پردازشگرهاي شيميايي و براي ابزارهاي برش كاربيدي بكار 
مي رود. اين عنصر در خازن ها و فيالمان ها نيز مصرف مي شود. در 1324 

درجة سانتيگراد (2415 درجة فارنهايت) ذوب مي شود.

Tap            سر وسط، قالويز
1) سيم مخصوصي كه از نقطة مياني پيچه يا سيم خارج مي شود. 2) ابزاري 

كه براي تراش دندانه هاي پيچ در يك سوراخ گرد بكار مي رود.

Tape                                                                         نوار
نوار نسبتًا باريك بافته شده يا بريده شده از پارچه، كاغذ يا ماده اي اليه اي.

Tape Cable           كابل نواري



واژه نامه سيم و كابل 961

شكلي از چند هادي كه شامل باريكه هاي فلزي موازي كه در ماده اي عايق 
كننده جا گرفته اند. آن را كابل تخت انعطاف پذير مي نامند.

Tape Shield          حفاظ نواري 
حفاظي كه از مس يا آلومينيوم (چه به صورت تنها و چه به صورت چند اليه 
با دي الكتريك) و برنز ساخته مي شود. حفاظ هاي نواري را به صورت تخت 

يا به شكل چين دار تهيه مي كنند.

Tape Wrap           پوشش نواري
ماده اي نواري كه به صورت مارپيچي يا طولي به دور سيم چه عايقكاري شده 
چه بدون عايق پيچيده مي شود و به منزلة عايق يا مانع مكانيكي بكار مي رود.

Taped Insulation         عايق نواري
يا  هادي  روي  بر  كه  مارپيچ  به صورت  شده  پيچيده  نوارهاي  از  عايقي 
بر روي گروهي سرهم شده از هادي هاي عايقكاري شده بكار مي رود. 
نوار بر روي  از عرض  با كسري  نوار  هنگامي كه دورهاي متوالي نوعي 
نوار  نوع  اين  گويند.  مي  پيچ  كنار  را  نواري  عايق  شود،  مي  پيچيده  هم 
پيچي را كنار پيچ مثبت نيز مي نامند. نواري كه به گونه اي بكار رود كه 
فاصله اي باز در ميان پيچيدن هاي متوالي به وجود آورد، آن را لب به 
نوار  مواردي كه چند اليه  نامند. در  منفي مي  به لب  يا لب  باز  پيچ  لب 
از  معيني  فاصلة  به  نوارها  اين واقعيت است كه الية  نشانگر  دارد  وجود 
ايجاد  را  كامل  پوشش  تا  مي شود  كابل شروع  محور  امتداد  در  يكديگر 
پيچيدن  ميان  فاصلة  كه  رود  مي  بكار  اي  گونه  به  نوار  كه  هنگامي  كند. 
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هاي متوالي بسيار كوچك تر از آن است كه با كمك چشم اندازه گيري 
نامند. آنرا لب به لب مي  شود 

    Tapered Cooling         خنك كاري تدريجي Tapered Cooling         خنك كاري تدريجي Tapered Cooling
شيوه اي براي تنظيم درجة خنك كاري در خالل عمليات ريخته گري پيوسته.

Tapered Drafting
به Tapered Drawing مراجعه شود.

Tapered Drawing          كشش كاري مخروطي Tapered Drawing          كشش كاري مخروطي Tapered Drawing
در  ها  بلوك  ميان  در  يكنواختي كشش حديده  توضيح  براي  كه  اصطالحي 
ماشين چند حديده اي بكار مي رود. اين عمل با كاستن از مقدار كاهش سطح 
در هر گذر كه مبتني بر افزايش استحكام كششي است انجام مي شود. كشش 
كاري مخروطي بارهاي موتور را در ماشين متوازن مي كند، به اين ترتيب كه 
براي هر بلوك تواني تقريبًا يكسان موردنياز خواهد بود. اين عمل، كنترل بهتر 

دماي سيم كشيده شده را نيز فراهم مي كند.

    Tapered Extruded Shape           شكل اكسترود شدة مخروطي 
شكل اكسترود شده اي كه سطح مقطع آن به طور پيوسته در طول آن يا در 

بخش خاصي از آن تغيير مي كند.

Taping          نوارپيچيTaping          نوارپيچيTaping
فرآيند عايقكاري طول پيوسته سيم هاي با قطر زياد. در بسياري از عمليات 



واژه نامه سيم و كابل 963

(پوشش  يكديگر  عكس  جهت  در  مارپيچي،  پوششي  نوار  دو  نوارپيچي، 
ضربدري) مستقيماً بر روي هادي بكار مي روند. دراين نوع نوارپيچي، به منظور 
تشكيل پوشش چند اليه اي و بدون فضاي خالي و درزبندي حرارتي و براي 
ايجاد ديواره اي يكپارچه و پيوسته، هر نوار با دور قبلي خود به صورت همپوش 

پيچيده مي شود.

Taping Machine               ماشين نوارپيچي 
1) ماشيني براي پوشاندن كابل برق با نوار به منظور عايقكاري. 2) ماشيني 
كه نوار را به دور سيم يا كابل، هنگام وارد شدن آن به كله گي اكسترودر يا 
ماشين تابنده مي پيچد. اين نوار براي جدا كردن مادة عايقكاري از سيم يا 

كابل بكار مي رود.

Tapping              بارگيري از كوره، قالويز كاري Tapping              بارگيري از كوره، قالويز كاري Tapping
1) عمل تخلية فلز مذاب از كوره به بارريز (پاتيل) . 2) تراشيدن دندانه هاي 

پيچ در داخل سوراخ.

Tarnish                 تاري، كدري 
تغيير رنگ سطح فلز ناشي از تشكيل اليه اي نازك حاصل از خوردگي كه 

معموالً به علت قرار گرفتن در معرض هوا ايجاد مي شود.

TAS
عالمت اختصاري سيم وسايل ثابت داراي حفاظ با مواد گرمانرم.
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Taylor Process              فرآيند تايلور
فرآيندي براي كشيدن سيم بسيار ظريف به ويژه از فلزات غير نرم است. در اين 
فرآيند فلز مذاب را در لوله اي شيشه اي يا از جنس كوارتز مي ريزند و پس از 

گرم كردن هر دو تا دمايي كه شيشه يا كوارتز ذوب شود، آن را مي كشند.

TB
Terminal Blackعالمت اختصاري Terminal Blackعالمت اختصاري Terminal Black، بلوك پاياني.

TBS
عالمت اختصاري سيم تابلوي برق عايقكاري شده با مواد گرمانرم و گردباف 
خارجي اليافي و محدودة دماي 90 درجة سانتيگراد (194 درجة فارنهايت).

TBWE
عالمت اختصاري سيم تابلوي برق، اشباع شده براي مقاومت در برابر هوا و 

بدون ولتاژ نامي.

TBWP                                                              گورشدگي
عالمت اختصاري سيستم تابلويي برق، اشباع شده براي مقاومت در برابر هوا 

و بدون ولتاژ نامي.

TC
.(Tinned Copper) عالمت اختصاري مس قلع اندود
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TCC
.(Triple Cotton Coverd) عالمت اختصاري پوشش پنبه اي سه گانه

TCR
يا   ،Temperature Coefficient of Resistance اختصاري  عالمت 
ضريب دمايي مقاومت. از اين ضريب مي توان براي ارزيابي تغيير در مقاومت 
پيچة سيم با تغيير دماي پيچه استفاده كرد. TCR تغيير مقاومت يك هادي 
معين با تغيير دما به اندازة يك درجه در دماي مرجع تقسيم بر مقاومت هادي 

در همان دماي مرجع است.

T- Carrier             حامل تي 
سامانه هاي سلسه مراتبي يا پايگاه ديجيتالي مربوط به AT & T كه براي 
انتقال سيگنال هاي صوتي و ديگر سيگنال ها به شكل رقمي طراحي شده اند 
و T4 نشان داده مي شوند. حامل T1 داراي 24  T2 ،T1 و با عالمت هاي

كانال صوتي PCM است.

T/d Cu
عالمت اختصاري (سيم الكتريكي) آلياژ مس- تنگستن.

TDR
Time (2 .رلة با تأخير زماني ،Time (2 .رلة با تأخير زماني ،Time Time Delay Relay (1 : عالمت اختصاريTime Delay Relay (1 : عالمت اختصاريTime Delay Relay
پژواك (رادار) – پژواك (رادار) – پژواك (رادار)  – ، بازتابندة حوزة زماني، آزمون پالس – ، بازتابندة حوزة زماني، آزمون پالس  Domain Reflector
كابل. در اين آزمون سيگنالي از طريق كابل منتقل مي شود تا با قطع امپدانس 
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روبه رو شود، سپس بخشي از سيگنال بازتاب مي يابد كه بدين وسيله فاصله 
تا محل عيب را مي توان برآورد كرد. اين روش براي يافتن محل عيب ها، 

حفاظ يا هادي قطع شده سودمند است.

Tear Strength             استحكام پارگي 
نيروي الزم براي منجر شدن به پارگي ماده در شرايط مشخص.

Tear Test              آزمون پارگي 
تعيين استحكام پارگي مواد مختلف.

UL  مربوط به (TAB) هيئت داوري فني
Technical Appeal Board (TAB) of UL
UL گروهي مستقل براي پيشنهاد راه حل در مورد اختالف هاي ميان اعضايUL گروهي مستقل براي پيشنهاد راه حل در مورد اختالف هاي ميان اعضايUL

و مشتريان آنها.

Teaming              بارريزي، ريخته گريTeaming              بارريزي، ريخته گريTeaming
ريختن فلز در قالب هاي شمش. به Pouring مراجعه شود.

Teflon
R تفلون                                                       

FEP,PFA .نام تجارتي شركت دوپونت براي رزين هاي فلوئوروكربن استPFA .نام تجارتي شركت دوپونت براي رزين هاي فلوئوروكربن استPFA
و TFF موادي از اين نوع اند.

                            Teflon 
R

Impegnated                                 تفلون در آغشته 
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تفلون  با ذرات كلوييدي  برابر گرما  ليفي مقاوم در  اشباع گردباف شيشه اي 
است. تفلون را پس از اشباع با پخت عمل آوري مي كنند.

Tefzel
R

تفزل                   
نام تجارتي دوپونت براي مادة فلوئورو كربن كه به طور معمول به صورت 

عايق پوششي سيم بكار مي رود.

Telecommunications           ارتباطات راه دور، مخابرات 
ارتباطات اطالعاتي در فاصله هاي مختلف، شامل فاصله هاي بين ساختماني 

و درون ساختماني است.

شين زمين كردن سامانة مخابرات 
Telecommunications Grounding Busbar
نقطة مشترك اتصال سامانة مخابرات و اتصال به زمين كه در اتاق مخابرات 

يا تجهيزات قرار مي گيرد.

زيرساخت هاي مخابراتي               
Telecommunications Infrastructure
مجموعه اي از اجزاء مخابراتي به استثناي تجهيزات كه با يكديگر امكانات اصلي 
براي توزيع همة اطالعات درون يك ساختمان يا محوطه اي را فراهم مي آورند.

Telegraphy         ارتباط تلگرافي Telegraphy         ارتباط تلگرافي Telegraphy
ارتباط راه دور به وسيلة رمز سيگنال.
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          Telemetering             اندازه گيري از راه دور Telemetering             اندازه گيري از راه دور Telemetering
اندازه گيري با كمك وسايل واسطه اي كه امكان تفسير را در فاصله اي از 

آشكار ساز اوليه ميسر مي سازد.

Telemetry Cable         كابل دور سنجي 
كابلي كه براي انتقال اطالعات از وسايل اندازه گيري به تجهيزات ثبت كنندة 

جانبي بكار مي رود.

      Telephone Cable              كابل تلفن 
اي  اندازه  كوچك  هاي  كابل  از  اي  مجموعه  از  موارد  اغلب  در  كابل  اين 
يا  مسي  شدة  عايقكاري  سيم  چهار  يا  سه  دو،  شامل  كه  شود  مي  تشكيل 
آلومينيومي است كه به يكديگر پيچيده شده اند. انواع كابل تلفن عبارتند از: 
چهار جزئي ستاره، كابل مشترك تلفن، كابل هاي تلفن اصلي بسامد حامل، 
كابل هم محور و كابل تلفن زير دريايي. در كابل هاي هم محور از لوله ها و 

باريكه ها استفاده مي شود.

    Telephone Wire              سيم تلفن 
اين سيم شامل بسياري از انواع مختلف سيم مخابراتي است. اين سيم به جاي 

اين كه سيمي از نوع خاص باشد، طبقه اي از سيم ها و كابل هاست.

Terlurium            تلوريم، تلور 
سفيد كه به – سفيد كه به – سفيد كه به  Teعنصري با عالمت شيميايي Teعنصري با عالمت شيميايي Te. فلزي شكننده به رنگ نقره اي 
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صورت محصول فرعي ذوب مس به گونة تجارتي تهيه مي شود و آن را در 
آلياژ مس – تلوريم براي كمك به ماشينكاري باقي نگه مي دارند. اين عنصر 

هنگامي كه به فوالد اضافه مي شود قابليت ماشينكاري را بهبود مي بخشد.

Temper               بازپختTemper               بازپختTemper
1) اين فرآيند در عمليات حرارتي، چقرمگي را افزايش و سختي فوالد سخت 
شده يا چدن را كاهش مي دهد. از اين فرآيند گاهي اوقات براي يكنواخت 
كردن (نرماليزه كردن) فوالد استفاده مي شود. اين عمل را با گرم كردن تا دمايي 
كمتر از دماي اوتكتوييد انجام مي دهند. 2) گاهي اوقات از فرآيند "بازپخت" 
در فوالدهاي ابزار استفاده مي شود. اما به گونه اي ناسنجيده اشاره به مقدار كربن 
دارد. 3) اين اصطالح در آلياژهاي غير آهني و برخي از آلياژهاي آهني براي 
تعيين سختي و استحكام ايجاد شده توسط عمليات مكانيكي و يا گرمايي بكار 
مي رود و با ساختار معين، خصوصيت هاي مكانيكي يا كاهش سطح در خالل 
سردكاري مشخص مي شود. يك آلياژ خاص ممكن است به طور كامل نرم 
يابازپخت تابكاري شده باشد يا ممكن است براي بازپخت سخت فراتر از آن 
براي بازپخت فنري روي آن كار سرد انجام شود. بازپخت هاي مياني كه به 
وسيلة سرد كاري انجام مي شود (نوردكاري يا كشش كاري) را "يك چهارم 
سخت" ، " نيم سخت" و "سه چهارم سخت" مي نامند و با مقدار حاصل از 

كاهش سردكاري و خصوصيت هاي كششي حاصل از آن تعيين مي كنند.

Temper Annealing
به Stress – Relief Annealing مراجعه شود.
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Temperature Ambient         دماي محيط
دماي واسطة احاطه كنندة جسم، مانند هوا در اطراف كابل.

Temper Brittleness      تردي بازپختي، شكنندگي بازپختي 
از دست رفتن مقاومت در برابر ضربه است كه در برخي فوالدهاي آلياژي 
كم كربن و با كربن متوسط، هنگامي كه در محدودة دماي 350 تا 600 درجة 
آزمون  در  بازپختي  شكنندگي  آيد.  مي  وجود  به  شود،  بازپخت  سانتيگراد 

ضربهاي ميلة شيار دار، و نه در آزمون كششي، آشكار مي شود.

Temperature Coefficient of Resistance
TCRبه TCRبه TCR مراجعه شود.

Temperature, Emergency           دماي اضطراريEmergency           دماي اضطراريEmergency
دمايي كه در آن كابل مي تواند براي مدتي كوتاه با از دست دادن مقداري از 

عمر مفيد خود، كار كند.

       Temperature, Operating             دماي عملياتيOperating             دماي عملياتيOperating
دمايي كه وسيله اي براي كار در آن دما طراحي شده يا حد مجاز دما براي 
در  هادي  براي  دما  بيشينة  ها  كابل  مورد  در  است.  عملياتي  معمول  شرايط 

خالل عمليات معمولي است.

Temperature Rating           مقدار نامي دما، حد مجاز دماTemperature Rating           مقدار نامي دما، حد مجاز دماTemperature Rating
بيشينة دمايي كه محصولي براي آن طراحي شده است. به طور مثال، آن را 
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مي توان دمايي در نظر گرفت كه مادة عايق كننده ممكن است در كار پيوسته، 
بدون از دست دادن خصوصيت هاي اصلي خود (كار عملياتي، بار اضافي، 

اتصال كوتاه)، بكار رود.

Temperature, Short- Circuit       دماي اتصال كوتاه
دماي در نظر گرفته شده براي كابل كه در آن دما، بكار انداختن محافظ بار 

اضافي را ميسر مي سازد.

Temperature Stress  تنش دمايي         
بيشينة تنشي كه مي توان در مورد ماده اي در دماي معين، بدون ايجاد تغيير 

شكل فيزيكي، بكار برد.

Tempering
به Temper  مراجعه شود.

10 Base T
پروتكل شبكة اترنت كه با سرعت بازدهي 10mb/s داده در كابل زوجي به 

هم تابيده مشخص  مي شود.

Tensile Bolt
تا  ماشو  از 16×16  آن  يا چشمة  روزنه  مقدار  كه  سيمي  بافتة  از  اي  درجه 
تلقي  وزن  سبك  درجة  يك  درجه،  اين  كند.  مي  تغيير  ماشو   230×230

مي شود.
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Tensile Fracture          پارگي كششي 
پارگي سيم كه ناشي از اعمال نيروي كششي بيشتر از استحكام نهايي كشش 

ماده است.

Tensile Set           مانايي كششي 
 وضعيتي كه ماده اي پالستيكي به علت اعمال تنش و پس از رفع آن، تغيير 
Tensile شكل دايمي از خود  نشان مي دهد. اين اصطالح همان اصطالح
آزمون هاي سطح  از  يكي  اين عمل  كه  اما در صنعت الستيك  است،   Set

پخت است، تحت اين عنوان شناخته مي شود.

Tensile Strength          استحكام كششي 
بيشترين نيروي طولي كه ماده اي مي تواند بدون جدا شدن از هم يا گسيختگي 
اين  نامند.  مي  نيز   (UTS)نهايي كشش  استحكام  را  آن  كند.  تحمل  را  آن 
استحكام بيشينة بار كششي است كه مي توان به نمونة آزمون كششي وارد 

آورد كه در وراي آن كشيدگي بيشتر نمونه همراه با كاهش بار است.

Tensile Stress               تنش كششي
نيروي وارد بر واحد سطح مقطع كه براي ازدياد طول ماده اعمال مي شود.

Tensile Test آزمون كششى 
اندازه گيري استحكام كششي ماده براي تعيين بيشينة باري است كه ماده اي 
مي تواند به صورت رضايتبخش پيش از گسيختگي تحمل كند. اين آزمون 
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با افزايش نيروي كشيدن در يك طرف نمونه در حالي كه طرف ديگر ثابت 
نگهداشته مي شود، انجام مي شود تا اين كه پيچيدگي يا گسيختگي به وجود 

آيد. استحكام كششي را بر حسب نيوتن بيان مي كنند.

Tensile Break             شكست كششي Tensile Break             شكست كششي Tensile Break
اين  است.  نهايي  كشش  استحكام  از  بيشتر  كه  كشش  از  ناشي  گسيختگي 
حالت را مي توان هنگامي كه سيم «ميان باريك» مي شود و وضعيت «قيف 
اما،  كرد.  مالحظه  شود،  مي  نمودار  محل شكست  در  كوچكي  مخروط»  و 
اقدام  به  كه  باشد  تركيدگي مركزي  نشانگر عيب  است  اين شكست ممكن 

اصالحي متفاوتي نياز دارد.

كشش نهايي هادي بدون بار      
Tension, Final Unloaded Conductor
كشش پس از آن كه هادي براي مدتي قابل مالحظه در اثر بارهاي شبيه سازي 

شدة مربوط به يخ و باد كش آمده است.

Tension, Initial Conductor         كشش اولية هاديInitial Conductor         كشش اولية هاديInitial Conductor
كشش پيش از اعمال هر گونه بار خارجي.

Tension Meter                كشش سنج 
دستگاه اندازه گير كه براي اندازه گيري و آزمون كشش در همة انواع سيم، 

نخ، نوار و اليه در اثناي فرآيند توليد و پيچيدن بكار مي رود.
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Tension Ratio                                                نسبت كشش
تعيين  براي  كشنده  بار چرخ  از  پس  و  پيش  محصول  ارزيابي كشش  براي 

جهت و مقدار لغزش به كار مي رود.

Tension Regulator      تنظيم كنندة كششTension Regulator      تنظيم كنندة كششTension Regulator
وسيله اي كه براي كنترل كشش در اثناي ساخت يا جابجايي سيم و كابل بكار 
مي رود. از اين وسيله در درجة اول براي كنترل كشش كابل در حال پيچيده شدن 

روي قرقره هاي شيار دار در سامانة حركتي هماهنگ شده استفاده مي شود.

Tension Set          مانايي كششي 
وضعيتي كه ماده اي پالستيكي به علت اعمال تنش و پس از حذف آن، تغيير 
شكل دايمي از خود نشان مي دهد. اين اصطالح، كاربردهايي از رشتة فوالدي 

پيش تنيده تا كابل هاي انتقال هوايي و مانند آن را در بر مي گيرد.

Tension Spring                          فنر كششي Tension Spring                          فنر كششي Tension Spring
فنري مارپيچي كه براي افزايش طول در هنگام وارد آوردن نيرو طراحي شده است.

    Tension, Working         كشش هنگام كار Working         كشش هنگام كار Working
كششي كه بايد براي كابل قابل حمل بر روي قرقرة موتوردار بكار گرفته شود. 

اين كشش نبايد بيش از 10 درصد استحكام شكست كابل باشد.

Tensionometer            كشش سنج
وسيله اي براي اندازه گيري كشش سطحي مايعات در مورد قابليت خيس 
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كاري آنها.

Terminal            سرسيم، پايانه، ترمينال
شده  طراحي  هادي  چند  يا  يك  گرفتن  براي  كه  فلزي  سيم  پاياني  1)نقطة 
است و به شين تابلو يا بلوك يا بست ها و گيره هاي مكانيكي يا به انتهاي 
سيم لخت متصل مي شود. انواع اصلي آن عبارتند از: زبانة حلقوي، اتصال 
انواع  فلنجي.  و  سرگچ  سريع،  اتصال  تيغه،  قالب،  پرچمي،  نوع  بيلچه اي، 
خاص آن شامل پين مخروطي، خار محور مخروطي و امثال آن است كه يا 
عايقكاري شده ويا بدون عايق هستند. 2) وسيله اي كه توسط آن اطالعات 

جمع آوري و در شبكه ارتباطي منتشر مي شود.

                 Terminating Cable                  كابل پاياني 
يك كابل چند زوجي كه در مبادلة تلفن (مخابرات) براي اتصال كابل بيروني 
به قاب اصلي توزيع بكار مي رود. گاهي اوقات به آن Tip Cable، كابل 
فيش دار مي گويند. كابل ويژه اي كه به طور عمده براي پايان كابل منطقه اي 
در قاب هاي محافظ دار در دفاتر مركزي كه ترمينال هاي محفظه دار درزبندي 
شده مورد نياز نيست در نظر گرفته و طراحي شده است. عايق كابل در اين 

موارد معموالً پالستيك، خمير چوب و نوار كاغذ عايق شده است.

Termination      محل اتصال، سرسيم بندي، پايانه 
1) اتصال كابل. 2) آماده كردن كابل حفاظ دار براي اتصال. 3) محلي كه سيم 

ها به انواع مختلف پايانه ها وصل مي شوند.
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Ternary Alloy              آلياژ سه گانه، آلياژ سه تايي Ternary Alloy              آلياژ سه گانه، آلياژ سه تايي Ternary Alloy
آلياژي حاوي سه عنصر اصلي.

           Terrazzo Strip                تسمة موزائيك 
محصولي شكل داده شده با تختي خاص و نيازمندي هاي مربوط به مستقيم 
بودن است كه از تسمه يا مقاطع اكسترود شده ساخته مي شود و به منزلة تسمه 

هاي جدا كننده در كف هاي ساخته شده از موزائيك مرمري بكار مي رود.

Tertiary Winding        سيم پيچ نهاييTertiary Winding        سيم پيچ نهاييTertiary Winding
سيم پيچ افزوده شده به ترانسفورماتور عالوه بر سيم پيچ هاي مرسوم اوليه 
و ثانويه مانند سيم پيچ براي فرونشاندن همسازهاي سوم يا اتصال به دستگاه 

تصحيح كنندة ضريب توان است.

Test, Corona       آزمون تخلية هاله دار
يافتن ترازهاي ولتاژ فرو نشستن و آغاز هاله. ولتاژهاي سطوح پايين نشان دهندة 
ياحفاظ هاي  يا وجود حفره درون عايق و حفاظ  عايق  ناخالصي در  وجود 
Corona شكسته است. براي هادي لخت هوايي تخليه هاله دار (به شناسه

مراجعه شود) حاصل نامنظمي هاي سطحي است.

Test, Dimensional Stability        آزمون پايداري ابعاديDimensional Stability        آزمون پايداري ابعاديDimensional Stability
آزموني كه طول مشخصي از كابل (يك فوت) را براي اندازه گيري جمع شدن 

عايق به عقب، از روي هادي گرم مي كنند.
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Test Lead             سيم برق آزمون
 سيم عايقكاري شدة قابل انعطاف كه داراي ميلة اتصال (با دستة عايق)، گيره 
يا انبرك يا وسايل ديگر اتصال در يك طرف يا هر دو طرف است. از اين سيم 
به طور معمول براي انجام آزمون ها، اتصال وسايل اندازه گيري به طور موقت 

به مدار يا انجام اتصال هاي موقت الكتريكي استفاده مي شود.

Test, Proof
به Proof Test مراجعه شود.

Test, Referee              آزمون در حضور داور 
آزموني كه توسط كارگزار مستقل يا در حضور او يا توسط كارشناس در زمينه اي 

خاص انجام مي شود.

Test Report                                                        گزارش آزمونTest Report                                                        گزارش آزمونTest Report
اين اصطالح بيشتر براي گزارش هاي دايمي در مورد آزمون هايي كه توسط سازندة 
سيم انجام مي شود به كار مي رود. اين آزمون ها در مورد يك دسته سيم كه در 

يك بار توليد مي شود براي تاييد تأمين مشخصات انجام مي شود.

Test, Spiral          آزمون مارپيچي 
آزموني در مورد كيفيت مفتول و تبلور مجدد كه از طريق پيچيدن حلقه همراه 
ازدياد طول  انجام مي شود. آزمون  ازدياد طول  تعيين ضريب  براي  با وزنه 

مارپيچي نيز ناميده مي شود.
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Test, Structural Stability           آزمون پايداري ساختاريStructural Stability           آزمون پايداري ساختاريStructural Stability
آزموني كه طي آن كابل را تا دماي نامي آن گرم مي كنند، ضريب اتالف و 
و  را خنك  آن  گيرند، سپس  مي  اندازه  را  دار  هاله  تخلية  فرونشستن  ولتاژ 

دوباره آن مقادير را اندازه گيري مي كنند.

Test, Tension
به Tension Test مراجعه شود.

Test, U- Bend               U               U                آزمون خم                آزمون خم               
براي شكست را  برابر اوزن  آزموني كه تخلية هاله دار و زمان مقاومت در 

تعيين مي كند.

Test, Voltage Breakdown               آزمون شكست ولتاژ 
1)روش مرحله اي: بكاربردن چند ولتاژ نامي در مورد كابل به مدت چند دقيقه، 
سپس افزايش ولتاژ بكار رفته به مقدار 20 درصد براي همان مدت تا اين كه 
شكست ولتاژ اتفاق افتد. 2) افزايش سريع: بكار بردن ولتاژ با آهنگ مشخص 
1) تا اين كه شكست ولتاژ اتفاق افتد. 3) ضربه اي: بكاربردن  kV/SC ًمعموال)
شكست ولتاژ اتفاق افتد. 2) افزايش سريع: بكار بردن ولتاژ با آهنگ مشخص 

(معموالً 
شكست ولتاژ اتفاق افتد. 2) افزايش سريع: بكار بردن ولتاژ با آهنگ مشخص 

C ًمعموال)C
تپ هاي ولتاژ (معموالً 40×1/5 ميكروثانيه) و افزايش آن به مقدار 20 درصد تا 

اينكه شكست ولتاژ صورت گيرد.

  Test, Voltage Life        آزمون دوام ولتاژ
بكار بردن چند ولتاژ نامي به مدتي طوالني تا اينكه شكست ولتاژ اتفاق افتد. 

مدت زمان شكست پارامتري است كه براي كابل اندازه گيري مي شود.
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Test, Water Absorption                            آزمون جذب آب
آزموني كه تعيين مي كند حجم معيني از ماده در مدت زماني معين چه مقدار 

آب را جذب خواهد كرد.

Testing, Weld               آزمون جوش
شيوه اي كه براي آزمون جوش هاي لب به لب مفتول ها در مواردي بكار 
مي رود كه انتهاي يك كالف به ابتداي كالف ديگر براي عمل پيوستة كشش 

مفتول جوش داده مي شود.

TEW
نوع  از  ثابت  وسايل  به  مربوط  سيم هاي  اختصاري  عالمت 
انجمن   ،Canadian Standards Association (CSA )
شده  تابيده  يا  مفتولي  تكي  هادي  با  سيم  استانداردها.  كانادايي 
 105 دماي  و  ولت   600 براي  پالستيك  با  شده  عايقكاري  (افشان)، 

فارنهايت). درجة   221 ) سانتيگراد  درجة 

TFN
عالمت اختصاري مربوط به سيم وسايل ثابت براي سيم كشي داخلي وسايل 
روشنايي. هنگامي كه عايق اين سيم در برابر بنزين مقاوم باشد، از TFN به 
منزلة هادي با روكشي از نايلون اكسترود شده مناسب براي قرار گرفتن در 
معرض روغن معدني، بنزين مايع و بخارهاي بنزين در دماي معمولي محيط 

استفاده مي شود. اين نوع سيم در ارتباط نزديك با TFFN است.
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TFFN
عالمت اختصاري مربوط به سيم وسايل ثابت براي سيم كشي داخلي وسايل 
روشنايي در مواردي كه مقاومت در برابر بنزين مورد نياز باشد. روكش اين 
سيم نايلون اكسترود شده مناسب براي قرار گرفتن در معرض روغن معدني، 
بنزين مايع و بخارهاي بنزين در دماي معمولي محيط است. اين نوع سيم در 

ارتباط نزديك با TFN است.

TG
كلي  گردباف   ،PTFE نوار  اندود،  نيكل  مس  يا  نيكل  پذير  انعطاف  هادي 

شيشه اي و محدودة دمايي 200 درجة سانتيگراد (392 درجة فارنهايت).

TGS
عالمت اختصاري هادي مفتولي يا انعطاف پذير مسي، آهن يا مس نيكل اندود 
يا نيكلي، نوار PTFE با گردباف شيشه اي سيليكوني براي كار در 600 ولت 

و محدودة دماي 250 درجة سانتيگراد (482 درجة فارنهايت).

Thermal Aging               پير سازي گرماييThermal Aging               پير سازي گرماييThermal Aging
شيوه اي در عمليات حرارتي كه بر اساس آن محصول در معرض شرايط گرمايي 

يا مجموعه شرايط برنامه ريزي شده براي دورة زماني مشخص قرار مي گيرد.

Thermal Conduction                                                    
به Conduction, Thermal مراجعه شود.
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    Thermal Conductivity                                                   Thermal Conductivity                                                   Thermal Conductivity
به Conductivity, Thermal مراجعه شود.

          Thermal EMF         گرمايي EMFنيروي محركة الكتريكي گرمايي
نا  فلز  اتصال دو  كه  آيد  به وجود مي  الكتريكي كه هنگامي  نيروي محركة 

همانند گرم شود. به Thermocouple مراجعه شود.

          Thermal Endurance              دوام گرمايي 
مدت زماني در دماي انتخاب شده براي ماده اي عايق كننده يا سيستمي از 
مواد براي متالشي شدن در سطحي از پيش تعيين شده در ارتباط با عملكرد 

الكتريكي، مكانيكي يا شيميايي تحت شرايط مقرر آزمون.

Thermal Expansion                   انبساط گرمايي 
انبساط ماده هنگام قرار گرفتن در معرض افزايش دما، به ويژه افزايش طول 
ناشي از گرم كردن كه بر حسب سانتيمتر در هر سانتيمتر (يا اينچ افزايش در 

هر اينچ) از طول اوليه به ازاي هر درجه تغيير دما اندازه گيريي مي شود.

Thermal Fatigue                                        خستگي گرمايي
گسيختگي حاصل از شيب هاي دمايي كه با زمان به گونه اي تغيير مي كند كه 

تنش هاي چرخه اي در ساختار ماده ايجاد مي شود.

Thermal Fatigue                  ظرفيت گرمايي
از  بيش  تالشي  بدون  را  خود  كار  ماده  آن  در  كه  دمايي  كمينة  يا  بيشينه 
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اندازه انجام مي دهد.

Thermal Reservoir
به Reservoir, Thermal مراجعه شود.

Thermal Resistance
به Resistance, Thermal مراجعه شود.

Thermal Shock           شوك گرمايي، ضربه گرمايي Thermal Shock           شوك گرمايي، ضربه گرمايي Thermal Shock
1) ايجاد شيب تند دمايي توأم با تنش زياد درون ساختار. 2) آزموني براي 
تعيين قابليت ماده به منظور تحمل گرما و سرما با قرار دادن آن در معرض 
تغييرهاي سريع و وسيع دما. توجه: به طور معمول مي توان از افزايش سريع 
دماي ماده با گرم كردن مناسب پيش از تابكاري اجتناب كرد. 3) اصطالحي 
در  فلزكاري  روغن  يا  كننده  مايع خنك  ايجاد  و  تشكيل  هاي  شيوه  در  كه 
هنگامي بكار مي رود كه مايع ايجاد سرما به شدت دماي خنك كننده ياروغن 
را تغيير مي دهد و به طور موقت موجب تغيير شرايط عملياتي مي شود تا 

اينكه بخش اصلي دماي مايع به سطح معمول عملياتي خود باز گردد.

      Thermal Stress              تنش گرمايي 
تنش فلز ناشي از توزيع نايكنواخت دما.

    Thermal Stress Cracking   ترك خوردگي ناشي از تنش گرماييThermal Stress Cracking   ترك خوردگي ناشي از تنش گرماييThermal Stress Cracking
ترك خوردگي سطحي و عمقي برخي رزين هاي گرمانرم كه ناشي از قرار 
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گرفتن بيش از اندازه در برابر دماهاي افزايش يافته است.

               Thermal Treatment               عمليات گرمايي
شيوه اي براي عمل آوري فلزات به منظور همگن سازي، گرمكاري مجدد براي 
نوردكاري، تابكاري، عمليات حرارتي محلولي و عمليات رسوبدهي. هر عمل 
گرمايي براي منظور خاصي مناسب است و الزاماً براي هر آلياژي بكار نمي رود.

Thermionic emission            گسيل گرمايونيك
آزاد سازي الكترون ها يا يون ها از مادة جامد يا مايع در نتيجة انرژي گرمايي.

Thermistor           ترميستور
وسيله اي الكترونيكي كه در آن از تغيير مقاومت ويژه الكتريكي نيمه هادي 

درنتيجة تغيير دما استفاده مي شود.

           Thermocouple               دماجفت، ترموكوپل
وسيله اي براي اندازه گيري دما كه شامل طول هايي از دو فلز يا آلياژ ناهمانند 
است كه در يك طرف به صورت الكتريكي به هم متصل شده و در طرف 
اتصال  اند. هنگامي كه يك  يافته  اتصال  ولتاژ  اندازه گيري  اسباب  به  ديگر 
الكتريكي گرمايي ايجاد مي شود كه  گرمتر از ديگري باشد، نيروي محركة 

تقريبًا متناسب با تفاوت دما ميان اتصال هاي گرم و سرد است.

Thermocouple Element       جزء دماجفت
دما جفت براي بكار رفتن به منزلة قطعه اي از يك مجموعه طراحي شده است. 
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اما به قطعاتي مانند ترمينال، سري اتصال يا لولة محافظ مربوط نمي شود.

Thermocouple Expendable                دما جفت يكبار مصرف
مانند دما جفت معمولي از سيم پوشيده شده با پالستيك يا پارچه ساخته شده 
است. سيم را به صورت حلقه يا روي قرقره تهيه مي كنند. عايق معموالً شامل 
مانند دما جفت معمولي از سيم پوشيده شده با پالستيك يا پارچه ساخته شده 
است. سيم را به صورت حلقه يا روي قرقره تهيه مي كنند. عايق معموالً شامل 
مانند دما جفت معمولي از سيم پوشيده شده با پالستيك يا پارچه ساخته شده 

گردباف شيشه اي، پنبة نسوز يا بافته اي از الياف سراميك بر روي هر هادي 
است و عالوه بر آن گردباف شيشه اي كلي دارد.

Thermocouple Extension              دنبالة دماجفت
دنباله اى مانند سيم دما جفت.

Thermocouple Extension Cable كابل دنبالة دماجفت     
كابلي متشكل از يك يا چند سيم دنبالة دماجفت به هم تابيده در زير غالفي 

مشترك.

   Thermocouple Lead Wire سيم رابط دماجفت     
تا  يا  اتصال  تا جعبة  فاصلة دماجفت  عايقكاري شده كه در  يك زوج سيم 

وسيلة ثبت كننده بكار مي رود.

Thermocouple, Non-Expendable  دماجفت غير يكبار مصرف
دماجفت هايي كه با عايق پارچه اي يا پالستيكي پوشيده نمى شوند. يك نوع 
دماجفت شامل عايق كننده هاي سراميكي بر روي سيم لخت دماجفت كه 
گاهي اوقات به منظور پايداري و حفاظت داخل لوله قرار داده مي شود. نوع 
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دوم شامل تلفيقي از سيم هاي دماجفت، عايق معدني و غالف فلزي محافظ 
است كه براي رسيدن به قطري كوچك فشرده شده است.

Thermocouple Wire                 سيم دماجفت
كابلي با دو هادي كه در هر هادي فلزي ناهمانند بكار مي رود كه به ويژه براي 

استفاده در دماجفت ساخته شده است.

مولد گرمابرقي، مولد ترموالكتريكي
Thermoelectric Generator
وسيله اي كه انرژي گرمايي را توسط كنش – واكنش مستقيم جريان گرما با 
باري كه به مداري الكتريكي منتقل مي شود به برق تبديل مي كند. براي اين 

فرآيند تفاوت دما در مدار الكتريكي مورد نياز است.

پمپ دماي گرمابرقي، پمپ گرماي ترموالكتريكي
Thermocouple Heat Pump
واكنش  وسيله اي كه انرژي گرمايي را از جسمي به جسم ديگر با كنش – 

مستقيم جريان الكتريكي و جريان گرما منتقل مي كند.

Thermoelectricity          گرمابرق، ترموالكتريسيتهThermoelectricity          گرمابرق، ترموالكتريسيتهThermoelectricity
هنگامي كه دو فلز ناهمانند با هم پيوند يافته باشند و گرم شوند، ولتاژي به 
الكتريسيتة  نامند.  را دماجفت (ترموكوپل) مي  پيوندي  آيد. چنين  وجود مي 
ايجاد شده توسط عمل حرارت را پديدة گرمابرقي يا ترموالكتريسيته مي نامند.
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Thermoembrittlement         تردي گرمايي
اصطالحي مربوط به شرايط برخي مواد عايق كننده كه پس از قرار گرفتن در 
معرض دماهاي افزايش يافته و در حالي كه تحت تنش هستند، شكسته مي شوند 

و ترك مي خورند.

Thermoplastic            گرمانرم، ترموپالستيك
ماد ه اي كه مي تواند با گرم و سرد شدن مكرر نرم و سخت شود كه اين عمل 
در محدودة دماي مربوط به مشخصة پالستيك انجام مي شود. مادة گرمانرم را 
مي توان در حالت نرم، به وسيلة قالب گيري يا اكسترود كردن، شكل داد. اين 
ماده در حالت سرد شكلي را كه در هنگام گرم بودن به آن داده شده است، 

حفظ مي كند. اين ماده بر خالف مادة گرماسخت است.

االستومر گرمانرم، كشپار گرمانرم
Thermoplastic Elastomer (TPE)
مادة روكش كه بسياري از مشخصه هاي الستيك و نيز خصوصيت هاي عالي 
يا  نئوپرن  از  الكتريكي، مكانيكي و شيميايي را دارد. مادة گرمانرم ارزان تر 

پلي اتيلن كلروسولفونات است.

Thermoset            گرماسخت
طبقه اي از رزين كه براي عايق بكار مي رود و به وسيلة فرآيند گرمايي به نام 
پخت (عمل آوردن) شبكه اي مي شود. همين كه اين پالستيك پخته مي شود 
نمي توان آن را دوباره نرم كرد و يا شكلي را كه به خود گرفته است تغيير 

داد. مادة گرما سخت بر عكس مادة گرمانرم است.
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Thermostat                دماپاي، ترموستات 
وسيلة حساس به دما كه به طور خودكار مداري الكتريكي را باز مي كند يا 

مي بندد و حاصل آن تنظيم دماي فضاي مربوطه است.

Thermostat Wire           سيم دماپاي
سيم تكي يا داراي چند هادي، هادي مسي لخت و نرم مفتولي كه معموالً با 

سيم دماپاي           
سيم تكي يا داراي چند هادي، هادي مسي لخت و نرم مفتولي كه معموالً با 

سيم دماپاي           

PVC عايقكاري مي شود. ممكن است به هم پيچيده يا روكش شده باشد. 
با  پوشيده شده  يا  زده شده)  لعابكاري شده (الك  هاي  هادي  است  ممكن 

نايلون بوده و يا اين پوشش زرة فلزي داشته باشد.

THHN
عالمت اختصاري كابل ساختماني با عايق گرمانرم با مقاومت زياد در برابر 
براي دماي 90 درجة سانتيگراد (194 درجة  نايلون  با  گرما و روكش شده 

فارنهايت)، 600 ولت كه براي مكان هاي خشك و مرطوب مناسب است.

THHN- 2
عالمت اختصاري كابل مشابه THNN، اما براي دماي 90 درجة سانتيگراد 

(194 درجة فارنهايت) كه براي مكان هاي مرطوب مناسب است.

Thimble                چشمي فلزي
آن  در  سيمي  طناب  چشمي،  حلقة  از  محافظت  براي  كه  دار  شيار  فلزي 

جفت مي شود.
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Thomson Effect               اثر تامسون
جذب يا گسترش انرژي گرمايي ايجاد شده از طريق كنش- واكنش مدار 

الكتريكي و شيب دما در هادي الكتريكي همگن.

Thread Rolling            نوردكاري رزوه پيچThread Rolling            نوردكاري رزوه پيچThread Rolling
فرآيند سردكاري. در اين فرآيند شكل دندانة پيچ بر روي قطعة كار، به وسيلة 
نوردكاري ميان قالب هاي فوالدي سخت كاري شده نقش انداخته مي شود. در 
اين فرآيند بلورهاي ماده مانند عمل پيچ تراشي بريده نمي شوند، بلكه از طريق 
تغيير شكل مومسان به شكل نيمرخ دندانة پيچ مجدداً گروه بندي مي شوند. 
مزاياي نوردكاري دندانة پيچ شامل به اندازه درآوردن ثابت، پرداختكاري، سخت 
كاري سطحي، مقاومت در برابر سايش و خوردگي، استحكام كششي بيشتر و 

مقاومت بيشتر در برابر خم شدن و بهبود قابل توجه دوام خستگي است.

                 Threading-Up           رشته كشي، حديده كشي
 "Stringing" فرايند عبور دادن سيم در سراسر ماشين كشش سيم. آن را 

رشته كشي ماشين نيز مي نامند.

Three- Conductor Cable                          كابل با سه هادي
و  مانند حفاظ  كابل  نياز  مورد  اجزاء  ساير  با  كه  عايقكاري شده  هادي  سه 
پركننده تركيب شده و تشكيل يك هسته را مي دهند و به وسيلة يك پوشش 

خارجي محافظت مي شوند.

              Three- High Mill        دستگاه نورد سه غلتكي
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است.  گرفته  قرار  ديگري  باالي  در  يكي  كه  دارد  غلتك  سه  كه  جايگاهي 
ماده اي كه بايد نورد شود در يك راه از ميان غلتك هاي زيري و مياني و در 
راه ديگر از ميان غلتك هاي مياني و بااليي عبور مي كند. غلتك ها به گونه اي 
مي گردند كه غلتك هاي زيري و بااليي در جهت حركت عقربه هاي ساعت 
مي گردند اما غلتك مياني در جهت عكس حركت ساعت مي چرخد. بنابراين 
قطعه اي كه ميان غلتك هاي بااليي و مياني خورانده مي شود، ممكن است از 

ميان غلتك هاي مياني و زيري برگردد.

  Three – Phase Circuit           مدار سه فاز
يك مدار چند فاز متشكل از سه ولتاژ مربوط به هم كه اختالف فاز آنها 120 
درجه است. جريان سه فاز، با توجه به ترتيب مشترك ايجاد توان، از طريق 
سه سيم عرضه مي شود كه هر سيم به منزلة برگشت براي دو سيم ديگر بكار 
مي رود و سه مؤلفة جريان دارد كه به طور متوالي به اندازة يك سوم سيكل 
يا 120 درجة الكتريكي در فاز با يكديگر اختالف دارند. سامانة چهارمي كه 

شامل زمين است، گاهي اوقات در تأسيسات محلي بكار مي رود.

        Three- Quarters Hard         سه چهارم سخت
بازپخت آلياژهاي غير آهني كه با مقادير استحكام كششي و سختي تقريبًا سه 

چهارم فاصلة ميان بسيار نرم و كامًال سخت مشخص مي شود.

Three – Way Switch كليد تبديل        
كليدي كه به صورت زوج براي كنترل يك قطعة تجهيزات الكتريكي از دو 

نقطة متفاوت بكار مي رود.
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Three – Wire System          سامانة سه سيمي
سامانة DC يا تك فاز AC شامل سه هادي كه يكي از آن ها (سيم نول) در 

پتانسيل ميانة پتانسيل دو سيم ديگر نگهداشته مي شود.

Thumper
1) وسيله اي براي تعيين محل عيب هاي كابل. اين عمل با ارسال موج هاي 
توان از خازن انجام و با نوفة شنيداري در هنگام قطع كابل مشخص مي شود. 
2) ساز و كار درون ماشين بسته بندي كابل كه از طريق باال و پايين آوردن 
براي  كار  و  ساز  اين  از  لرزاند.  مي  را  آن  كوتاه  فاصله اي  در  مخزن  سريع 
فروبردن و جانشاندن كابل درون بسته و امكان جاگيري بيشتر كابل در داخل 

مخزن استفاده مي شود.

THW
عالمت اختصاري كابل ساختماني گرمانرم، عايقكاري شده با وينيل، مقاوم 
در برابر شعله، رطوبت و گرما، براي محدودة دماي 75 درجة سانتيگراد (167 

درجة فارنهايت) در مكان هاي خشك و مرطوب.

THWN
عالمت اختصاري كابل عايقكاري شده با مادة گرمانرم و مقاوم در برابر گرما 
و رطوبت و روكش شده با نايلون براي 600 ولت و محدودة دماي 75 درجة 

سانتيگراد (167 درجة فارنهايت)، در مكان هاي خشك و مرطوب.
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THWN-2
برابر گرما و  مقاوم در  با عايق گرمانرم،  كابل ساختماني  اختصاري  عالمت 
نايلون براي 600 ولت و محدودة دماي 90 درجة  با  رطوبت، روكش شده 

سانتيگراد (194 درجة فارنهايت) و در مكان هاي خشك و مرطوب.

TIA
Telecommunication Industry Association(1 :عالمت اختصاري
ملي است.  استانداردهاي  تدوين  براي  هيئتي  انجمن صنايع مخابرات كه  يا 
Tentative Interim Amendment(2، تجديد نظر موقت آزمايشي، كه 
براي انجام اصالحات يا حمايت از پيشرفت صادر مي شود. تصويب جديد 
National Electric Code، آيين نامة ملي الكتريكي، تجديد نظر موقت 

آزمايشي را منسوخ كرده است.

Tie Wire               سيم مهار، سيم بست
سيمي كه براي به هم بستن كالف هاي سيم بكار مي رود. 2) سيم هايي براي 

بستن قطعات به يكديگر كه انتهاي فنرهاي مبلمان را به هم مي بندند.

       Tie Wire, Concrete                سيم آرماتوربندي
سيمي براي به هم بستن طول هاي آرماتور فوالدي كه پس از ريختن بتن در 
آن قرار مي گيرد. مجموعه هاي فوالدي به هم بسته شده موجب تقويت مقطع 
بتن مي شود. اين سيم فوالدي با توجه به مشخصه هاي مهم و حساس در 

مورد استحكام، نرمي و قابليت پيوند با بتن توليد مي شود.



992واژه نامه سيم و كابل

TIG
عالمت اختصاري جوشكاري تنگستن با گاز خنثي.

Tilting Table       ميز گردان
1) وسيله اي كه در عمليات نوردكاري مفتول براي گرفتن و تحويل شمشال 
يا راهنمايي مفتول ميان جايگاه ها بكار مي رود. 2) همچنين وسيله اي كه 
براي جهت دادن به كالف هاي مفتول نورد شده براي بسته بندي و جابجايي 

بكار مي رود و گاهي اوقات آن را "Up-Ender" مي نامند.

Tin                   قلع
سفيد  عنصري با عالمت شيميايي Sn. قلع فلزي نرم و به رنگ نقره اي – 
است، اما استحكام كششي آن بسيار كم است. اين فلز در مس اثرهاي سخت 
فارنهايت) و  آن 232 درجة سانتيگراد (449 درجه  نقطه ذوب  دارد.  كاري 
فارنهايت) است. قلع  نقطة جوش آن 2270 درجة سانتيگراد (4120 درجة 

نسبت به فلزات معمولي طوالني ترين گسترة حالت ذوب را دارد.

Tin/Chrome Plating                         آب فلزكاري قلع يا كرمChrome Plating                         آب فلزكاري قلع يا كرمChrome Plating
فرآيند آب فلزكاري. در اين فرآيند ملكول ها از آند قلع يا كرم با بار مثبت 
به كاتد فلز با بار منفي متصل مي شوند. ضخامت پوششكاري را مي توان به 

سهولت از طريق ولتاژ و سرعت حركت ورق در منطقة آبكاري كنترل كرد.

Tin Coating Test         آزمون روكش قلع
پيوستگي الية قلع بر روي سيم فوالدي را مي توان با قرار دادن سيم، پس از 
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شستشوي كامل، در محلولي با دماي 30 درجة سانتيگراد (86 درجة فارنهايت) 
به  پتاسيم، نمك معمولي و آب مقطر،  از ژالتين، فري سيانيد  تشكيل شده 
مدت 1 تا 3 ساعت تا هنگامي كه منطقة متخلل به صورت خال هاي آبي رنگ 
ظاهر مي شود، آزمود. ميانگين وزن قلع روكش شده روي سيم فوالدي از 
طريق حل كردن آن در اسيد كلريدريك با تري اكسيد آنتيموان و يافتن تفاوت 

وزن نمونه پيش و پس از عمل آوري تعيين مي شود.

Tin Man's Solder       لحيم زودگداز، لحيم حلبي سازها
لحيمي نرم مركب از تقريباً دو قسمت قلع و يك قسمت سرب.

Tin Overcoat (TOC)                            روپوشاني شده با قلع
سيم مسي روي اندود شده، تابيده شده و سپس پوششكاري شده با قلع خالص.

      Tin Pest             طاعون قلع، تبديل قلع سفيد به خاكستري
گرايش قلع سرد شده در دماي كم، به ويژه كمتر از 13 درجة سانتيگراد (56 
قلع  درجة فارنهايت) به خرد شدن و در آمدن به صورت پودر است كه " 

خاكستري" يعني تغيير شكل كريستالي چند گونه اي، شناخته مي شود.

Tinned                قلع اندود
يك هادي با پوشش نازكي از قلع خالص يا آلياژ قلع. اين پوشش ممكن است مانع 
چسبيدن الستيك شود يا براي اتصال بهتر بكار رود. پوشش ها مقاومت هادي را 

افزايش مي دهند و ممكن است به خوردگي از طريق الكتروليز كمك كنند.
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  Tinned Copper             مس قلع اندود
مسي كه پوشش قلع دارد كه براي كاربردهاي مختلف به سطح آن اضافه شده است.

Tinned Wire                 سيم سفيد، سيم قلع اندود
سيم مسي كه با اليه اي از قلع يا لحيم براي كاربردهاي مختلف پوشيده شده است.

  Tinning             قلع اندودكاري، قلع پوشانيTinning             قلع اندودكاري، قلع پوشانيTinning
پوشاندن فلز با اليه اي نازك از قلع كه رايج ترين شيوه غوطه وركردن فلز در 
قلع مذاب است. رسوبكاري الكتروليتي (رسوبكاري الكتريكي) و فلزپاشي نيز 
بكار مي رود. قلع پوشاني بر دو نوع است: الكتروليتي يا قلع كاري برقي و قلع 
پوشاني با فرواندايي داغ. هر دو نوع سيم هاي آهني و غير آهني را با هر يك 
از اين دو روش مي توان پوششكاري كرد و هر دو روش براي پوششكاري 

قطعات كوچك نيز بكار مي رود.

Tinning, Electrolitic            قلع پوشاني الكتروليتي
فرآيند آبكاري الكتريكي سطح سيم با قلع يا آلياژ قلع و سرب.

Tinning, Hot Dipped         قلع پوشاني با فرواندايي داغ
فرآيند كشيدن مادة هادي از ميان حمام مذاب قلع يا آلياژ قلع و سرب.

Tinsel Wire           سيم تينسل 
نوعي هادي الكتريكي متشكل از شماري از رشته هاي بسيار ريز. هر رشته 
يا فلزي ديگر است كه به دور آن به  داراي نواري تخت و ظريف از مس 
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صورت مارپيچ و نزديك به هم پيچيده شده است. از اين سيم براي كابل هاي 
كوچك اندازه كه به لختي يا شل بودن و دوام انعطاف بلند مدت نياز دارند 

استفاده مي شود.

Tip                                                                         نازل
قطعه اي در فرآيند اكستروژن براي روكش كردن ماده كه براي قرار گرفتن 
مناسب  در وضعيت  آن  نگهداشتن  و  مناسب خود  در جاي  يا هسته  هادي 
قالبي است كه سطح  منزلة  به  نازل  بكار مي رود. همچنين  قالب  به  نسبت 

داخلي عايق يا روكش اكسترود شده را شكل مي دهد.

Tip and Ring Design
اصطالحي كلي براي هاديهاي با كدبندي رنگي. اين هاديها، كدبندي شده با 
رنگ و مطابق الگويي هستند كه سعي مي شود رنگ هايي را كه براي درك و 

راهنمايي آسان بكار مي روند، استاندارد كنند.

Tip Cable
كابل مبادلة مخابرات كه كابل بيرون را به قاب اصلي توزيع وصل مي كند. به 
جاي اصطالح Terminating Cable، كابل پايان دهنده نيز بكار مي رود.

     Tire Cord Wire         سيم رشته اي الستيك اتومبيل
اين سيم را از مفتول فوالدي سيليسيم كشته، گرم نورد شده و خنك شده با 
روش استلمور مي سازند. سيم فوالدي با پوشش برنج الكتروليتي، پر كربن 
(0/65 تا 0/85 درصد) را تا سطوح باالي استحكام مي كشند و آن را به شكل 
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تقويت تسمه ها  براي  آورند كه  تابيده شده در مي  يا  كابل شده  ساختاري 
و اسكلت الستيك هاي بادي مناسب است. اين سيم موجب تقويت شكل 
قابليت حمل  و  دوام  برابر ضربه،  در  مقاومت  آن،  اندازة  پايداري  الستيك، 
بار مي شود. اين سيم شرايط بسيار سختي در مورد خصوصيت هايي مانند 

استحكام كششي، چسبندگي، دوام و مدول دارد.

Tirewire                       سيم طوقة الستيك
مفتول  از  را  سيم  اين  نامند.  مي  نيز  لبة الستيك  سيم   ،Bead wire را  آن 
فوالدي سيليسيم كشته، گرم نوردشده و خنك شده با روش استلمور، پركربن 
(0/65 تا 0/80) مي سازند و با قطر 0/96 تا 2 ميليمتر مي كشند. سيم طوقة 
را  لبة الستيك  سيم  رود.  مي  بكار  بادي  لبة الستيك  تقويت  براي  الستيك 
معموالً با برنز پوشش مي دهند، اما برخي سازندگان سيم لبه را با پوشش برنج 
را  لبة الستيك  سيم  رود.  مي  بكار  بادي  لبة الستيك  تقويت  براي  الستيك 
معموالً با برنز پوشش مي دهند، اما برخي سازندگان سيم لبه را با پوشش برنج 
را  لبة الستيك  سيم  رود.  مي  بكار  بادي  لبة الستيك  تقويت  براي  الستيك 

توليد   مي كنند.

Titanium              تيتانيم
Tiعنصري شيميايي با عالمت Tiعنصري شيميايي با عالمت Ti. تيتانيم عنصر فلزي سخت و محكم، با چگالي 
كم، كامًال مقاوم در برابر خوردگي و به رنگ سفيد روشن است كه به طور 
طبيعي يافت مي شود. تبديل آن به فلز به گونه اي تجارتي از طريق واكنش 
با منيزيم انجام مي شود. اسفنج تيتانيم حاصل را با قوس جرقه اي در خالء، 

پالسماي آرگون يا با كورة با پرتوي الكتروني ذوب مي كنند.

Titanium Alloy             آلياژ تيتانيم Titanium Alloy             آلياژ تيتانيم Titanium Alloy
چگالي تيتانيم 65 درصد چگالي فوالد و استحكام آن برابر استحكام فوالد 
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است. نسبت استحكام به وزن آن بيشتر از هر مادة مهندسي ديگر است. چند 
آنها  در  كه  تجارتي  خالص  آلياژهاي  دارد:  وجود  تيتانيم  آلياژهاي  از  دسته 
اكسيژن عنصر اصلي آلياژي است، آلياژهايي با استحكام كم تا متوسط اند كه 
بيشتر در كاربردهاي مقاومت در برابر خوردگي بكار مي روند؛ آلياژهاي آلفا، 
آلفا– بتا و بتا، آلياژهاي تيتانيم با استحكام متوسط تا زياد و با انواع تركيب 
هاي مختلف آلومينيوم، واناديم، قلع، مولبيدن، زيركونيم و ُكرم هستند. نمونه 

.Ti-3Al-2,5V و Ti-6Al-4V :هاي معمول آنها عبارتند از

  Titanium Wire             سيم تيتانيم
كه  است  آلياژي  درجة  از  يا  خالص  تيتانيم  تجارتي،  لحاظ  به  تيتانيم  سيم 
سرد كشيده و تابكاري مي شود. كاربردهاي آن شامل سيم جوشكاري براي 

مصرف در فرآيند شيميايي، زيست پزشكي، هوافضا و ساختماني است.

Titratable Alkalinity          ويژگى قليايي قابل تيتر كردنTitratable Alkalinity          ويژگى قليايي قابل تيتر كردنTitratable Alkalinity
آزموني براي تعيين pH محلول قليايي. به طور مثال از اين آزمون مي توان 
براي "شكست"  محلول كه با شيوه هاي ديگري دنبال مي شود، ميزان قليايي 

بودن مايع را تعيين كرد.

Tolerance            رواداري، تلرانس
مقداري كه اندازه اي خاص ممكن است برابر آن تغيير كند و بيشتر يا كمتر 

از مشخصة قيد شده باشد.

Tombac Alloy آلياژ مسبار        
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مجموعه اي از آلياژهاي با پاية مس كه اساسًا برنج طاليي با 75 تا 84 درصد 
مس و بقية آن بيشتر روي است.

Tool and Die Steel        فوالد ابزار و قالب 
آن را فوالد ابزار نيز مي نامند. هر نوع فوالد پركربن يا آلياژي كه قابل بازپخت 

مناسب براي مصرف در ساخت ابزارها و قالب ها باشد.

Top Hat Furnace
به Furnace, Bell Type مراجعه شود.

Topcoat             پوشش رويي، الية رويي
سيم مسي لخت (قلع اندود نشده) كه تابيده و سپس با قلع خالص پوشيده مي شود.

Topology             توپولوژيTopology             توپولوژيTopology
آرايش فيزيكي يا منطقي سامانة ارتباطات راه دور.

Torn Surface        سطح چاك خورده
اكستروژن  ابزارهاي  توسط  ساييدگي  از  ناشي  طولي،  عميق  ساييدگي  اثر 

كششكاري. يا 

     Toroid                                           چنبره 
مثال،  طور  (به  بسته  حلقة  با  دونات  شكل  به  شده  پيچيده  1)پيچة 
ترانسفورماتورهاي جريان). 2) درهندسه سطحي كه با دوران خم سطح بسته 
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حول محوري در صفحه به وجود مي آيد. همچنين جسم جامدي كه به وسيلة 
سطح محصور مي شود.

Toroidal Coil  پيچة چنبره اي      
پيچه اي با حلقة بستة دونات مانند.

Torpedo                                 اژدر مانند
قطعة فلزي دوكي شكلي كه در مسير جريان مادة پالستيك در استوانة گرم 
كنندة اكسترودر قرار مي گيرد و منظور از آن سرعت دادن به مادة پالستيك در 
اليه هاي نازك است. بنابراين، مادة پالستيك را در تماس نزديك با منطقه هاي 

حرارتي مي راند.

         Torque Control            كنترل گشتاور
وسيله اي كه براي كنترل كشيدگي سيم از طريق تنظيم گشتاور ميل محور 

قرقره بكار مي رود.

Torque Test          آزمون گشتاور
آزموني كه براي تعيين سفتي ماده اي در شرايط محيطي معين در نظر گرفته 

شده است.

Torquing              اعمال گشتاورTorquing              اعمال گشتاورTorquing
بكار بردن نيروي چرخشي و اندازه گيري يا محدود كردن مقدار آن.
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Torsion                پيچش
عمل پيچاندن كه موجب تنش ها و كرنش هاي برشي مي شود.

Torsion Spring             فنر پيچشي، فنر لولTorsion Spring             فنر پيچشي، فنر لولTorsion Spring
انتهاي آن  فنر حلقه شدة مارپيچي كه براي ايجاد انحراف زاويه اي هر دو 
در حول محور طوليش، هنگامي كه در معرض باري خارجي قرار مي گيرد 

طراحي شده است.

Torsion Test         آزمون پيچشي
آزموني كه طولي از سيم حول محور خودش در يك جهت پيچانده مي شود 
تا شكست اتفاق افتد. منظور از اين آزمون تعيين نرمي سيم در حالت پيچاندن 
پيچاندن را  يا  بايد تعداد پيچش  اين آزمون را مي گذراند  است. سيمي كه 
كه  اين  بدون  كند،  تحمل  است  شده  تعيين  مشخص  كيفيت  آن  براي  كه 
گسيختگي، شكاف يا عيب هاي ديگر به وجود آيد. نوعي از اين آزمون براي 
تعيين ضريب سخت پايي، نقطة تسليم و تنش هاي حد كشساني در پيچش و 

تنش برشي است. اين آزمون با نام Twisting Test نيز شناخته مي شود.

Torsional Properties          خصوصيت هاي پيچشي
تنش  پيچاندن تحت  از طريق  كه  هنگامي  در  ماده  مقادير  كنندة  بيان  ارقام 

قرار مي گيرد.

Torsional Strength       استحكام پيچشي
مقاومت ماده در برابر پيچاندن. اين استحكام كامًال مربوط به استحكام برشي 
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مفتول است.

Total Carbon                كربن كل
مجموع كربن آزاد و تركيبي (شامل كربن موجود در محلول) در آلياژي آهني.

Total L/D Ratio                         L/D نسبت كل
در اكسترودر، نسبت فاصله از لبة عقبي دهانة تغذيه تا طرف جلوي سوراخ 
استوانة تقسيم بر قطر سيلندر است و به صورت نسبتي بيان مي شود كه در 

آن قطر سيلندر به يك تبديل مي شود، مانند 15:1 يا 20:1.

Tough Pitch Copper          مس چقرمه، مس صنعتي
مس تصفيه شده كه مقدار اكسيژن آن بين 0/02 تا 0/08 درصد تنظيم شده 
مس  ويژة  رسانايي  كمينة  است.  درصد   99/5 كم  دست  آن  خلوص  است. 

چقرمه 100 درصد IACS است.

Tough Rubber Sheathing           حفاظ بندي با الستيك چقرمهTough Rubber Sheathing           حفاظ بندي با الستيك چقرمهTough Rubber Sheathing
حفاظي از آميزة الستيك كه به طور خاص فرمول بندي شده است و براي 
فرآهم آوردن محافظتي بسيار سفت و محكم است، نم ناپذير و مقاوم در برابر 

فساد، ساييدگي مكانيكي، اسيدها، قلياها و ديگر مواد خورنده است.

Toughness          سفتي، چقرمگي
مقاومت در برابر ضربه. سفتي تركيبي از استحكام، نرمي و خاصيت جذب 
انرژي قابل توجه پيش از گسيختگي است. معموالً آن را با سطح زير منحني 
مقاومت در برابر ضربه. سفتي تركيبي از استحكام، نرمي و خاصيت جذب 
انرژي قابل توجه پيش از گسيختگي است. معموالً آن را با سطح زير منحني 
مقاومت در برابر ضربه. سفتي تركيبي از استحكام، نرمي و خاصيت جذب 
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تنش- كرنش نشان مي دهند.

  Town Gas            گاز شهري
گاز با يون هاي سوخته ، همان گونه كه با احتراق جزئي گاز شهر به دست مي آيد. 
اين گاز به منزلة جو محافظ براي عمليات حرارتي فوالدهاي كم كربن ساده مناسب 
است. براي فوالدهاي پركربن و آلياژي و بسياري از فلزات غير آهني نيز در صورتي 

كه خشك باشد و مقدار گوگرد آن كاهش يابد مناسب است.

TP
كابل  روكش  و  عايق  موازي.  نواري  سيم   (2 حلبي.   (1 اختصاري:  عالمت 
به وسايل  اتصال  و  كار سبك  براي  پذير.  انعطاف  بسيار  بر روي دو هادي 
براي مصرف در مكان هاي مرطوب و در  بكار مي رود.  يا كمتر  50 وات 

طول هايي كمتر از 3 متر مناسب است.

TPA
عالمت اختصاري سيمي براي 125 ولت، 400 درجة سانتيگراد (752 درجة 
نوار  يا  شده،گردباف  تابيده  اندود  قلع  هادي  داراي  سيم  اين  فارنهايت). 

شيشه اي، پنبة نسوز نمدي در آغشته و گردباف پنبة نسوز است.

TPC
Triple Paper Coveredعالمت اختصاري Triple Paper Coveredعالمت اختصاري Triple Paper Covered، پوشيده شده با كاغذ سه تايي.

TPE
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Thermoplastic Elastomerعالمت اختصاري Thermoplastic Elastomerعالمت اختصاري Thermoplastic Elastomer، االستومر گرمانرم.

TPER
عالمت اختصاري الستيك پالستيك گرمايي.

TPO
عالمت اختصاري دو هادي تابيده شده (افشان) با جداكننده و عايق الستيكي 
يا  اي  پنبه  موازات گردباف  به  كه  بر روي هر يك  و گردباف مسي  كددار 
ريون در سراسر طول قرار گرفته است. براي مصرف در مكان هاي خشك و 
در وسايل كوچك مناسب است. ساختماني مشابه نوع PO دارد، اما داراي 

هاديهاي نواري فرا انعطاف پذير و براي 125 ولت است.

TP-PMD
Physical Media Dependentعالمت اختصاري: Physical Media Dependentعالمت اختصاري: Twisted Pair, Physical Media Dependent، زوج 

به هم پيچيده، مربوط به رسانه هاي فيزيكي كه پروتكل شبكة داده هاست.

TPS
عالمت اختصاري پلي استايرن سخت شده.

TPSI
عالمت اختصاري تن بر اينچ مربع.

TPT
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عالمت اختصاري سيم مشابه با سيم نواري TP است، اما عايق و روكش آن 
به طور كامل از مادة گرمانرم ساخته شده و مناسب 125 ولت است.

Tracer         ردياب، ردگير
وسيلة شناسايي كابل/ قطبيت.

Tracer Stripe        خط ردگير
هنگامي كه بيش از يك خط كدبندي رنگي مورد نياز باشد، اولين (پهن ترين) 

خط را خط اصلي و خط هاي باريك را خط هاي ردگير مي نامند.

Tracer Capstan            چرخ كشندة ردگير
نيروي به حركت در آورنده براي كابل هاي بزرگ كه شامل شكافي ميان دو 

ميل پيچ بي سر متحرك است كه كابل را مي گيرد.

Traffic Mark              اثر انتقال، اثر جابجايي Traffic Mark              اثر انتقال، اثر جابجايي Traffic Mark
ساييدگي هاي ناشي از تماس فلز و ارتعاش در خالل انتقال.

Train           زنجيره، رديف
گروهي از جايگاه هاي غلتك كه در دستگاه نورد سر به سر به يكديگر وصل 
شده يا به صورت رديفي اند. اين جايگاه هاي غلتك ها در ساختمان دستگاه 
نورد به گونه اي قرار مي گيرند كه يك موتور مي تواند آنها را به حركت 

درآورد.
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Training Radius
به Radius ,Training مراجعه شود.

Transducer                تراديسنده، مبدل
وسيلة تبديل انرژي مكانيكي به انرژي الكتريكي.

Transfer, Chain              زنجير انتقال 
وسيله اي كه براي به حركت درآوردن ماده در عمليات نوردكاري از جايگاه 

خشن كاري به جايگاه مياني بكار مي رود.

Transfer Impedance                امپدانس انتقال 
انتقال براي طول مشخصي از كابل برابر با نسبت طول داخلي در  امپدانس 

معرض ولتاژ به جريان بيروني در حفاظ كابل.

  Transfer Mold             قالب انتقال
نوعي قالب الستيكي. ماده اي تخت يا الستيكي كه در باالي ابزار قالب گرم 
شده قرار داده  مي شود. براي راندن يا انتقال ماده به فضاهاي خالي قالب فشار 
بكار مي رود. قالب را تحت فشار نگه مي دارند و تا پخته شدن مواد به آن گرما 

مي دهند، سپس قالب را با وسيله اي كه ابزار را باز مي كند بر مي دارند.

        Transfer Route                       مسير انتقال 
شيوة انتقال محصول به قرقره اي جديد براي توليد پيوسته در خط توليد.
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Transfer Switch             كليد انتقال
وسيله اي براي منتقل كردن يك يا چند اتصال بار هادي از يك منبع توان به ديگري.

Transformation Range        دامنة دگرگوني
دامنة دما كه در آن تغييري اساسي در فلز يا گرم كردن يا سرد كردن آن در 
حالت جامد پيش مي آيد. اين دامنه براي مواد آهني دامنه اي است كه شكل 
هاي استنيتي و فريت يا كاربيد به تدريج حل مي شوند، در حالي كه آلياژهاي 
آهني در حال گرم شدن اند. همچنين دامنة دما كه در اين دامنه استنيت براي 

تشكيل فريت و كاربيد در حال سرد شدن تجزيه مي شود.

Transformer         ترانسفورماتورTransformer         ترانسفورماتورTransformer
وسيله اي الكتريكي كه ولتاژ را با نسبت مستقيم به جريان تغيير مي دهد كه با 

نسبت تعداد دور سيم پيچ اوليه و ثانوية خود نسبت معكوس دارد.

Transformer, Auto    ترانسفورماتور خود ميزان
يگانه  در سلولي  آن  ثانوية  و  اوليه  پيچ  اتصاالت سيم  كه  ترانسفورماتوري 

انجام مي شود.

Transformer, Potential                 ترانسفورماتور پتانسيل 
اين ترانسفورماتور براي استفاده در اندازه گيري ولتاژ باال در نظر گرفته شده 

است. ولتاژ ثانوية آن به طور معمول 120 ولت است.

Transformer, Power                ترانسفورماتور توان، مبدل توان 
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براي انتقال توان الكتريكي از مواد اوليه به مدار يا مدارهاي ثانويه طراحي مي شود 
به اين منظور كه ولتاژ ثانويه را با جريان كمتر افزايش يا با جريان بيشتر كاهش 
دهد. حاصلضرب ولتاژ- جريان، چه براي مدار اوليه و چه براي مدار ثانويه، ثابت 

باقي مي ماند.

Transformer, Safety Isolation    ترانسفورماتور جداساز ايمني
از  ثانوية ترانسفورماتور  اين ترانسفورماتور براي جدا كردن خطوط توان در 
ديگر خطوط مربوط به همان منبع اصلي، در طرف توان ورودي داخل مي شود. 
اين ترانسفورماتور منبع توان زمين نشده اي را براي ايمني كاركنان و محافظت 

از برخي ضربه هاي الكتريكي يا تلفات بار در تجهيزات فرآهم مي آورد.

Transformer Strip                 تسمة ترانسفورماتور، تسمة مبدل 
تسمه اي با مقطع چهار گوش يا مربعي كه مي توان آن را توسط كششكاري، 
نوردكاري يا تلفيقي از هر دو توليد كرد. تسمه تا عرض تقريبًا 15 ميليمتر 
و ضخامت 5 ميليمتر را با ماشين هاي كشش چند حديده اي معمولي و با 
استفاده از حديده هاي شكل دار مي كشند. اگرچه با استفاده از اين روش 
نياز است، سايش  اما موجودي زياد حديده مورد  كيفيت محصول باالست، 
حديده شديد است، سرعت هاي كششكاري نسبتًا پايين است و قيمت مواد 

ورودي با بازپخت نرم گران است.

               Transformer, Vault-Type             ترانسفورماتور نوع گنبدي 
اين ترانسفورماتور براي عمليات غوطه ور در آب به طور گاهگاهي مناسب است.
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Transient                       گذرا، ناپايدار
1) دوام آوردن فقط براي مدتي كوتاه ؛ موجود بودن لحظه اي؛ موقتي. 2) 
مولفة موقتي جريان موجود در مدار در خالل تنظيم يا بار وارد بر مدار، ولتاژ 

منبع ديگر يا پالس خط.

      Transition Point          نقطة تبديل، دماي تبديل 
دماي تبديل از يك شكل بلوري مادة جامد به شكل ديگر. به عبارت ديگر، 
نقطه اي كه فازهاي مختلف مي توانند در حالت تعادل باشند. 2) مكاني در 

كابل كشي افقي كه كابل تخت زير فرشي به كابل گرد وصل مي شود.

كابل انتقال مخابرات
Transmission Cable, Communications
اوقات  باشد، گاهي  كابل تخت  اگر ساختمان  است.  انتقال  يا چند خط  دو 
آن را كابل انتقال تخت مي نامند، به اين منظور كه آن را از كابل با ساختار 
به  سازند.  متمايز  شده  روكش  محور  هم  هاي  كابل  از  گروهي  مانند  گرد 

Transmission Line, Communication مراجعه شود.

Transmission Line, Communications   خط انتقال مخابرات
انتقال  براي  كه  شده  كنترل  الكتريكي  هاي  مشخصه  با  سيگنال  حامل  مدار 

سيگنال هاي بسامد يا پالس باريك بكار مي رود.

 اتالف خط مخابراتي
Transmission Loss, Communications
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در كابل هاي برق، كاهش يا اتالف توان در خالل انتقال انرژي از نقطه اي 
به نقطة ديگر.

واسطه هاي انتقال مخابراتي 
Transmission Media, Communications
يا  انتقال سيگنال هاي صدا  براي  كه  نوري  فيبر  كابل  و  مختلف سيم  انواع 
داده ها بكار مي رود. كابل سيمي معمولي شامل زوج تابيده، هم محور يا دو 

محوري است.

Transmission, Power            انتقال توان Power            انتقال توان Power
يا  هادي ها  طريق  از  ديگر  مكان  به  مكان  يك  از  الكتريكي  انرژي  انتقال 
با اتالف انرژي همراه  انتقال توان همواره  القايي است.  ميدان هاي تابشي يا 
است كه به گونه اي عكس متناسب با بازدة واسطه اي است كه از طريق آن 

عمل انتقال انجام مي شود.

Transmitter فرستنده        
1) وسيله اي كه سيگنال الكتريكي را به سيگنالي نوري تبديل مي كند. 2) 
انتقال  بستة الكترونيكي كه سيگنال الكتريكي يا سيگنال نوري را به واسطة 

وارد مي كند.

Transverse            عرضي
يا  دهندة جهت  نشان  معموالً   ،  (across)"درعرض" كلمه  واقعي  معني  به 

صفحه اي عمود بر جهت كار.
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Trap Wire           سيم تله
فوالد نيمه سخت يا سيم فوالدي كه معموالً با مس روكش شده و اندازة قطر 

سيم تله           
فوالد نيمه سخت يا سيم فوالدي كه معموالً با مس روكش شده و اندازة قطر 

سيم تله           

آن از 1/4 تا 2/6 ميليمتر است. 2) هاديهاي تابيده شده اي كه بجاي سيم هاي 
گرد از سيم هاي ذوزنقه اي شكل تشكيل شده است.

Trauwood Process           فرآيند تراوود
فرآيندي براي پاتنت كاري، سخت كاري، بازپخت و تابكاري كه در آن مفتول 
يا سيم فوالدي با مقاومت الكتريكي، گرم مي شود. مفتول يا سيم به طور پيوسته 
ة اتصال عمل از داخل دو حمام سرب مذاب عبور مي كند. اين دو حمام به منزلة اتصال عمل از داخل دو حمام سرب مذاب عبور مي كند. اين دو حمام به منزلة اتصال عمل 
كه با مي كنند. بنابراين، طول ميان اين دو حمام حامل جريان الكتريكي است كه با مي كنند. بنابراين، طول ميان اين دو حمام حامل جريان الكتريكي است كه با 
گرمايش حاصل از مقاومت الكتريكي سيم يا مفتول را گرم مي كند. در پاتنت 
كاري، حمام سرب دوم براي عمل كردن به منزلة حمام آبكاري نيز در نظر گرفته 

مي شود.

Traveler               حركت كننده، جابجا شوندهTraveler               حركت كننده، جابجا شوندهTraveler
كشي  رشته  خالل  در  كه  تعليق  قاب  يا  بازو  با  شده  كامل  فلكه  يا  قرقره 

(Stringing) به ساختارهاي خط باالسري مربوط مي شود.

Traveling Table             ميز غلتكي 
وسيله اي كه براي انتقال محصول در اثناي عمليات نوردكاري بكار مي رود و با 

كج شدن و گردش خودكار در هر گذر متوالي در آميخته و كامل مي شود.
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               Tray              سينيTray              سينيTray
واحد يا مجموعه اي از واحد ها يا اجزاء و اتصاالت مربوطه كه از فلز يا 
ساير مواد احتراق ناپذير ساخته شده است و سامانة ساختاري يكپارچه اي را 

تشكيل مي دهد كه براي نگه داشتن كابل بكار مي رود.

Tray Cable            كابل سيني
نوع TC، مجموعه اي از دو يا چند هادي عايقكاري شده با روكشي كلي كه 
براي بكار بردن در سيني هاي كابل در نظر گرفته شده است و شامل هاديهاي 

توان، كنترل و مدارهاي انتقال سيگنال است.

Tree Wire          سيم مخصوص مناطق پردرخت
كابلي كه براي بكار بردن همراه با عايق كننده ها براي توزيع هوايي در نظر 
گرفته شده و پوشش ضخيمي دارد كه نارسايي ناشي از تماس با شاخه هاي 

درختان در مناطق پردرخت را كاهش مي دهد.

                  Treeing                            دارديس شدن، درختي شدنTreeing                            دارديس شدن، درختي شدنTreeing
مجموعه اي از مجراهاي توخالي ريز (كمتر از 0/0254 ميليمتر يا 0/001 اينچ) 
كه در عايق و قبل از ايجاد نقص به وجود مي آيد. اين مشكل براي بخش 
تأسيسات الكتريكي در خور توجه بسيار است، زيرا كابل هاي برق مدفون 
در معرض شرايطي هستند كه طي زمان ممكن است موجب دارديس شدن 
شوند. دو نوع "دارديس" وجود دارد: دارديس هاي الكتريكي كه حاصل قرار 
گرفتن در معرض آب نيستند، بلكه ناشي از تنش هاي الكتريكي زياد در دورة 
زماني كوتاه اند و داراي تخلية هاله اي قابل اندازه گيري اند، و دارديس هاي 
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يا  و  معرض آب  در  گرفتن طوالني مدت  قرار  از  ناشي  كه  الكتروشيميايي 
نواقص كابل با تخلية الكتريكي هاله اي غير قابل اندازه گيري است.

Triad            دستة سه تايي
گروهي از سه هادي عايقكاري شده به هم پيچيده با غالف كلي يا بدون غالف. معموالً 
براي شناسايي از كد رنگ استفاده مي شود. دو يا چند واحد براي تشكيل كابل سه تايي 

Triplex Cableچندگانه به صورت كابل درمي آيند. به Triplex Cableچندگانه به صورت كابل درمي آيند. به Triplex Cable مراجعه شود.

Triangular Configuration
به Configuration, Triangular  مراجعه شود.

Triaxial Cable              كابل سه محوري
كابلي با سه هادي كه يك هادي در مركز قرار دارد و حفاظ گرد هادي دومي 
با اولي هم مركز است و حفاظ گرد هادي سومي نسبت به هادي اول و دوم 
داراي عايق و گردبافي بر  عايقكاري شده و با آنها هم مركز است، معموالً 
با اولي هم مركز است و حفاظ گرد هادي سومي نسبت به هادي اول و دوم 
داراي عايق و گردبافي بر  عايقكاري شده و با آنها هم مركز است، معموالً 
با اولي هم مركز است و حفاظ گرد هادي سومي نسبت به هادي اول و دوم 

روي آن است.

Triboelectric Noise     نوفة الكتريك مالشي
نوفة ايجاد شده در كابل حفاظ دار كه ناشي از تغييرهاي ظرفيت ميان حفاظ بندي 
و عايق هنگام خم يا تا شدن كابل است. الكتريسيتة ساكن كه هنگام خم شدن كابل 

ايجاد مي شود منبع ايجاد  اين شرايط است.

     Trichlorethylene          تري كلر اتيلن
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حالل كلردار شده براي چربي زدايي. مايعي شفاف، بي رنگ و غير قابل احتراق 
است كه در 87 درجة سانتيگراد (189 درجة فارنهايت) جوش مي آيد. مصرف 
آن مانند همة حالل هاي كلردار و مواد شيميايي صنعتي نيازمند مراقبت و توجه 

خاص در كار با آن است.

     Trickle Cooling                    خنك كاري باريكه ايTrickle Cooling                    خنك كاري باريكه ايTrickle Cooling
در  براي خنك كردن محصول و تجهيزات  بسياري كه  از روش هاي  يكي 
خالل عمليات ريخته گري پيوسته بكار مي رود. از خنك كاري باريكه اي 
براي خنك كردن تسمه به منظور جلوگيري از گرم شدن بيش از اندازة آن 

مي توان استفاده كرد.

Triple Cable         كابل سه تايي
كابلي مركب از سه هادي تكي عايقكاري شده و اغلب يك هادي تخت كه 
همه به يكديگر پيچيده شده اند. هاديهاي به هم پيچيده ممكن است پوشش 
اين پوشش  يا بدون  يا محافظت كننده داشته  پيوند دهنده  از مواد  مشتركي 

باشند. آن را Triad، دستة سه تايي نيز مي نامند.

   Triplex Cable             كابل سه رشته اي
كابلي مركب از سه هادي تكي عايقكاري شده كه به يكديگر پيچيده شده 
است يا كابل هايي با دو هادي تكي عايقكاري شده و پيچيده به يكديگر با 

هادي لخت يا پيام رسان است.

Trolling Wire              سيم توركشي
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بسيار  و  مختلف  هاي  اندازه  در  كه  متوسط  كربن  با  مرغوب  فوالدي  سيم 
انعطاف پذير تكميل كاري مي شود. همچنين به شكل طناب براي عمليات 

مختلف بكار مي رود.

TRPA
براي 125 ولت، 343 درجه سانتيگراد (650 درجه  عالمت اختصاري سيم 
فارنهايت). اين سيم داراي هادي تابيده شدة نيكل اندود، گردباف شيشه اي 

يا نوار، پنبة نسوز نمدي در آغشته و گردباف پنبة نسوز است.

TRS
Tough Rubber Sheathed، غالفكاري  عالمت اختصاري (كابل هاي) 

شده با الستيك سفت.

True Concentric         هم مركز واقعي
از  متوالي  الية  هر  آن  در  كه  شده  پيچيده  هم  به  كابل  يا  شده  تابيده  سيم 
سيم هاي قرار گرفته به صورت مارپيچي داراي جهت خواب معكوس با الية 

قبلي خود است و طول خواب افزايش يابنده اي دارد.

Trunk Cable         كابل اصلي
در سامانه هاي مخابراتي CATV، كابل انتقال از طرف سر (برگير سيگنال) 
روستاها،  توزيع جداگانه،  مناطق  تغذية  براي  است.  اصلي  كنندة  تقويت  به 
شهرها يا گروه هاي مشتريان خدمات گيرنده بكار مي رود. نيازمندي هاي 

اصلي طراحي شامل تضعيف كم و قابليت انتقال خوب سيگنال است.
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Truck Feeder        كابل اصلي
كابل اصلي كه دو نيروگاه و پست فرعي مهم را به يكديگر وصل مي كند.

TS
عالمت اختصاري : 1) سيم نواري داراي دو يا سه هادي عايقكاري شده و 
روكش شده با الستيك. براي كار سبك و ارتباط با وسيله اي 50 وات يا كمتر 
است. براي مصرف در محل هاي مرطوب با طول هاي كوتاه (كم تر از 3 متر) 

مناسب است. Tensile Strength (2، استحكام كششي.

TSO
عالمت اختصاري سيم نواري كه مشابه TS است، اما روكش آن نئوپرن و 

مناسب 125 ولت ساخته شده است.

TST
عالمت اختصاري سيم همانند TS، اما عايق و روكش آن به طور كلي از مواد 

گرمانرم است.

TT
و  هوايي  كاربرد  براي  كلرايد،  وينيل  پلي  و غالف  عايق  اختصاري  عالمت 

استفاده در كانال.

Tubular Conductor هادي لوله اي      
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هادي شينه اى هر مقطعي از لوله.
Tubular Product         محصول لوله اي 

اصطالحي كلي براي پروفيل تو خالي، پروفيل نيمه تو خالي و لوله.

Tubular Shape           پروفيل لوله اي 
لوله اي با ضخامت ديوارة غير يكنواخت يا با محيط نامنظم، يا هر دو.

Tubular Strander
به Strander, Tubular مراجعه شود.

Tufftriding
اما  است،  ازت  كردن  وارد  مستلزم  فرآيند  اين  كاري سطحي.  نوعي سخت 
سختي يي كه از اين طريق به دست مي آيدكمتر از سختي حاصل از ازت 

دادن مرسوم است. به Nitriding مراجعه شود.

Tumbling           تميز كاري بشكه ايTumbling           تميز كاري بشكه ايTumbling
 تميز كردن قطعات كوچك مانند قطعات ريخته شده يا آهنگري شده توسط 
گرداندن در داخل استوانه يا بشكة تميز كاري كه همراه با عامل تميز كننده و 
همچنين اغلب همراه با پولك هاي فلزي يا مواد ساينده براي افزايش عمل 
تميز كاري براي زدودن ماسه، پوسته يا پليسه هاست. تميز كاري ممكن است 
Rum- به صورت خشك يا با محلول آبي انجام شود. گاهي اوقات آن را

Ratting، غلتشي يا Ratting، غلتشي يا Ratting، تميز كاري نيز مي نامند. bling
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Tundish                 قيف بار
ناودان بار ريزي كه بر روي ماشين ريخته گري براي تحويل فلز مذاب به 
داخل شيار ريخته گري در اثناي عمليات ريخته گري پيوسته سوار مي شود.

Tungsten               تنگستن
با نقطة ذوب بسيار  . فلزي خاكستري رنگ   w با عالمت شيميايي عنصري 
زياد، 3410 درجة سانتيگراد (6170 درجة فارنهايت) و استحكام كششي زياد. 
تنگستن، شكل پذير و چكش خوار، مصون از اثرهاي محيطي و همة اسيدها 
به جز قليا هاي قوي است. بسيار خمش پذير است. مي توان آن را به صورت 
رشته (فيالمان) براي المپ هاي رشته اي كشيد يا به شكل پودر با كربن مخلوط 
كرد و در فلز نرم (مانند كبالت) براي ايجاد ابزارهاي كاربيدي يا آلياژ شده با 

فوالد براي ساخت ابزار مقاوم در برابر سايش و فوالدهاي قالب وارد كرد.

Tungsten Carbide    كربور تنگستن، تنگستن كاربايد
كربور تنگستن جزء تشكيل دهندة سخت كربور تنگستن سمانته است كه در 
ساخت حديده هاي كشش سيم از جنس كربور تنگستن سمانته و نوك هاي 

Tungsten Carbideابزارتراش بكار مي رود. به Tungsten Carbideابزارتراش بكار مي رود. به Die, Tungsten Carbide مراجعه شود.

Tungsten Wire              سيم تنگستن 
سيم توليد شده از پودر تنگستن كه تحت فشار قرار گرفته است. تنگستن كه 
به اين گونه شكل گرفته با عبور جريان الكتريكي از آن گداخته  يا تفجوش 
مي شود. سپس آن را قرار كاري (آهنگري سرد) مي كنند و توسط چكش هاي 
مكانيكي به شكل مفتول در مي آورند. اين مفتول را با گرافيت، روانكاري و 
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سپس گرم مي كنند و از داخل حديده هاي كربور تنگستن، براي كاهش قطر 
آن، مي كشند. سيم هاي ظريف را يا از طريق حك كاري شيميايي، معموالً 
سپس گرم مي كنند و از داخل حديده هاي كربور تنگستن، براي كاهش قطر 
آن، مي كشند. سيم هاي ظريف را يا از طريق حك كاري شيميايي، معموالً 
سپس گرم مي كنند و از داخل حديده هاي كربور تنگستن، براي كاهش قطر 

در مخلوط گداختة نيتزات سديم و نيتريت، يا از طريق كششكاري گرم با ميز 
كشش تك حديده اي يا چند حديده اي توليد مي كنند.

Tuning          تنظيمTuning          تنظيمTuning
تنظيم يك مدار يا سامانه اي به منظور اطمينان از عملكرد بهينه آن.

Turbulence Defect         عيب تالطم
نوعي عيب كه در محصول به وجود مي آيد و ممكن است ناشي از پاشيدن 
يا به چرخش درآمدن و پاشيده شدن فلز مذاب به قالب، به ويژه در هنگام 

شروع ريختن هر ميله باشد.

Turks Head        نورد تركي، نورد عمامه اي
دو دستگاه نورد با يكديگر كه يكي در جهت افقي و ديگري در جهت عمودي 
كار مي كند و در آن محورهاي همة غلتك ها در يك صفحه قرار دارند. اين 
ترتيب امكان نوردكاري مقاطع مربعي، چهارگوش و ذوذنقه اي را عالوه بر 
شكل هاي ديگر فراهم مي كند. اما نورد تركي بر خالف نورد معمولي، به طور 
كلي با اصطكاك به حركت در مي آيد كه استفاده از استوانة بيرون دهنده يا چرخ 

كشنده براي كشيدن سيم ضروت مي يابد.

             Turks Head, Combination           نورد تركي تلفيقي 
در اين نورد ويژگي هاي هر دو نوع نورد ساده و عمومي تلفيق شده است.
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Turks Head, Plain               نورد تركي ساده
هاي  شكل  نامحدود  انواع  و  گوش  چهار  اصلي  هاي  شكل  كشيدن  براي 

خاص، با استفاده از غلتك هاي سنگ زده شده بكار مي رود.

Turks Head Roll          غلتك نورد تركي
چهار گوش  يا  مربعي  الگوي  مطابق  كه  متحرك  غير  عملياتي  غلتك  چهار 
مقاطع  تشكيل  براي  لوله  يا  تسمه، سيم  آن  از  استفاده  با  است.  مرتب شده 

مربعي يا چهار گوش كشيده مي شوند.

Turks Head, Triangular     نوردتركي مثلثي
براي كشيدن شكل هاي مثلث متساوي االضالع بكار مي رود.

            Turks Head, Universal       نورد تركي عمومي 
بكار  خاص  هاي  شكل  برخي  و  چهارگوش  مربعي،  مقاطع  كشيدن  براي 

مي رود.

Turn             دور
1) يك هادي كه يك حلقة كامل را به دور مدار مغناطيسي مي سازد. 2) جزء اصلي 

پيچه كه يك حلقة هدايت كنندة تكي شامل يك هادي عايقكاري شده است.

Turn Ratio          نسبت دور
نسبت تعداد دورها ميان سيم پيچ  هاي ترانسفورماتور. اين نسبت معموالً تعداد 
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دورهاي سيم پيچ اوليه بر ثانويه است، به استثناي ترانسفورماتورهاي جريان 
كه نسبت ثانويه به اوليه است.

 جمع كنندة حلقه از ميز ورودي گردان
Turnstile Coin Collector  
اصطالح ديگري براي وسيله اي كه حلقه هايي را كه از خط توليد (نوردكاري 
Spiderيا اكستروژن) خارج مي شوند، جمع مي كند. اغلب به آن Spiderيا اكستروژن) خارج مي شوند، جمع مي كند. اغلب به آن Spider (عنكبوتي) 

گفته مي شود.

TW
عالمت اختصاري : 1)كابل ساختماني با عايق گرمانرم، روكش وينيل، مقاوم 
در برابر رطوبت، براي دماي 60 درجة سانتيگراد (140 درجة فارنهايت) و 

مكان هاي خشك و مرطوب. 2) سيم لخت هوايي ذوذنقه اي شكل.

TW Wire                TW Wire                TW Wire TW                TW                 سيم
نوعي سيم ساختماني كه براي منظورهاي عمومي در ولتاژهاي نامي تا 600 
 140) سانتيگراد  دماي 60 درجة  تا  كار  براي  اين سيم  رود.  بكار مي  ولت 
درجة فارنهايت) و براي مكان هاي خيس و خشك در نظر گرفته مي شود، 
به ويژه براي سيم كشي مجدد و نصب جديد سودمند است. اين سيم با آميزة 
PVC عايقكاري مي شود و براي فرآهم آوردن سيم سفت و محكم كه داراي 
استحكام دي الكتريكي عالي و مقاوم در برابر شعله است طراحي شده است. 
سطح هموار اين سيم با محلول سيليكوني، به منظور سهولت كشيدن آن از 

داخل لوله و كانال سيم كشي، عمل آوري شده است. 
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T Wire                                                    T سيم 
عالمت اختصاري نوعي سيم ساختماني با غالف غير فلزي كه در خانه ها 

بكار مي رود.

Twill Dutch Weave     بافت جناغي هلندي
مشابه بافت هلندي، با اين تفاوت كه سيم هاي تار و پود، هم اندازه اند.

Twill Weave        بافت جناغي
نوعي بافت كه معموالً هنگام ساخت پارچة توري با سيم درشت اندازه بكار 
مي رود. اين توري تا اندازه اي ريز است كه قطر سيم، هم اندازه يا بزرگ تر 
از اندازة ميانگين فاصله هاي ميان سيم هاست. در بافت جناغي، سيم هاي 
تار و پود به زير يا باالي دو يا چند سيم مي روند و بنابراين سيم ها نبايد به 

صورت گرد با شعاعي تند چين بخورند.

Twin Belt Continuous Caster    با ريز پيوستة دو تسمه اي
عمل ريخته گري پيوسته كه مادة مذاب از طريق قالبي ريخته مي شود كه 
شامل دو تسمه است كه براي آزاد كردن پيوستة مواد پس از انجماد آن به طور 

هماهنگ حركت مي كنند.

   Twin Cable         كابل دوتايي، كابل دوقلو
يك زوج هادي عايقكاري شده، به هم پيچيده و غالفكاري شده يا به طور مكانيكي 

كنار هم نگهداشته شده و در زير پوشش مشترك قابل شناسايي از يكديگر.
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   Twin Coaxial Cable            كابل هم محور دوتايي
يك كابل تكي كه از دو كابل هم محور جداگانه تشكيل شده و اين دو به طور 

موازي در كنار هم قرار گرفته يا به هم تابيده شده اند.

Twin Line           خط دوتايي
نوعي خط انتقال كه مادة عايق كنندة صلبي دارد كه دو هادي در آن به موازات 
هم قرار گرفته اند و امپدانس آنها با استفاده از قطر و فاصلة هادي ها و مادة 

عايق تعيين مي شود. به آن Twin Lead، سيم دوتايي، نيز گفته مي شود.

Twin Wire            سيم دوتايي
يك زوج هادي عايقكاري شده با اندازة AWG 9 يا كوچك تر كه به هم 
تابيده شده يا با هم پيوند يافته اند و از يكديگر قابل شناسايي نيستند. توجه: 
برخي عايق هاي سيم، مانند كابل هاي تلفن رنگ هاي مختلفي دارند، به اين 

منظور كه جايابي هر سيم خاص را در طول هاي بلند آسان تر كند.

Twinner              زوج كن
دو سيم تكي يا  اين ماشين از نوع دو پيچشي براي تابيدن يا "زوج كردن" 
هسته هاي انعطاف پذير به يكديگر بكار مي رود. اين ماشين شامل گهواره اي 
است كه با وزنه متعادل شده و در داخل قاب كمان نگهداشته مي شود. اين 
قاب مي تواند روي مفصل هاي افقي حول گهواره به وسيلة موتور گردش 
براي  آورد.  مي  وجود  به  محصول  در  را  خواب  طول  موتور  گردش  كند. 
جلوگيري از گردش گهواره در داخل قاب كمان، گهواره را با وزنه متعادل 
مي كنند. قرقرة جمع كن كه در اين گهواره نگهداشته مي شود روي محور 
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خاص خود براي چرخيدن آزاد است و به وسيلة موتوري مستقل به حركت 
در مي آيد. نسبت ميان تعداد دور در دقيقة قاب كمان و تعداد دور در دقيقة 

قرقرة جمع كن، خواب نهايي محصول را تنظيم مي كند.

زوج كن در مقايسه با پيچنده (دسته كننده) 
Twinner Versus Buncher
تفاوت عمدة ميان زوج كن و پيچنده اين است كه در اغلب موارد زوج كن 
فقط دو سيم تكي با هسته هاي قابل انعطاف را كه با بازكن هايي كه توسط 
موتور به حركت در مي آيند همراه با كنترل رقاصك يا ترمزهاي كششي به 
ماشين مي رسد پردازش مي كند و دستگاه قرقره كن تنها وسيلة تنظيم سرعت 
است. ماشين پيچنده يا دسته كننده بر عكس مي تواند سيم هاي بسياري را از 
يك يا چند قرقره يا بسته هاي ميله اي پردازش كند. سرعت محصول توسط 
چرخ كشندة داخلي تنظيم مي شود و دستگاه قرقره جمع كن در وضعيت 

گشتاور است.

Twinning             زوج كردنTwinning             زوج كردنTwinning
شامل تاب دادن دو هادي عايقكاري شده به يكديگر در سرعت زياد با طول 

و جهت مورد نياز تاب است.

Twist              تاب
گردش سيم يا كابل، حول محور خود.

Twist Guide        راهنماي تاب خوردگي
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راهنمايي كه براي جلوگيري از تاب خوردن مفتول در حال حركت از يك 
به ويژه تاب خوردگي در سرعت هاي زياد  به جايگاه ديگر،  نورد  جايگاه 

برخوردار از حساسيت، بكار مي رود.

Twist Test
به Torsion Test مراجعه شود.

             Twisted Pair                                                 زوج تابيده
كابلي شامل دو هادي كوچك اندازة عايقكاري شده كه بدون پوشش مشترك 
و  شده  تابيده  يكديگر  به  شده  عايقكاري  هادي  دو  اند.  شده  تابيده  هم  به 

كدبندي شده اند.

  Twisted Triad            دسته سه تايي تابيده شده
هر سه هادي عايقكاري شدة جداگانه كه به هم تابيده شده اند.

Twisted Tube              لولة پيچشي
لولة تابيده شده اي كه مقطعي متقارن دارد و ضخامت جدارة آن از نظر اسمي 

يكنواخت است.

Twisting Test               آزمون پيچشي
.Torsion Test نام ديگري براي

Two- High Mill          جايگاه نورد دو غلتكي
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جايگاه نوردكاري فقط با دو غلتك. برخي از جايگاه هاي نورد دو غلتكي با 
پيچ تنظيم براي تنظيم غلتك ها معكوس مي شوند. ديگر جايگاه ها فقط يك 
طرفه اند و ممكن است پيچ تنظيم غلتك داشته يا فاقد آن باشند و همچنين 

ممكن است بخشي از نورد پيوسته باشند يا نباشند.

Two- Minute Wire                   سيم دو دقيقه اي 
سيم روي اندود شده اي كه غوطه ور شدن در محلول سولفات مس خنثي را 

به مدت دو دقيقه تحمل مي كند.

Two- Phase Circuit               مدار دو فاز 
مداري چند فاز شامل سه تا پنج هادي كه در آن جريان متناوب ميان هر دو زوج 
گزيده از هادي ها، به جز سيم نول، در صورتي كه وجود داشته باشد، زمان 
تناوب يكسان دارند، دامنة آنها برابر است و داراي تفاوت فاز 90 درجه اند. 
اگر چه مدارهاي چهار سيمي دو فاز را به طور معمول   "مدارهاي دوفاز" 

مي نامند، اما به گونه اي درست تر مدارهاي چهار فاز خوانده مي شوند. 

Two-Stage Extruder
به Extruder, Two-Single مراجعه شود.

Two-Wheel Configuration          پيكر بندي با دو چرخ
پيكر بندي ماشين ريخته گري پيوسته چرخ تسمه كه در آن براي تشكيل قالب 

به منظور فرآيند ريختن از دو چرخ استفاده مي شود.
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Tyer             گره زن
ماشين خودكار گره زني براي به هم بستن كالف تمام شده.
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U

U-Bend Test
به Test, U-Bend مراجعه شود.

UD
عالمت اختصاري توزيع زير زميني.

UF
عالمت اختصاري كابل اصلي زير زميني و كابل مدار شاخه اي عايقكاري 
شده با مواد گرمانرم، براي دماي 60 درجة سانتيگراد (140 درجة فارنهايت)، 

مكان هاي خيس و خشك و دفن مستقيم.

UG
عالمت اختصاري Universal Government، دولت جهاني. دو حرف 
هم  كابل  به  مربوط  هاي  دهنده  اتصال  شمارة  از  پيش  كه  اي  شده  تعيين 

محور مي آيد.

UHF
عالمت اختصاري Ultra-High Frequency، فرا پربسامد (امواج دسي 

متري). بسامدي در باند ميان 300 و 3000 مگا هرتز است.

UL
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هاي  آزمايشگاه   ،  Underwriter's Laboratories اختصاري  عالمت  
انتقاعي مستقل كه خدمات فهرست شده اي را براي  بيمه گر، سازمان غير 
مدار و تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي انجام مي دهد. (مشابه اين سازمان 

در كانادا CSA است).

UL Approved             تأييد شده توسط يو. ال
محصولي كه بر اساس استانداردهاي آزمايشگاه هاي بيمه گر آزموده شده و 

تأييد شده است.

Ultimate Tensile Strength
به Tensile Strength مراجعه شود.

   Ultrasonic Cleaning           تميز كاري فراصوتي Ultrasonic Cleaning           تميز كاري فراصوتي Ultrasonic Cleaning
تميز كاري با كمك امواج صوتي با بسامد باال در محلول تميز كاري. امواج 
صوتي با بسامد باال، توسط تراديسنده ها يا مبدل هايي كه انرژي الكتريكي را 
به انرژي مكانيكي تبديل مي كنند و موجب ريز تالطم مي شوند تهيه مي شود. 
ريز تالطم به جبهه هاي فشار كم و زياد مي انجامد. در جبهة كم فشار، محلول 
براي تشكيل حباب هاي ريز تبخير مي شود (جوش مي آيد). اين حباب ها 
در جبهة فشار زياد از درون منفجر مي شوند (كاواك زايي مي كنند) و امواج 
ضربه اي شديد ايجاد مي كنند. حفره زايي تعداد زيادي از حباب هاي ريز در 
رخنه هاي آشكار و نهان موجب مي شود امواج فراصوتي سطح اجزاء سازنده 
و قطعات دقيق (شامل سوراخ هاي حديده هاي كشش الماس) را تميز كند و 

نيز مواد روانكاري و پوسته هاي لق روي سيم را بزدايد.
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  Ultrasonic Cutting, Die       تراش فراصوتي، حديده 
شيوة سوراخكاري الماس طبيعي در آماده سازي براي ساخت حديدة الماس.

Ultrasonic Detector            آشكار ساز فراصوتي 
وسيله اي كه نوفة فراصوتي را مانند آنچه كه به وسيلة تخلية هاله اي يا نشت 

گاز به و وجود مي آيد، آشكار مي كند.

          Ultrasonic Gauge               سنجة فراصوتي 
وسيلة اندازه گيري آزمون نامخرب كه در آن از اصل تشديد فراصوتي براي 
برقراري ضخامت فلزات و پالستيك ها استفاده مي شود. لرزش هاي مكانيكي 
به داخل مادة در دست آزمون فرستاده مي شود و بسامد مشددي كه از نمونه 
پرتو  بر روي المپ  اثر عمودي  يا  يا چند رد  به صورت دو  باز مي گردد، 
كاتدي آشكار مي شود. از آن مي توان در كنترل كيفيت براي توليد اقالمي 

مانند كابل غالف سربي استفاده كرد.

Ultrasonic Testing         آزمونگري فراصوتيUltrasonic Testing         آزمونگري فراصوتيUltrasonic Testing
داراي خصوصيت هاي  نامخرب كه در مورد مواد رسانندة صدا كه  آزمون 
يا  ها  ناهمگوني  مكانيابي  آن  از  منظور  و  رود  مي  بكار  هستند  كشساني 

گسستگي هاي ساختاري درون ماده به وسيلة باريكه اي فراصوتي است.

     Ultrasonic Waves       امواج فراصوتي 
موج تابش صوتي بيشتر از تقريبًا 20 كيلو هرتز، يعني بيشتر از گسترة صداي 
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شنودپذير. اين امواج شامل موج هاي طولي، عرضي، سطحي و ايستاده اند.

Ultraviolet                             فرا بنفش
انرژي تابشي درون گسترة طول موج 10 تا 380 نانومتر.

Ultraviolet Degradation        فروپاشي فرابنفش، فساد فرابنفشي
پرتوهاي  يا ديگر  آفتاب  برابر  ماده در  از قرار گرفتن دراز مدت  ناشي  فساد 
فرابنفش تابش است. اين مورد ممكن است به روكش كردن كابلها مربوط شود 

كه موجب شكست ولتاژ در صورت فساد روكش كابل مي شود.

Ultraviolet Inhibitor             بازدارندة فرابنفش 
مواد شيميايي در آميزة عايق PVC كه عايق را از خراب شدن، هنگامي كه 

در معرض آفتاب قرار گيرد محافظت مي كند.

Unbalanced Circuit or Line        مدار يا خط نامتعادل
خط انتقال كه در آن ولتاژهاي مربوط به دو هادي نسبت به زمين، يعني كابل 

هم محور، برابر نيستند.

Uncropped Coils           كالف هاي نابريده
كالف هايي كه به دنبال نوردكاري گرم به طول معين بريده نمي شوند.

Undercurrent            جريان كمتر از مقدار الزم
كمتر از جريان معمولي عمليات.
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      Underdraft           كشش كمتر از اندازه الزم
"1) در كشش سيم، كاهش بسيار كم در حديده اي خاص كه به "1) در كشش سيم، كاهش بسيار كم در حديده اي خاص كه به "تردي پوستي" 
سيم كشيده شده، به علت عدم تأثير در تمامي سطح مقطع، منجر مي شود. 2) 
گرايش فلز به خم شدن به طرف پايين در هنگام خارج شدن از غلتك ها به 

علت سرعت سطحي كمتر غلتك پاييني است.

                Underground Cables           كابلهاي زير زميني
اين كابلها (نوع USE) براي دفن مستقيم به منظور كامل كردن مدار از منبع 
توان شركت، تا كنتور مشتري مناسب است. اين كابلها به صورت تك هادي، 
چند هادي و چند هادي با روكش بيروني دسترس پذيرند. همة كابلهاي تك 
هادي و چند هادي بدون روكش بايد از محل خارج شدن از زمين توسط لولة 
حفاظ سيم كشي محافظت شوند. استفاده از آن با روكش بيروني ممكن است 

موجب شود كه آنها را به صورت كابل نوع SE نصب كنند.

Underground Distribution                 توزيع زير زميني 
ناشي  صدمات  مزايا:  است.  مربوط   (DB) مستقيم"  دفن   " هاي  سامانه  به 
نقلية موتوري، حريق و اشياي خارجي را كمينه مي كند.  از توفان، وسايل 
معايب: قرار گرفتن در معرض اختالل حاصل از حفاري، نشت رطوبت و 

برخي وقايع عمدة طبيعي مانند سيل است.

   Underground Exchange Cables       كابلهاي مبادلة زيرزميني 
كابلهاي مبادالت مخابراتي كه زير زمين بكار مي روند و داراي عايق مناسب 

و روكش هاي مقاوم در برابر رطوبت اند.
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Underground Transmission                     انتقال زير زميني 
قابليت انتقال قدرت در زير زمين با ولتاژ باال با استفاده از كابل لوله اي. كابل 
كه داراي هادي مسي يا آلومينيومي عايقكاري شده بااليه هايي از نوار كاغذي 
در آغشته با روغن است از تداخل لولة فوالدي روپوش شده كشيده مي شود 
و سپس لوله با روغن يا گاز عايق كننده پر مي شود. ظرفيت الكتريكي كابل 
را مي توان با خنك كاري تحت فشار با استفاده از مبدل هاي حرارتي و پمپ 
براي به گردش درآوردن و خنك كردن روغن موجود در داخل لوله افزايش 
داد. عالوه بر اين روشي وجود دارد كه در آن از گاز فشرده به  منزلة واسطة 

عايق در داخل لولة آلومينيومي استفاده مي شود.

Underground Voltage        ولتاژ كمتر از مقدار الزم 
ناشي از اندازة ناكافي مقطع سيم براي  كمتر از ولتاژ عملي معمول، معموالً 

 ولتاژ كمتر از مقدار الزم        
ناشي از اندازة ناكافي مقطع سيم براي  كمتر از ولتاژ عملي معمول، معموالً 

 ولتاژ كمتر از مقدار الزم        

طول مدار.

Underwriters Laboratories, Inc
به UL مراجعه شود.

Ungrounded      زمين نشده، نامتصل به زمين Ungrounded      زمين نشده، نامتصل به زمين Ungrounded
منزلة  به  "زمين نكردن"  به زمين متصل نشده است، در برخي موقعيت ها، 
بخشي از مدار به طور ارادي صورت مي گيرد. در ساير موارد كه نبود اتصال 

به زمين غير ارادي است، خطر ايمني براي كاركنان و تجهيزات وجود دارد.
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 تابيدن هم مركز تك جهتي         
Unidirectional Concentric Stranding
تابيدن به گونه اي كه هر الية متوالي، داراي طول خواب مختلف است كه 
به اين ترتيب شكلي گرد بدون جابجا شدن رشته ها از اليه اي به الية ديگر 

باقي مي ماند.

Unidirectional Conductor          هادي تك جهتي
هادي تشكيل يافته از هستة مركزي كه با بيش از يك اليه از سيم هايي كه به 
اند، احاطه شده است. همة اليه ها جهت خواب  تابيده شده  صورت مارپيچ 

مشتركي دارند، اما طول خواب هر اليه در مورد هر الية متوالي افزايش مي يابد.

               Unidirectional Stranding           تابيدن تك جهتيUnidirectional Stranding           تابيدن تك جهتيUnidirectional Stranding
خواب  جهت  ها  اليه  همة  شده  تابيده  هادي  در  اينكه  بر  دال  اصطالحي 

يكساني دارند.

         Uniform Strain              كرنش يكنواخت 
1) كرنشي كه پيش از شروع موضعي شدن كرنش (ميان باريكي) اتفاق مي افتد. 

2) كرنش در بيشينة بار در آزمون كششي.

Unilay         تك خواب، خواب تكيUnilay         تك خواب، خواب تكيUnilay
هادي يي با بيش از يك اليه از سيم هاي خوابيده به صورت مارپيچي كه 

جهت خواب و طول خواب براي همة اليه ها يكسان است.
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  Unilay Conductor         هادي با خواب تكي
هادي يي متشكل از هستة مركزي كه با بيش از يك اليه از سيم هايي كه به 
صورت مارپيچي تابيده شده اند احاطه شده است و همة اليه ها طول و جهت 

خواب يكسان دارند.

  Units, Conductors       واحدهاي هادي
گروه بندي هادي هاي زوج شده كه براي تشكيل كابل بكار مي رود. معموالً 
25 زوج است. واحدها ممكن است به واحدهاي 12 و 13 زوجي يا 8، 8 و 

9 زوجي تقسيم شوند.

Underfill               الغري
مقطعي كه گذر غلتك را پر نمي كند، به طوري كه هم به لحاظ شكل و هم 
از نظر ابعاد نادقيق است. 2) بخشي از قطعه اي آهنگري شده كه مادة كافي 

براي ايجاد شكل واقعي از طريق نقش بندي آهنگري را ندارد.

سنجة سيم فوالدي اياالت متحده 
United States Steel Wire Gauge
Steel Wire Gangeفوالدي سيم  سنجة  براي  اوقات  گاهي  كه  نامي 
از  اينكه آن را  (Washburn and Moen Gauge) بكار مي رود. براي 

سنجة آمريكايي سيم، Standard Wire Gauge، متمايز سازد.

Underloading Unit      دستگاه تخليه
سيني دريافت قاشقي شكل كه در انتهاي نقاله قرار مي گيرد. اين دستگاه با 
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هماهنگ شده  كشنده  بازوي چرخ  يك  به  انتقال كالف  براي  نقاله  حركت 
است كه سپس براي دادن كالف به جايگاه بارگيري به گردش در مي آيد.

Unsintered                                               تفجوش نشده
پخته نشده. اين واژه اغلب براي تمايز ميان نوار تفلون پخته و ناپخته بكار 

مي رود.

Upender, Coil              كالف برگردان
وسيله اي كه كالف را در وضعيت عمودي قرار مي دهد كه براي گرفته شدن 

به وسيلة قالب نقالة هوايي مناسب است.

Upending Test
به Upsetting Test مراجعه شود.

Uplift Roller       غلتك باال نگهدار
قرقرة كوچكي در باالي شيطانك براي نگهداشتن هادي و جلوگيري از خارج 
در  سيم  عرضي  حركت  دستگاه  روي  مثال،  طور  به  شيطانك.  از  آن  شدن 

دستگاه قرقره پيچ.

Upset Burr                 پليسة جوش لب به لب
به  مفتول  لب  به  لب  در خالل جوشكاري  فلز  توسط جريان  كه  اي  پليسه 

وجود مي آيد.
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Upset Pressure          فشار جوشكاري لب به لب
ايجاد  به  اطمينان  براي  لب  به  لب  جوشكاري  چرخة  اثناي  در  كه  فشاري 

جوش مناسب در هر دو طرف ماده بكار مي رود.

Upsetting                                          پهن سازي، چاق سازيUpsetting                                          پهن سازي، چاق سازيUpsetting
متراكم  با  محوري  جريان  فرآيند   (2 آهنگري.  مشابه  فلزكاري  عمليات   (1
سازي محوري فلزي است، همان گونه كه در شكلدهي سرهاي پرچ توسط 

تخت كردن انتهاي سيم عمل مي شود.

Upsetting Test             آزمون پهن سازي
آزموني براي آشكارسازي عيب هاي سطح مفتول يا سيم. نمونة كوچكي از 
جسم را مي برند، سپس در راستاي محور طولي تحت فشار قرار مي دهند. 
نمونة بشكه اي شكل حاصل نقص هاي سطح را بزرگ مي كند و آنها را با 
شكلدهي  براي  ويژه  به  آزمون  اين  سازد.  مي  ديدن  قابل  مسلح  غير  چشم 
يا    Upset Test را  آن  است.  سودمند  كاري  سرپخ  كاربردهاي  يا  شديد 

Upending Test نيز مي نامند.

URC
عالمت اختصاري سيم مقاوم در برابر هوا.

URD
عالمت اختصاري توزيع زير زميني روستايي.
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Urethane
به Polyurethane مراجعه شود.

USE
عالمت اختصاري كابل ورودي خدماتي با محدودة دماي 75 درجة سانتيگراد 

(167 درجة فارنهايت) براي مكان هاي خيس.

USE Cables          كابل هاي يو. اس. اي
عالمت اختصاري كابلهاي مناسب براي نصب زيرزميني ورودي خدماتي. اين 
كابلها به صورت تك هادي و چند هادي با روكش بيروني در دسترس است. 

كابل USE با روكش بيروني را مي توان مانند كابل SE نصب كرد.

USE-2
اين تفاوت كه براي دماي 90  با  عالمت اختصاري كابل مشابه USE است 

درجه سانتيگراد (194 درجة فارنهايت) و براي مكانهاي خيس مناسب است.

UTP
ساختماني  با  كابلي  كه  حفاظ  بدون  شدة  تابيده  زوج  اختصاري  عالمت 
متشكل از چهار زوج مسي كوچك اندازه با عايق كد بندي شده با رنگ  در 

استانداردهاي ANSI/TIA/EIA است. 

UTS
به Ultimate Tensile Strength مراجعه شود.
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V

V
پوشش  با  شده  زده  الك  پار چة  از  شده  ساخته  عايق  اختصاري  عالمت 

اليافي.

VA
.AC عالمت اختصاري ولت آمپر، توان ظاهري در مدار

Vacuum Annealing            تابكاري در خالءVacuum Annealing            تابكاري در خالءVacuum Annealing
ديگر)  گاز  هر  يا  اكسيژن  هوا،  (يعني،  جو  نبود  با  حالت  بهترين  در  خالء 
توصيف مي شود. بنابراين، هنگامي كه فلزات يا آلياژها تا دماي باال در كورة 
خالء گرم مي شوند، اساسًا اكسيژن براي اكسيد كردن و تغيير رنگ سطح ماده 
بازكردن  تابكاري رشته اي (يعني  به  تابكاري در خالء  وجود ندارد. توجه: 

كالف، گرم كردن و دوباره كالف كردن) مربوط نمي شود.

Vacuum Casting         ريخته گري در خالءVacuum Casting         ريخته گري در خالءVacuum Casting
شيوة ريخته گري در هنگامي كه در محل خروجي قالب، حالت مكش براي 

ايجاد خالء وجود دارد.

Vacuum Fusion           ذوب در خالء
شيوة آزمون براي تعيين اكسيژن موجود در نمونة مس.
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Vacuum Melting         ذوب در خالءVacuum Melting         ذوب در خالءVacuum Melting
زدودن  نيز  و  هوا  با  آلودگي  از  جلوگيري  منظور  به  خالء  در  كردن  ذوب 
گازهايي كه قبًال در فلز حل شده است؛ انجماد نيز ممكن است در خالء يا 

در فشار كم انجام شود. آن را پااليش در خالء نيز مي نامند.

تجزية شيميايي حرارتي در خالء، آتش كافت در خالء
Vacuum Pyrolysis
روش تميزكاري ابزار آالت كه در اكسترودر كردن مواد روكشكاري بكار مي رود.

Vacuum Refining
به Vacuum Melting مراجعه شود.

   Vacuum Switch           كليد خالء
1) كليدي با اتصاالتي در محيط بستة خالي از هوا. 2) كليدي كه سطح خالء 

را براي بكار انداختن اتصاالت حس مي كند.

Valley           شكافValley           شكافValley
هر فضاي خالي ميان هادي هاي عايقكاري شدة كابل يا ميان هستة كابل و 

پوشش آن. به Interstice نيز مراجعه شود.

Valve Spring Wire      سيم فنر سوپاپ
واناديم كه 0/5 تا 0/7 – واناديم كه 0/5 تا 0/7 – واناديم كه 0/5 تا 0/7  – سيليكون – سيليكون  سيليكون – سيليكون –  – سيليكون يا كرم – سيليكون يا كرم  سيليكون يا كرم – سيليكون يا كرم –  – سيم فوالدي آلياژي كرم – سيم فوالدي آلياژي كرم 
درصد كربن دارد. فنرهاي سوپاپ معموالً از طريق حلقه كردن در حالت سرد 
واناديم كه 0/5 تا 0/7 
درصد كربن دارد. فنرهاي سوپاپ معموالً از طريق حلقه كردن در حالت سرد 
واناديم كه 0/5 تا 0/7  سيليكون يا كرم 
درصد كربن دارد. فنرهاي سوپاپ معموالً از طريق حلقه كردن در حالت سرد 

سيليكون يا كرم  سيم فوالدي آلياژي كرم 
درصد كربن دارد. فنرهاي سوپاپ معموالً از طريق حلقه كردن در حالت سرد 

سيم فوالدي آلياژي كرم 
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سيمي كه در معرض پوسته برداري، كشش سرد، سخت كاري و بازپخت قرار 
گرفته است ساخته مي شوند. استحكام خستگي و مقاومت در برابر فرونشيني 
MPa از  ها  استحكام كششي طي سال  است.  دادن) دو عامل عمده  (شكم 
افزايش يافته است. ازت كاري ) افزايش يافته است. ازت كاري ) افزايش يافته است. ازت كاري  312 (312 ( Ksi) 2150 MPa 2) بهMPa 2) بهMPa 47 Ksi) 1700
و ساچمه كوبي با طراحي خاص مي تواند باز هم خصوصيت هاي خستگي 
را بهبود بخشد. فنرهاي سوپاپ كه در عمل در دماهاي زياد يا در جو خورنده 
 63) 177 PH كار مي كنند از فوالد ضد زنگ با سخت كاري رسوبي درجة

AISI)  ساخته مي شوند.

             Vanadium                                                       واناديم
منزلة  به  عمدتًا  كه  رنگ  خاكستري  فلزي   .V شيميايي  عالمت  با  عنصري 
آلياژهاي  آلياژي براي آهن و فوالد و به منزلة استحكام دهنده براي  عاملي 
تيتانيم- پايه بكار مي رود. اين فلز توزيع يكنواخت كربن را موجب مي شود، 
نيازمند آخال عناصر  با بيشترين مقدار خود  اما براي ايجاد اين خصوصيت 
ديگر است. واناديم، چقرمگي فوالدهاي كم كربن و با كربن متوسط را توسط 
محلول جامد آن با فريت افزايش مي دهد و از تردي فوالد در كيفيت هاي 
با كربن زياد جلوگيري مي كند. اغلب همراه با كرم و منگنز به منزلة عامل 
آلياژي بكار مي رود. فوالدهاي كرم – واناديم براي فنرها، ابزارها و امثال آن 
نيز  كاتاليزور  منزلة  به  سولفوريك  اسيد  توليد  در  واناديم  مي شود.  مصرف 

مصرف دارد. 

             Vapor Blasting                                                    بخارزنيVapor Blasting                                                    بخارزنيVapor Blasting
فرآيندي كه توسط آن سطح يك قطعه با عمل جريان مايعي كه حامل ذرات 
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جامد سايندة انرژي دار شده توسط هواي فشرده است، بهبود پيدا مي كند.

   Vapor – Tight            نفوذ ناپذير در برابر بخار
به گونه اي محصور شده كه بخار نمي تواند وارد شود.

Var
.AC عالمت اختصاري ولت - آمپر واكنشي، مولفة رياضي توان موهومي در مدارAC عالمت اختصاري ولت - آمپر واكنشي، مولفة رياضي توان موهومي در مدارAC

Variable Speed Drive            محرك دور متغير
موتور يا دستگاه انتقال توان كه قابليت تغيير سرعت برونداد خود را در گسترة 

پيوسته دارد.

   Varnished Cloth         پارچة الك كاري شده
براي عايق سيم و كابل كه  پارچة ململ الك كاري شده  از  نواري  لفاف هاي 
ويژگي هايي را ارايه مي كند كه ميان خصوصيت هاي مربوط به الستيك و كاغذ 
آغشته قرار مي گيرد. از اين پارچه براي استحكام دي الكتريكي، انعطاف پذيري، 
مقاومت در برابر رطوبت و گرما و جابجايي اتصاالت و سرسيم هاي كابل، استفاده 
مي شود. اين پارچه مقاومت بيشتري در برابر رطوبت نسبت به كاغذ فراهم مي كند. 
در مكان هاي خشك ممكن است آن را بدون غالف سربي بكار برد.  مي توان از آن 

براي كابل هاي ولتاژ پايين و متوسط استفاده كرد.

VC
عالمت اختصاري : 1) كابل هاي عايق كاري شده با پارچة ململ الك كاري 
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شده. 2) ريخته گري عمودي (ميله هاي سيم).
VCB
تأخير  پنبه اي،  پارچة الك كاري شده، گردباف  از  عالمت اختصاري عايق 

انداز شعله و تكميل كاري براي مقاومت در برابر رطوبت.

VCL
عالمت اختصاري كابل با عايقي از پارچة ململ الك كاري شده و پوشش 

سربي. دو سر كابل را بايد به طور غير قابل نفوذ آب بندي كرد.

VD
Vعالمت اختصاري سيم دوتايي كه داراي دو هادي نوع Vعالمت اختصاري سيم دوتايي كه داراي دو هادي نوع V است كه به موازات 

هم زير يك پوشش اليافي بيروني قرار گرفته اند.

Velocity of Propagation      سرعت انتشار
ثابت دي  نسبت  بكار مي رود،  كابل هم محور  انتشار كه در مورد  سرعت 
انتشار،  كننده. سرعت  عايق  مادة  الكتريك  دي  ثابت  به جذر  هوا  الكتريك 

سرعت انتقال سيگنال را در طولي از كابل (يافيبر نوري) تعيين مي كند.

Vermiculite                                                      ورميكوليت
كاني سيليكات هيدراته كه به منزلة الية بااليي عايق بكار مي رود و بر روي 
سطح مذاب در حمام روي اندودكاري شناور مي ماند. حركت اين ماده به 
آساني صورت مي گيرد، تلفات تابشي آن كم است و به گونه اي اثربخش 

خاكستر روي را محدود مي كند.
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Vernier         ورنيهVernier         ورنيهVernier
مقياس كمكي كه اندازه گيري دقيق تر از مقياس اصلي را ممكن مي سازد. آن 

را كوليس ساعت دار يا عقربه اي نيز مي نامند.

Vernier Signal
اصطالحي كه در صنعت سيم و كابل براي ايجاد بازخورد براي رقاصك مورد 

استفاده در كنترل سرعت بكار مي رود.

Vertical Riser
به Cable, Vertical Riser مراجعه شود.

V/f
عالمت اختصاري ولتاژ به بسامد.

VG
عالمت اختصاري نوعي شيشة الك كاري شده بر روي هادي مسي انعطاف پذير. 
شيشة الك كاري شده يا گردباف نايلوني براي 600 ولت يا 3000 ولت، 130 

درجة سانتيگراد (266 درجة فارنهايت) بكار مي رود.

VHF, vhf
.300 mHz عالمت اختصاري بسامد بسيار زياد. بسامدي در نوار ميان 30 تاmHz عالمت اختصاري بسامد بسيار زياد. بسامدي در نوار ميان 30 تاmHz
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Vickers Hardness Test
به Diamond Pyramid Hardness Test مراجعه شود.

Victor Chain       زنجير ويكتور
زنجير گرده دار متشكل از قطعات سيم كه سيم ها براي تشكيل دو حلقه، خم 

شده و در دو انتها در محل اتصال دو حلقه به دور سيم پيچيده شده اند.

Video Pair Cable         كابل ويدئو
كابل هاي هم محور كه براي انتقال سيگنال هاي ويدئو، مانند سيگنال هايي 
كه در دوربين تلويزيوني بكار مي رود، مورد استفاده قرار مي گيرند. دامنة 
20) تا MHz 5 و بيشتر است. اين كابل  Hz) بسامد سيگنال ها از صوتي
را به لحاظ اتالف ساختاري بازگشتي (SRL) مورد پايش قرار مي دهند و 
به طور معمول دو گردباف كامًال پوشيده شده به منظور كمينه كردن، تداخل 

سيگنال دارند.

Video Pair Cable        كابل زوجي ويدئو
كابل انتقال كه دربردارندة زوج هاي كم اتالف با امپدانس 125 اهم است. از 
اين كابل براي پيكاپ هاي تلويزيون، تلويزيون مدار بسته، مدارهاي حامل 

تلفن و مانند آن استفاده مي شود.

Vinyl                                                                       وينيل
اصطالح كوتاه شده براي پلي وينيل كلرايد PVC. رزيني مصنوعي تشكيل 
PVCشده از طريق بسپارش آميزه هاي حاصل از اتيلن. PVCشده از طريق بسپارش آميزه هاي حاصل از اتيلن. PVC به منزلة مادة روكش 
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براي مصرف  كابل، محافظت معمولي مكانيكي را فراهم مي كند و معموالً 
در داخل ساختمان و كاربردهاي مربوط به منظورهاي عمومي تخصيص داده 

مي شود.

VIR
عالمت اختصاري عايقكاري شده با الستيك وولكانش شده.

Virgin Metal     فلز دست اول، فلز كار نشده
آن  از  پيش  و  آمده  دست  به  معدن  سنگ  از  مستقيم  طور  به  كه  فلزي 

مصرف نشده است.

Viscosity             گرانروي، ويسكوزيتهViscosity             گرانروي، ويسكوزيتهViscosity
درجة مقاومت سيال به جريان يافتن تحت نيروي بكار رفته است. واحدهاي 
سنجش گرانروي بسيار است، اما همة آنها بازتاب اين نكته است كه هر قدر 
عدد بزرگ تر باشد، گرانروي سيال بيشتر است. اندازه گيري ها در شرايط 

سخت و دقيق، از جمله در دماي معين انجام مي شوند.

Viscous               گرانرو، ويسكوز
غليظ و مقاوم در برابر جريان يافتن است. در مورد مايع بكار مي رود.

Visioplasticity            ويزيو پالستيسيتهVisioplasticity            ويزيو پالستيسيتهVisioplasticity
راهي براي تعيين جريان يافتن فلز در اثناي تغيير شكل مومسان. قطعة كاري 
را دو نيمه  مي كنند، الگوي شبكه نقش مي شود، دو نيمه را مجدداً در كنار 



واژه نامه سيم و كابل 1047

هم قرار مي دهند، الگوي شبكة حاصل طريق جريان يافتن فلز در حديده را 
نشان مي دهد.

Vitriol         كات، زاج
كات، تركيبي از گوگرد و اكسيژن يا تركيب آنها با فلز است. روغن ويتريول، 
يا  مس  سولفات  سبز،  زاج  يا  سبز  ويتريول  است.  غليظ  سولفوريك  اسيد 
سولفات سبز آهن است.  ويتريول آبي (كات كبود) سولفات مس است. زاج 

سفيد، سولفات سفيد روي است و امثال آنها. به Pickling  مراجعه شود.

VM
عالمت اختصاري كابلي كه دو يا چند هادي نوعV تابيده به يكديگر در زير 

پوشش بيروني اليافي دارد.

VM-1
 (UL) درجه بندي اشتعال پذيري برقرار شده توسط آزمايشگاه هاي بيمه گر
براي سيم ها و كابل ها كه آزمون شعلة عمودي تعيين شده را به طور خاص 

گذرانده اند. پيش از اين عالمت اختصاري FR-1 بود.

Voice Frequency             بسامد صوتيVoice Frequency             بسامد صوتيVoice Frequency
هر بسامدي كه براي گوش انسان قابل شنيدن باشد.

            Void             حفره
عيبي مربوط به سيم كه ممكن است شبيه آخال يا شكست فنجاني سيم باشد. 
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اين حفره ها معموالً در خالل ريختن مفتول تشكيل مي شوند و ممكن است 
ناشي از گاز بيش از اندازه در فلز مذاب يا انقباض انجمادي در مركز جسم 
به دام  باشند. حفره در مواد عايق و روكش معموالً حاصل هواي  ريختگي 
ناشي از گاز بيش از اندازه در فلز مذاب يا انقباض انجمادي در مركز جسم 
به دام  باشند. حفره در مواد عايق و روكش معموالً حاصل هواي  ريختگي 
ناشي از گاز بيش از اندازه در فلز مذاب يا انقباض انجمادي در مركز جسم 

افتاده در اثناي فرآيند اكستروژن است.

Volt                                                       ولت
ايجاد  براي  الزم  پتانسيل  مقدار  ولت  يك  الكتريكي.  محركة  نيروي  واحد 

جريان يك آمپر در يك اهم مقاومت است.

Voltage  ولتاژ          
اختالف  پتانسيل،  الكتريكي،  نيروي محركة  به جاي  اغلب  كه  اصطالحي    
پتانسيل يا افت ولتاژ بكار مي رود، به اين منظور كه پتانسيل الكتريكي را كه 
ميان دو نقطه وجود دارد تعيين كند، پتانسيلي كه مي تواند شارش جريان را 

هنگامي كه مداري بسته ميان اين دو نقطه وصل شده است، به وجود آورد.

Voltage, Arc-Over
به Voltage Breakdown Test مراجعه شود.

Voltage Breakdown Test    آزمون شكست ولتاژ 
آزموني براي تعيين بيشينة ولتاژ مربوط به سيم عايقكاري شده پيش از نشست 

جريان الكتريكي از طريق عايق است.

                         Voltage Classification                               طبقه بندي ولتاژ 
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دسته اي از هادي ها يا تجهيزات مبتني بر مقادير نامي ولتاژ است.

Voltage Contact اتصال ولتاژ 
ولتاژي اندك كه هنگامي ايجاد مي شود كه دو هادي با مواد مختلف در تماس 
با هم قرار مي گيرند. اين ولتاژ يا ناشي از تفاوت تابع هاي كار يا ناشي از 
سهولتي است كه توسط ان الكترون ها مي توانند در مرز سطح در دو جهت 

عبور كنند.

  Voltage, Corona Extinction        ولتاژ خاموشي تخلية هاله اي
كمينة ولتاژي كه تخلية هاله اي را حفظ مي كند. اين ولتاژ را با بكار بردن ولتاژ 
ايجاد كنندة تخلية هاله اي و سپس كاهش آن تا از بين رفتن هاله تعيين مي كنند.

Voltage Divider         مقسم ولتاژ، بخش كنندة ولتاژ
به هم وصل  به صورت سري  كه  امپدانس  عناصر  از  متشكل  اي  1) شبكه 
شده اند و ولتاژي به آنها داده مي شود و از آن مي توان يك يا چند ولتاژ در 
هر بخش از شبكه به دست آورد. 2) تقسيم كنندة قابل تنظيم ولتاژ از نوع 

مقاومتي كه غالباً به آن بخشگر پتانسيل گفته مي شود.

Voltage Drop              افت ولتاژ
1) اختالف ولتاژ دو پايانة امپدانس بي كنش. 2) تفاوت ميان ولتاژها در طرف 
انتقال و دريافت كابل اصلي يا خدماتي. ولتاژها در جريان متناوب الزامًا هم 
فاز نيستند، بنابراين الزام آور نيست كه افت ولتاژ با جمع جبري افت ولتاژها 

در طول چند هادي برابر باشد.
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ولتاژ  اي . اچ . وي (ولتاژ بسيار باال)
Voltage, EHV (Extra High Voltage)

ولتاژي در سطح ميان 230 تا 765 كيلو ولت.

    Voltage, Induced             ولتاژ القايي
ولتاژي در هادي كه با تغيير در شار مغناطيسي كه آن مسير را به هم ارتباط 

مي دهد، ايجاد مي شود.

Voltage Life Test             آزمون دوام ولتاژ
آزموني كه براي تعيين مدت زماني كه يك ولتاژ معين را مي توان در سيمي 
عايقكاري شده بكار برد، پيش از آن كه نشست جريان الكتريكي از عايق رخ 

دهد.

Voltage, Low         ولتاژ پايينLow         ولتاژ پايينLow
افت ولتاژ ميان طرف هاي انتقال و دريافت كابل اصلي يا خدماتي كه پايين تر 

از مقدار الزم براي كاركرد مناسب بار يا وسيله اي است.

Voltage Rating           مقدار نامي ولتاژVoltage Rating           مقدار نامي ولتاژVoltage Rating
1) باالترين ولتاژي كه مي توان به طور پيوسته در سيمي سازگار با استاندارد و 
مشخصه بكار برد. 2) مقدار نامي ولتاژ كه روي سيم، كابل يا قطعة الكتريكي 

درج شده است.
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Voltage Regulator                                    تنظيم كننده ولتاژ
وسيله اي براي نگهداشتن سطح ولتاژ در مدار.

Voltage, Signal            ولتاژ سيگنال
ولتاژهاي تا 50 ولت. ولتاژي كه در آن به جاي توان، سيگنال ها از طريق سيم 

يا كابل منتقل مي شوند.

نسبت ولتاژ موج ايستاده 
Voltage Standing Wave Ratio (VSWR)
نسبت بيشينة ولتاژ اثربخش به كمينة ولتاژ اثربخش كه در طول خط انتقال 

بدون تطبيق بسامد راديويي اندازه گيري مي شود.

Voltage Stress              تنش ولتاژ
ولتاژ يافته شده درون ماده در هنگامي كه در معرض بار الكتريكي قرار مي گيرد.

  Voltage to Ground             ولتاژ نسبت به زمين
ولتاژ ميان هادي انرژي دار و زمين.

Voltage Tolerance (Cable)           (كابل) رواداري ولتاژ
سطح ولتاژ بيش از حد مشخصه كه كابل مي تواند تحمل كند. به طور مثال، 
روادارى ولتاژ اضافي كابل نبايد از ولتاژ نامي بيش از 5 درصد به طور پيوسته 
و بيش از 10 درصد در خالل مدت اضطراري 15 دقيقه و كمتر تجاوز كند.
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ولتاژ (يو. اچ. وي)، (ولتاژ فرا باال) 
Voltage, UHV (Ultra – High Voltage)

ولتاژي كه در سطح 765 كيلو ولت و باالتر است.

                    Voltage Withstand Test                           آزمون تحمل ولتاژ
DC يا DC يا DC بيش  ACاي كه در آن هادي در معرض ولتاژه اي كه در آن هادي در معرض ولتاژه اي كه در آن هادي در معرض ولتاژ ه آزمون ميداني يا كارخانه آزمون ميداني يا كارخان

از مقدار معمول قرار گيرد.

Voltmeter            ولت متر، ولت سنج
وسيله اي براي اندازه گيري ولتاژ.

Volume Constancy               ثبات حجمي، تغيير ناپذيري حجمVolume Constancy               ثبات حجمي، تغيير ناپذيري حجمVolume Constancy
ثابت  شكل  تغيير  در خالل  كه حجم  مومسان  شكل  تغيير  اصلي  مشخصة 

باقي مي ماند.

Volume Resistivity             مقاومت ويژه حجميVolume Resistivity             مقاومت ويژه حجميVolume Resistivity
مقاومت الكتريكي ميان وجوه مقابل مكعبي به ابعاد يك سانتيمتر از مادة عايق 
كننده كه معموالً برحسب اهم- سانتيمتر بيان مي شود. آن را مقاومت ويژة 

الكتريكي مخصوص عايق نيز  مي نامند.

Volute Spring             فنر مخروطى يا مارپيچىVolute Spring             فنر مخروطى يا مارپيچىVolute Spring
اين  با  پيچيده شده است،  با مقطع چهارگوش  از ماده اي  فنر مخروطي كه 
Double Volute Spring ترتيب كه حلقه هاي متوالي همپوشاني دارند. بهDouble Volute Spring ترتيب كه حلقه هاي متوالي همپوشاني دارند. بهDouble Volute Spring
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مراجعه شود.

ولت- اهم سنج، اندازه گير ولت- اهم
VOM (Volt-Ohm-Meter)
وسيلة آزمون الكتريكي كه به طور معمول براي آزمون ولتاژ، جريان، مقاومت 

و پيوستگي بكار مي رود.

VPN
مقدار عددي هرم ويكرز كه معموالً عدد سختي هرم الماس (DPN) ناميده 
مي شود. اين عدد نسبت ميان نيرو يا بار اعمال شده بر حسب كيلوگرم و 
Diamond به  از آن بر حسب ميليمتر مربع است.  سطح فرورفته حاصل 

Pyramid Hardness Test مراجعه شود.

  VR Cables           كابل هاي وي.آر
انعطاف  كه  مواردي  در  معموالً  ها  كابل  اين  كابل الستيكي وولكانيزه شده. 

پذيري به مقدار زياد مطلوب باشد اختصاص مي يابند.

ASWR
عالمت اختصاري نسبت ولتاژ موج ساكن. نسبت ولتاژ بيشينه به ولتاژ كمينه 
كه در خط انتقال وجود دارد. اين نسبت هنگامي به وجود مي آيد كه بازتاب 
با خط  نامناسب  هماهنگي  يا  ناپيوستگي  علت  به  فرودي)  (يا  تابشي  موج 

انتقال وجود داشته باشد. به Standing Wave Ratio مراجعه شود.
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VTVM
عالمت اختصاري VOM يا امپدانس باال.

Vulcanization              ولكانش- جوش اكسيژن
واكنشي شيميايي كه توسط آن خصوصيت هاي فيزيكي االستومر از طريق 

واكنش با گوگرد يا ديگر عوامل شبكه اي كردن تغيير مي يابد.

Vulcanize           ولكاندن، ولكانيزه كردن
پختن با كمك واكنش شيميايي كه تغييرهاي همه جانبه و گسترده اي را در 
ويژگي هاي فيزيكي الستيك يا پالستيك ايجاد مي كند، عامل به وجود آورندة 
مناسب  يا ساير عوامل  با گوگرد  يا پالستيك  تغييرات واكنش الستيك  اين 
است. اين تغييرها شامل كاهش جريان پالستيك، كاهش چسبناكي سطحي، 
انحالل  قابل توجه  افزايش كشساني، استحكام كششي بسيار زياد و كاهش 
پذيري است. اين فرآيند با گرما و فشار، سرعت مي يابد و روش پختن مواد 
Rubber Insulation و مانند آنهاست. به XLP ،گرماسخت، الستيك ها

مراجعه شود.

VW-1
عالمت اختصاري كابل هاي معين تك هادي درجه بندي شده UL است كه 
ويژگي هاي مقاومت در بر ابر شعله دارد. پيش از اين عالمت اختصاري آن 

FR-1 بود.
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W

W
1) حرف اول واژه اى كه در كدهاى سيم ساختمانى براى تعيين مقاومت در 

برابر هوا بكار مى رود. 2) عالمت اختصارى وات.

WA
عالمت اختصارى زره بندى شده با سيم.

Waffle Arm
1) بازوى آزاد كه به طور هم محور در باالى بلوكى سوار شده است و براى 
كنترل كشش سيم در ميان بلوك ها بكار مى رود. 2) روى بلوك هاى انباشتگر 

دستگاه قرقره باز كن نوع باال سرى (OTO) بكار مى رود.

Wahl Factor        ضريب وال
مقدار مجاز براى در نظر گرفتن اين واقعيت كه تنش ليفى در سطح داخلى 

حلقة فنر زير بار نسبت به سطح خارجى آن بيشتر است.

Waisted Springs
به Hourglass Springs مراجعه شود.

Wall
به Wall Thickness مراجعه شود.
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   Wall Thickness            ضخامت جدار
اصطالحى كه ضخامت الية عايق يا روكش بكار رفته را بيان مى كند.

WAN
Wide Area Networkعالمت اختصارى Wide Area Networkعالمت اختصارى Wide Area Network ، شبكة گسترده، يعني شبكه اى 
ميان  را  ها  داده  ارتباطات  و  گيرد  مى  بر  در  را  وسيع جغرافيايى  منطقة  كه 

رايانه ها و تجهيزات پيرامونى و سر پيچ كردن فراهم مى كند.

Warp            تار، چله
سيم ها (يا نخ ها)يى كه در طول بخشى از مادة بافته شده ادامه دارند. سيم ها 

يا نخ هاى افقى را پود مى گويند.

Wrap Beaming Machine                ماشين چله پيچى
ماشينى براى پر كردن قرقره هاى چله پيچى با سيمى كه جدا از سيم ماشين 
بافندگى سيم است و منظور از آن صرفه جويى در زمان است، هنگامي كه 

چند ماشين بافندگى بايد كار كنند.

Warrington
ساختمان رشته اى كه در آن يك اليه از سيم ها، اغلب الية بيرونى، مركب از 

سيم هايى است كه به صورت يك در ميان بزرگ و كوچك اند.

Wash-Heat Metal        فلز گرما شسته 
اصطالحى متالورژيكى براى توضيح فلزى كه حاصل فرآيند گرمادهى است و 
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ممكن است گروهى معين از عناصر را در آلياژ خود نداشته باشد.

Water Absorption        جذب آب 
نسبت وزن آب جذب شده توسط ماده به وزن مادة خشك.

Water Absorption Test         آزمون جذب آب
روشى براى تعيين مقدار آبى كه از طريق ماده اى عايق كننده پس از دورة 

زمانى معينى از غوطه ورى در آب جذب مى شود.

Water – Cooled Cable        كابل خنك شده با آب
كابلى كه توسط گردش آب در داخل آن خنك مى شود. كابل فشار قوى مى تواند 
دو يا سه برابر جريانى را منتقل كند كه كابل معمولى هم اندازة آن منتقل مى كند كه 
حاصل آن صرفه جويى در مصرف هادى مسى گران قيمت است. مجراى مركزى 
از تسمه اى مارپيچى تشكيل شده است كه  هادى به دور آن به همان ترتيبى كه در 

كابل تك هسته اى پر شده  با روغن انجام مى شود، تابيده شده است.

Water Hardening       آب دادن، سرد كردن در آبWater Hardening       آب دادن، سرد كردن در آبWater Hardening
سخت كارى مفتول يا سيم از طريق گرما دادن كه در پى آن مفتول در آب به 
سرعت سرد يا آبكارى مى شود .كنترل دقيق دماى آب ضرورى است ، زيرا 
تفاوت جزئى دما موجب تغيير هايى در ساختار مادة سخت شده مى شود. اين 
طريق را Chilling، تبريد، نيز مى نامند، اين فرايند به فوالدهاى كم كربن 

منحصر مى شود.
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Water Stains                        لكه هاى آب
لكه هاى آب در مورد كابل ممكن است اثر حك شدگى سطحى حاصل از تماس 
طوالنى با رطوبت در فضاى محدود و بستة هوا، مانند فضاى ميان لفاف هاى 
كالف يا اليه هاى ديگر محصول باشد. به طور كلى چنين لكه هايى ظاهرى سفيد 

دارند.

Water- Blocked Cable      كابل مسدود شده در برابر جريان آب
كابلى كه در ساختمان آن حفره هاى داخلى به منظور جلوگيرى از عبور طولى 

آب، تحت فشار معينى ايجاد شده است.

Watt                         وات
نمايانگر توان. يك وات برابر با مقدار توان تلف شده به صورت گرماست، 

هنگامى كه جريان dc يك آمپر از يك اهم مقاومت در يك ثانيه عبور كند.

Watt-Hour          وات- ساعتHour          وات- ساعتHour
واحد الكتريكى نمايشگر توان مصرف شده با توجه به زمان.

Watt- Hour Meter              وات- ساعت سنج، كنتور برق
كنتورى كه مقدار درست توان مؤثر را با توجه به زمان در يك ساعت اندازه 

مى گيرد و ثبت مى كند.

Wattmeter           وات سنجWattmeter           وات سنجWattmeter
وسيلة اندازه گيرى مقدار توان مؤثر در مدار.
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Wax Seal واكس پوشش 
ماده اى براى پوشش بر روى مفتولى كه به تازگى تميزكارى شده و منظور از 
آن جلوگيرى از تغيير رنگ، اكسيد شدن و كاهش گرايش كالف به دور هم 

پيچيدگى است.

Wear Ring           حلقة سايشWear Ring           حلقة سايشWear Ring
هنگامى كه در حديدة كشش سيم، سطحى سابيده شده در محلى كه سيم 
در ابتدا با حديده در تماس قرار مى گيرد، پديد مى آيد. سطح ساييده شده 
ظاهرى مات دارد. حلقه هاى سايش در نتيجة سايش معمولى حديده ايجاد 
كه  شود  بزرگ  اي  اندازه  به  است  ممكن  شده  ساييده  سطح  اما  شود،  مى 

نارسايي روانكارى پيش آيد كه در اين صورت بايد حديده را تعويض كرد.

Weather Proof Line Wire سيم مربوط به خط مقاوم در برابر هوا
باز ساخته شده  در محيط  عناصر هوا  برابر  در  قرار گرفتن  براى  كه  سيمى 
است. نمونه هاى معمول سيم مناسب براى اين منظور، هادى الكتريكى 1350 
ASCR (EC) يا آلياژهاى آلومينيوم با استحكام باالست كه با پوشش پلى اتيلن 
يا پلى اتيلن شبكه اى اكسترود شده عايقكارى مى شوند، نوعى ديگر از اين 

نمونه را مى توان با سيم ثانوية خودنگهدار ساخت.

Weatherhead      سرى مانع ورود هوا 
از اتصاالت مربوط به نصب خطوط لولة سيم كشى است كه وارد شدن هادى 

به داخل لوله را ممكن مى سازد، اما از ورود هوا جلوگيرى مى كند.
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Weathering        قرار گيرى در معرض هواWeathering        قرار گيرى در معرض هواWeathering
پارامترى كه در ارزيابى قابليت مادة روكش كارى براى سالم باقى ماندن در 
از  بكار مى رود. عاليم آن ممكن است  قرار گرفتن در معرض هوا  هنگام 
دست رفتن انعطاف پذيرى، كاهش ضربه پذيرى در دماى كم و صدمة ناشي 

از تابش اشعة نور فرابنفش باشد.

Weatherometer              هوازدگى سنج
دستگاهى براى شبيه سازى شرايط شتاب يافتة قرار گرفتن در معرض هوا، به 

ويژه در مورد تابش فرابنفش و رطوبت.

Weave             بافت
الگوي به هم بافته شدن سيم هاي تار و پود است (آن را Shute Wire نيز 
به اين دارد كه  مي نامند). اين الگو كه ممكن است بسيار تغيير كند، بستگي
سيم هاي جداگانة تار، هنگام عبور از ميان ماكوي حامل سيم پود، چگونه باال 

و پايين مي شود.

    Weaving Wire                سيم بافندگي
گسترة وسيعي از سيم هاي با مواد مختلف كه براي كاربردهاي بافندگي بكار 
مي روند. اين سيم ها عبارتند از: سيم هاي فوالدي براي توري و پارچه، سيم 
الكتريكي و سايركاربردها، سيم برنزي براي ساخت  مسي براي كاربردهاي 
لوله ها، ديافراگم ها و امثال آن؛ سيم فسفر برنز براي تسمه هاي نقاله و غيره؛ 
سيم برنجي براي صافي هاي روغن (فيلتر روغن) و مانندآن، سيم آلومينيومي 
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ياآلياژ آلومينيومي براي پارچه هايي كه در عمل آوري مواد غذايي، نوشابه 
و دارو بكار مي روند؛ سيم نيكلي براي مواد عايق حرارتي در دماي زياد ؛ 
و سيم مونلي براي صافي ها و آبكش ها براي سبدهاي غوطه ور در اسيد و 

مانند آنها.

Web              شبكه
گردباف باز.

Wedge Wire        سيم گوه
سيم بكار رفته در صافي هايي كه شكل گوه اي دهانه ها مخاطره ناشي  از 
بسته شدن فاصله هاي پااليش براي بيشينة كشش آزاد با استحكام مكانيكي 

را كمينه مي كند.

Weft               پود
سيم ها (يا نخ هايي) كه به طور افقي در عرض مواد بافته شده ادامه مي يابند. 

Shuteسيم ها يا نخ هاي  عمودي را تار مي نامند كه به Shuteسيم ها يا نخ هاي  عمودي را تار مي نامند كه به Shute هم معروف هستند.

Weight Correction Factor           ضريب تصحيح وزن 
ضريب تصحيح كه براي نيروهاي نابرابر هندسي وارد بر كابل ها در لوله هاي 
سيمكشي ضرورت مي يابد. از اين ضريب در محاسبة كشش هاي كابل كشي 

و بارهاي جانبي استفاده مي شود.

Weight Per Unit Length
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به Length, Weight Per Unit مراجعه شود.

Weight Percentage of Plating
به Plating, Weight Percentage مراجعه شود.

Wein Bridge
به Bridge مراجعه شود.

Weld            جوش
اتصال مواد از طريق ذوب يا تبلور مجدد در فصل مشترك  آن مواد با استفاده 

از گرما يا فشار يا هر دو، با مادة پر كننده يا بدون آن.

Weld Breaks       گسيختگي هاي جوش
گسيختگي هايي در سيم به علت نقص جوش لب به لب كه سر سيمي را كه 
در دنبال مي آيد به انتهاي سيم جلويي، به منظور حفظ تداوم فرآيند، وصل 
به  يا  درجه  به شكل 90  آيد  مي  پيش  اين علت  به  كه  پارگي يي  كند.  مي 
صورت «دهان ماهي» به نظر مي رسد. اين گسيختگي معموالً ناشي از شيوة 
ضعيف جوشكاري يا تجهيزات معيوب است. چنين پارگي هايي اغلب در 

چند كاهش اولية حديده در ماشين كشش سيم اتفاق مي افتد.

Weld Flash         پليسة جوشكاري
آثار بازمانده در مواد اضافي حاصل از جرقه هاي جوشكاري در اطراف محل 
جوش در اثناي عمليات جوشكاري است. در جوشكاري لب به لب سيم، بايد 
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اين پليسه ها را قبل از اين كه سيم به عمليات بعدي فرستاده شود از محل 
جوشكاري برداشت.

Welding               جوشكاريWelding               جوشكاريWelding
1) فرايندي كه فلزات را با بكار بردن شعله يا جريان الكتريكي براي گرم كردن 
و ذوب لبه هاي فلزاتي كه بايد به هم متصل شوند با استفاده از ماده اي از سيم 
يا مفتول جوشكاري به منظور كامل كردن اتصال، به هم متصل مي كنند. 2) 
فرايندي با استفاده از فشار و يا جريان براي گرم كردن و ذوب لبه هاي قطعاتي 
است كه بايد به هم جوش شوند، بدون استفاده از هر مادة ديگري، مانند جوش 

نقطه يا جوش لب به لب.

Welding, Butt              جوشكاري لب به لب
دو مفتول يا سيمي كه به صورت سر به سر، به ويژه براي فراهم كردن امكان 
كشش پيوستة كالف هاي سيم، به هم متصل مي شوند. معموالً انتهاي كالف 
دو مفتول يا سيمي كه به صورت سر به سر، به ويژه براي فراهم كردن امكان 
كشش پيوستة كالف هاي سيم، به هم متصل مي شوند. معموالً انتهاي كالف 
دو مفتول يا سيمي كه به صورت سر به سر، به ويژه براي فراهم كردن امكان 

يا سيم در دست فرايند به سر كالف جديد جوش مي شود، بنابراين توليد را 
مي توان بدون توقف ادامه داد. جوشكاري لب به لب يا توسط ماشين هاي 
جوشكاري مقاومت الكتريكي يا ماشين هاي جوشكاري سرد  انجام مي شود. 
جوش لب به لب را مي توان در مورد بسياري از مواد سيم آهني و غير آهني 

بكار برد.

Welding Cable            كابل جوشكاري
كابلي بسيار انعطاف پذير كه براي سيم هاي برق نگهدارنده هاي مفتول يا 

دستگاه هاي جوشكاري قوسي بكار مي رود.
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Welding Cold                                             جوشكاري سرد
يك فرآيند جوشكاري كه در آن از فشار زياد و تغيير شكل مومسان براي 
ايجاد پيوندهاي متالورژيكي استفاده مي شود. اين فرآيند  معموالً در دماي 
الكتريكي يا ساير گرمايش هاي  نياز به گرمايش  محيط انجام پذير است و 
كمكي ندارد. موادي كه بايد با يكديگر جوش داده شوند بايد از نرمي كافي 
برخوردار باشند تا تغيير شكل مومسان مورد نياز را به دست آورند و نبايد به 

سادگي در كار سخت شوند.

                    Welding, Cross Wire                         جوشكاري سيم متقاطع
يك فرايند جوشكاري كه تماس نقطه اي توسط فرود طبيعي دو سيم فراهم 
مي شود و در نتيجه سطحي موضعي، مقاومت بااليي در برابر عبور جريان 
جوشكاري به وجود مي آورد. بنابراين، اين نوع اتصال، جوشكاري دكمه اي 
يا جوشكاري برجسته خوانده مي شود. سطح مشترك در سيم به سرعت به 
گرماي جوشكاي مي رسد و فشار مكانيكي الزم براي آهنگري محل اتصال و 
درآوردن به شكل جوش همگن با ضريب استحكام قابل مقايسه، مادة اصلي 

فراهم مي شود.

    Welding, Flash Butt         جوشكاري لب به لب جرقه اي
جوشكاري مقاومتي كه در آن قطعات، پس از اعمال ولتاژ در تماس با يكديگر 
قرار مي گيرند به طوري كه جرقه زني و ايجاد قوس الكتركي موضعي، براي 
به  را  تماس  محل  و  گيرد  مي  است صورت  تعيين شده  پيش  از  كه  مدتي 
به دماي  بنابراين، تمامي سطح  از آن را داغ مي كند.  تدريج گرم و بخشي 
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جوشكاري مي رسد، نيرويي اعمال مي شود و با اتصال دو قطعه به يكديگر 
استحكام  به  معموالً  اي  انجام مي شود. جوشكاري جرقه  عمل جوشكاري 

باالتر جوش، همراه با جرقه يا پليسه بسيار كمتر مي انجامد.

Welding, Fusion           جوشكاري ذوبي
هر عمل جوشكاري كه در آن جوش بدون فشار مكانيكي انجام مي شود.

Welding, Jig      جوشكاري با كارگير، جوشكاري با قيدJig      جوشكاري با كارگير، جوشكاري با قيدJig
كارگير ساخته شده براي نگهداري قطعات، به طور مثال سيم ها در محل دقيق 

خود در اثناي جوشكاري.

  Welding of Metal Wires                جوشكاري سيم هاي فلزي
فرايند جوشكاري براي اتصال سيم هاي فلزي بايد به لحاظ سازگاري مشخصه هاي 
هر فلزي كه بايد به هم متصل شود، انجام شود. برخي از اين جنبه ها در شناسه هاي 

درپي آمده ذكر شده اند.

جوشكاري سيم هاي فلزي برنجي         
Welding of Metal Wires, Brass
سيم برنجي به علت رسانايي خوب و مقاومت ويژة الكتريكي كم، مشخصه 
هاي جوشكاري مشابه مشخصه هاي فلزات سبك را دارد، اگر چه به طور 
قابل توجهي با ويژگي برنج تفاوت مي كند. از  نظر  جوشكاري مقاومتي، هر 

قدر برنج سخت تر باشد جوشكاري آن آسان تر است.
جوشكاري سيم هاي فلزي روي اندود شده 
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Welding of Metal Wires, Galvanized
مشكل عمده در جوشكاري نقطه اي يا دكمه اي سيم هاي روي اندود كاري 
شده، گرايش روي به چسبيدن يا آلياژ شدن با الكترودهاي مسي است؛ اين 
مقاومت  و  سانتيگراد  درجة   420 پايين  ذوب  نقطة  تلفيق  علت  به  گرايش 

الكتريكي نسبتًا باالست.

جوشكاري سيم هاي فلزي از جنس آلياژ سبك 
Welding of Metal Wires, Light Alloy
در ساخت قطعاتي از سيم آلياژ سبك، كنترل زمان بندي بايد از نوع الكترونيكي 
كامًال هم گام با تنظيم گرماي تغيير فاز پيوسته متغير و با اضافه كردن ممكن 
علت  به  سبك،  فلزات  براي  جوشكاري  هاي  جريان  باشد.  "شيب"  كنترل 
رسانندگي گرمايي زياد و مقاومت الكتريكي كم اين گستره از فلزات، به طور 

الزام آور چشمگير است.

 جوشكاري سيم هاي فلزي از جنس فوالد با كربن متوسط 
Welding of Metal Wires, Medium – Carbon Steel
جوشكاري نقطه اي يا برجسته در فوالدي با 0/2 درصد كربن يا فوالد كم 
آلياژ، به متبلور شدن در ساختار گرايش مي يابد و در نتيجه اگر در معرض 
نوعي پس گرمكاري به منظور يكنواخت كردن منطقة واقع شده تحت تأثير 

گرما قرار نگيرد، شكننده مي شود.

جوشكاري سيم هاي فلزي از جنس فوالد ضد زنگ 
Welding of Metal Wires, Stainless Steel
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در ساخت قطعاتي از سيم فوالدي ضد زنگ، دستگاه زمان بندي بسيار دقيق 
جوشكاري بايد بكار گرفته شود، زيرا تنظيم جوش بسيار حساس است.

  Welding, Projection     جوشكاري دكمه اي، جوشكاري برجسته
جوشكاري مقاومتي كه در آن يك يا چند سطح تماس به صورت برجسته، 
پيش از جوشكاري در قطعات به وجود مي آيد و بنابراين، ممكن است در آن 
تعدادي جوش به طور همزمان به وسيلة قالب هاي جوشكاري برجسته انجام 
شود. جريان و فشار به طور خودكار درنقاط جوشكاري متمركز مي شود و 
الكترودها فقط براي انتقال جريان و فشار، برخالف جوشكاري نقطه اي، بكار 
مي روند وتمركز الزم با شكل دادن ويژه به الكترودها به دست مي آيد. بنابراين، 

جوشكاري سيم متقاطع نمونه اي از جوشكاري برجسته يا دكمه اي است.

   Welding, Resistance           جوشكاري مقاومتي
جوشكاري توسط جريان زياد انجام مي شود و جريان براي مدتي معين از دو 
يا چند قطعه فلزي عبور مي كند و در همان حال اين قطعات با فشار زياد به 
يكديگر فشرده مي شوند. گرما توسط مقاومت الكتريكي قطعه هاي كار در 
برابر عبور اين جريان به وجود مي آيد و قطعه ها براي تشكيل جوش، بدون 

اضافه كردن فلز پر كننده، درهم فرو مي روند.

Welding Rod              مفتول جوشكاري
1) مفتولي (نورد شده، اكسترود شده يا ريخته شده) كه براي استفاده در اتصال 
فلزات توسط جوشكاري توليد مي شود. 2) مفتولي كه براي نيازمندي هاي 
خاصي، مانند تركيب شيميايي و تميزي سطح، براي استفاده در اتصال فلزات 
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توسط جوشكاري ساخته مي شود.

Welding, Series                  كاري سري، جوشكارجوشكاري سري، جوشكارجوشكاري سري، جوشكاري متوالي
اين اصطالح براي جوشكاري اتصاالت سيم در محصولي مانند بافته يا غربال 
بكار مي رود. جريان مجاز به عبور از تقريبا نيمي از اتصاالت سيم از طريق 
بلوك پشت گير مسي و از بقية سيم ها در تماس براي كامل كردن مدار است. 
با  اين ترتيب اين امكان را به وجود مي آورد كه هر زوج از جوش ها فقط 
مقدار تقريبًا كمي، بيش از جريان الزم در هنگام اتصال هاي تكي جوشكاري 

مستقيم، كامل شود.

Welding, Spot                         جوشكاري نقطه اي، نقطه جوش
جوشكاري مربوط به نقطه اي كه به دقت تعيين شده است. اين جوشكاري 
با نگهداشتن قطعه هايي كه بايد به هم جوش شوند به يكديگر، تحت فشار 
ميان دو الكترود از طريق آن ها جريان براي مدتي از پيش تعيين شده عبور 

مي كند، انجام مي شود.

Welding Wire             سيم جوشكاري
ماده اي كه براي نيازمندي هاي خاص مانند تركيب شيميايي و تميزي سطح 

براي استفاده در اتصال فلزات از طريق جوشكاري ساخته شده است.

Welds            جوش
به يكديگر  اتصال سرهاي دو كالف  ميان دو قطعه. نمونة نوعي آن  اتصال 

توسط جوشكاري نوك به نوك سر كالف دوم به انتهاي كالف اول است.
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Wet Drawing
به Wiredrawing, Wet مراجعه شود.

Wet- Drawn Wire       سيم خيس كشيده شده
اين اصطالح در مورد محصوالت فلزي اشاره به سيمي دارد كه با مادة روان 
كنندة مايع كشيده مي شود كه معموالً روغني با گرانروي سبك است، اما اغلب 
پايه است. يكي از اهداف عمده در اين مورد دستيابي به – پايه است. يكي از اهداف عمده در اين مورد دستيابي به – پايه است. يكي از اهداف عمده در اين مورد دستيابي به  همراه با مايعي آب 
پرداخت براق سطح است. چنين سيمي ممكن است الزامًا از شرايط "نرم" تا 
اندازة نهايي به طريق خيس كشيده نشود. مطابق با نيازمنديهاي كششي در سيم 
تكميل شده، فاصلة موجود ميان اندازه اي از سيم عمليات حرارتي شده است 
و اندازه اي كه كششكاري خيس را مي توان شروع كرد بايد با كششكاري 
خشك انجام شود. سپس هر گونه صابون يا رسوب هاي مشابه روي سيم 
را بايد در خالل آماده سازي پيش از كششكاري خيس نهايي از ميان برد. در 
مورد محصوالت غير آهني، تقريباً همة سيم ها در حالت خيس كشيده مي شوند 
كه با مقطع شكني مفتول شروع و تا كوچكترين اندازة سيم ظريف ادامه مي يابد، 
در بيشتر موارد آلومينيوم با يك نوع روغن كشيده مي شود، در حالي كه ديگر مواد 

با مايعات آب- پايه كشيده مي شوند.

Wet Location         مكان خيسWet Location         مكان خيسWet Location
نصب و استقرار مستقيم كابل دفن شده در زمين كه در معرض شرايط جوي يا در 

محلي در معرض اشباع با آب يا مايعات ديگر در هر زمان قرار مي گيرد.
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Wet Storage Stain    زنگ زدگي در انبارش مرطوب
مي نامند و بر روي فلز روي و " مي نامند و بر روي فلز روي و " مي نامند و بر روي فلز روي و  اليه اي سفيد رنگ كه اغلب آن را "زنگ سفيد
سطوح روي اندود كاري شده پس از قرار گرفتن در معرض رطوبت تشكيل مي 
شود. اين اليه مخلوطي از كربنات روي و هيدروكسيد روي است. كروماتكاري 
به مقابله با تشكيل اين اليه كمك مي كند، اما گرايش به تغيير رنگ سطح را 
ايجاد مي كند كه اليه اي به رنگ خاكستري متمايل به زرد به وجود مي آورد.

  Wettability          آب پذيري، تر شوندگيWettability          آب پذيري، تر شوندگيWettability
شدن  گسترده  براي  سيال  قابليت   (2 رطوبت.  براي جذب  ماده  قابليت   (1
در سطحي كه روي آن بكار مي رود، به اين منظور كه آن را با الية نازك و 

كند." كند." كند. يكنواخت "خيس

Wetting Agent           عامل تر كننده، خيس كننده
فرآورده اي كه به محلول فرايند به منظور تغيير كشش سطحي سيال اضافه 
مي شود و امكان گسترده شدن سيال را در سطحي كه با آن در تماس است 
فراهم مي كند و عمل سيال پايه را كه عامل تر كننده به آن اضافه شده است 

بهبود مي بخشد.

W/G
عالمت اختصاري با اتصال زمين.

Wheatstone Bridge
به Bridge  مراجعه شود.
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Wheel and Belt Casting        ريخته گري با چرخ و تسمهWheel and Belt Casting        ريخته گري با چرخ و تسمهWheel and Belt Casting
آن   پيوسته كه در  براي عمليات ريخته گري  كار ريخته گري  نوعي ساز و 
قالب توسط شياري در چرخ ريخته گري به وجود مي آيد و تسمة نوار فلزي 

آن را آب بندي مي كند.

White Annealing         تابكاري سفيدWhite Annealing         تابكاري سفيدWhite Annealing
فرآيند عمليات حرارتي كه در مورد فوالد اسيد شويي شده به منظور زدودن 
هيدروژني انجام مي شود كه در خالل عمل اسيد شويي وارد فوالد شده است 
و در نتيجه از بين بردن هر گونه گرايش به تردي و شكنندگي هيدروژن است. 

به Wire, Bright Annealing مراجعه شود.

  White Metal               فلز سفيد، بابيت
پاية قلع، سرب يا  آلياژهايي را شامل مي شود كه بر  1) اصطالحي كلي كه 
آنتيموان، مانند فلزات ياتاقان، حروف ريزي و بابيت هستند. 2) مات مس كه 
تقريباً 77 درصد مس دارد و از ذوب كانه هاي سولفور مس به دست مي آيد.

White - Rust
به Wet Storage Stain مراجعه شود.

White Vitriol
به Vitriol مراجعه شود.
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                       Wicking                                             نفوذ لحيمWicking                                             نفوذ لحيمWicking
اثر مويينگي سيال كه امكان جريان يافتن در طول مجاري مادة پايه را فراهم 
مي كند، به طور مثال، جريان لحيم در طول رشته ها و زير عايق سيم هادي 

تابيده شده.

ساختار ويد مانشتاتن، ساختار صفحه اي
Widmanstatten Structure
از  بحراني  آهنگي  با  فوالد  كه  شود  مي  حاصل  هنگامي  كه  ساختاري  ريز 
دماهاي بسيار زياد خنك شود. فرايندي رسوبي كه ممكن است در آلياژهاي 
غير آهني، به طور مثال در آلياژهاي آلومينيوم يا تيتانيم نيز رخ دهد. در فوالدها 
شامل فريت و پرليت است و به اين علت كه فريت در طول صفحه هاي معين 

بلور شناختي تشكيل شده است داراي ظاهري سايه دار است.

Wiedemann – Franz Ratio         نسبت وايدمان – فرانتس
مقدار رسانايي گرمايي تقسيم بر رسانايي الكتريكي. از اين نسبت مي توان براي 
پيشگويي يكي از اين ويژگي ها هنگامي كه ديگري معلوم باشد استفاده كرد، 

زيرا اين نسبت به طور تقريبي براي بسياري از فلزات خالص ثابت است.

Wien Bridge
به Bridge مراجعه شود.

Wind
به Twist مراجعه شود.
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Windability         پيچش پذيريWindability         پيچش پذيريWindability
اصطالحي كه معموالً براي سيم هاي مسي سيم پيچي بكار مي رود كه اشاره اي 
است به ازدياد طول كافي،انعطاف پذيري و مقاومت در برابر سايش و نيز روانكاري 

خوب با كمترين مقدار واجهش فنري.

Winding               سيم پيچWinding               سيم پيچWinding
اصطالحي كلي كه در مورد سوار كردن هاديهاي عايقكاري شده اي بكار مي رود كه 
بخشي از ماشين، ترانسفورماتور يا قطعه اي از دستگاه را تشكيل مي دهند كه يا براي 

ايجاد ميدان مغناطيسي يا بكار افتادن توسط آن ميدان در نظر گرفته شده اند.

  Winding Machine       ماشين پيچيدن سيم
براي پيچيدن سريع بوبين يا قرقره بكار مي رود و براي اين منظور به ساز و كار 
حركت عرضي متصل مي شود. اين ماشين براي پيچيدن همة اندازه هاي سيم از 
سنگين ترين طناب هاي سيمي بر روي دستگاه هاي كابل جمع كن تا ظريف ترين 

اندازه هاي سيم روي ماشين هاي كالف پيچي در دسترس است.

Winding Wires
به Magnet Wire مراجعه شود.

Window              پنجره، دريچهWindow              پنجره، دريچهWindow
در كشش سيم، دو بخش صيقل كاري شدة حديده هاي كشش الماس عمود بر 
محور است كه امكان ديدن نيمرخ حديده را به صورت اپتيكي فراهم مي كند.
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 آب بندي مالشي، بوش آب بندي  
Wiping Gland (Wiping Sleeve)
وسيلة حفاظت روي محيطي بسته براي ايجاد اتصال با غالف هاي سربي با 

استفاده از لولة اتصال سربي مالشي.

Wire             سيمWire             سيمWire
1) قطعه اي بلند و نازك از فلزات كه توسط كشيدن از داخل حديده يا نورد كاري 
سرد به وجود مي آيد. مورد اخير شيوه اي است كه بسيار كمتر مورد استفاده قرار 
مي گيرد، اما در حال عموميت يافتن است. سطح مقطع محصول كشيده شده ممكن 
است شكل هاي مختلفي داشته باشد، اما بيش از همه به شكل گرد ساخته مي شود. 
مواد مربوط به سيم ممكن است گسترة كاملي از مواد آهني و غير آهني و آلياژها بوده 
و تا اندازه اي كمتر مواد غير فلزي را در بر گيرد. برخي سيم ها از دو فلز جداگانه 
تشكيل مي شوندكه با يكديگر در مقطعي يگانه پيوند مي يابند. سيم ها را مي توان 
با درجات مختلف نرمي، سفتي يا چقرمگي، سختي و مشخصه هاي الكتريكي تهيه 
كرد. سيم ها را معموالً با طول هاي بلند مي سازند. بنابراين، به صورت كالف يا به 
شكل قرقره تهيه مي شوند. اگر محصول تكميل شده مقطع نسبتاً بزرگي داشته باشد 
و نتوان آن را به صورت كالف درآورد، معموالً نمي توان به آن سيم گفت، بلكه آن 
شكل قرقره تهيه مي شوند. اگر محصول تكميل شده مقطع نسبتاً بزرگي داشته باشد 
و نتوان آن را به صورت كالف درآورد، معموالً نمي توان به آن سيم گفت، بلكه آن 
شكل قرقره تهيه مي شوند. اگر محصول تكميل شده مقطع نسبتاً بزرگي داشته باشد 

را ميله بايد ناميد. سيم هاي تخت و شكلدار با تقريباً همان محدوديت هاي ابعادي 
را سيم مي نامند. اما اگر مادة تخت به اندازة كافي انعطاف پذير نباشد كه به صورت 
2) يك سيم تك رشته اي يا  كالف پيچيده شود، آن را ميله يا تسمه مي خوانند.
چند رشته اي كه به صورت هادي الكتريكي بكار مي رود و ممكن است لخت 
توجه : اصطالح سيم (يا با مواد مختلفي پوشيده شده باشد. توجه : اصطالح سيم (يا با مواد مختلفي پوشيده شده باشد. توجه : اصطالح سيم (wire) به صورت 



واژه نامه سيم و كابل 1075

قابل جايگزين با كابل (cable) براي مشخص ساختن هادي عايقكاري شده 
است. به نوشتار مربوط به سيم درابتداي اين كتاب مراجعه كنيد.

Wire Bar             ميلة سيم
شكل ريختگي، به ويژه از مس چقرمه تصفيه شده كه مقطعي تقريبًا به شكل 
مربع با سرهاي مخروطي دارد كه براي نوردكاري گرم براي ساخت ميله و 

كششكاري بعدي براي تبديل به سيم در نظر گرفته مي شود.

Wire, Black Annealed         سيم با تابكاري سياه
سيمي كه بدون جو محافظ يا با جو محافظ تابكاري مي شود، اما جو محافظ 
در دماي به اندازة كافي زياد براي تشكيل پوستة تيره رنگ در سطح تكميل 

كاري شده برداشته مي شود.

Wire, Blue Annealed              سيم با تابكاري آبي
1) شرايطي كه هنگامي پيش مي آيد كه سيم فوالدي در خالل فرايند تابكاري 
در معرض هوا يا بخار اكسيده مي شود و پس از آن رنگ آبي بازپخت را به 
خود مي گيرد. 2) شرايطي كه با عبور پيوستة سيم از داخل حمام سرب در 
شرايط تابيده شده به وجود مي آيد و به رنگ هاي متفاوتي در سطح سيم، 
مطابق دما و سرعت بكار رفته مي انجامند. اين شرايط ممكن است براي سيم 

تخت، و نوار تخت مطلوب باشد.

Wire Braid                                                   گردباف سيمي
سيم قابل انعطاف  ساخته شده از رشته هاي كوچك اندازه كه به طور كلي به 
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شكل لوله اي به هم بافته مي شوند. از گردباف براي ايجاد محافظ يا اتصاالت 
در مواردي كه تاشدگي و خم شدن ثابت مورد نياز باشد استفاده مي شود.

Wire, Bright Annealed          سيم تابكاري براق
سيم تابكاري شده در جو محافظ و خنك شده تا كمتر از 93 درجة سانتيگراد 
سيم  را  آن  سطح.  اكسايش  از  جلوگيري  منظور  به  فارنهايت)  درجة   200)

تابكاري شدة سفيد هم مي نامند.

Wire, Building                سيم ساختمانيBuilding                سيم ساختمانيBuilding
طبقه اي از سيم و كابل كه معموالً براي ولتاژ نامي 600 ولت مناسب است و 

سيم ساختماني                
طبقه اي از سيم و كابل كه معموالً براي ولتاژ نامي 600 ولت مناسب است و 

سيم ساختماني                

به طور معمول براي سيم داخل ساختمان بكار مي رود.

Wire and Cable Markers
به Markers, Wire and Cable مراجعه شود.

Wire Cloth
به Woven Wire Mesh مراجعه شود.

  Wire, Covered             سيم پوشش شده 
سيم يا پوششي كه الزامًا عايق نيست.

Wire, Die
به شناسه هاي زير عنوان Die مراجعه شود.
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اكستروژن هيدرواستاتيكي سيم     
Wire Extrusion, Hydrostatic
فرايند اكستروژن هيدرواستاتيكي كه در آن ماده اي كه بايد كشيده شود و قرقره اي 
كه بايد روي آن پيچيده شود، درون مخزن تحت فشار كه حاوي مايعي تحت فشار 
است سوار مي شوند و يك طرف سيم در حديده اي قرار مي گيرد كه از داخل آن 
توسط مايع تحت فشار به سمت قرقره رانده مي شود. اين فرايند اكستروژن سيم 
مشابه كششكاري سيم است. اما با اين مزيت عمده كه كاهش به ازاي هر گذر و 
با همان محدوديت هاي استحكام سيم، آن گونه كه در كششكاري سيم با آن رو 
به روست محدود نمي شود. اين فرايند شكل دادن به سيم هاي ترد كه نمي توان 

آن ها را كشيد را نيز ميسر مي سازد.

Wire Gauge          سنجة سيم
American Wire Gauge (AWG(AWG( AWGدستگاه تعيين عددي اندازه هاي سيم. به( AWGدستگاه تعيين عددي اندازه هاي سيم. به( 

مراجعه شود.

تجهيزات اندازه گيري ظرفيتي سيم 
Wire Gauging Equipment, Capacity Type
سيم در هنگام اندازه گيري با سنجه هاي ظرفيتي از ميان دو عنصر حس كننده عبور 

مي كند و تغييرهاي اندازة سيم موجب مي شود سيگنالي خطا فرستاده شود. 
اساسي  وسيلة  دارد،  وجود  كه  اي  پيچيده  تجهيزات  همة  مورد  در   : توجه 
اندازه گيري در هر عمليات ساخت كه هنوز باقي مانده است، ميكرومتر دستي 
است كه مي تواند قرائت فوري و دقيق اندازه گيري را ميسر كند. به شناسه هاي 
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Cable Diameter Gauging مراجعه شود.

تجهيزات اندازه گيري تماسي سيم
Wire Ganuging Equipment, Contact Type
سيم در اندازه گيري نوع تماسي از ميان غلتك ها يا عقربه هاي شاخص عبور 
قطر  به  نسبت  را  سيم  ضخامت  اختالف  كننده  حس  دستگاهي  و  مي كند 
استاندارد اندازه مي گيرد. تغيير در اندازه گير موجب مي شود كه سيگنالي خطا 

نشان داده شود. 

تجهيزات اندازه گيري نوري سيم 
Wire Gauging Equipment, Optical Type
سيم در اندازه گيري نوري با استفاده از سلول هاي فتو الكتريك به راه هاي 
گيري  اندازه  از سلول  استفاده  ترين روش،  وارسي مي شود. ساده  مختلف 
و سلول مرجع است. قطر هر سيم ظريف، اغلب به وسيلة وزن كردن طول 
به  را  ميانگين سطح مقطع  اندازه گيري مي شود كه فقط  از سيم  مشخصي 
دست مي دهد. اندازه گيري دقيق تر با اندازه گيري مقاومت ويژة الكتريكي 
سيم يا با اندازه گيري سطح بزرگ نمايي شده به اندازة زياد، به دست مي آيد. 

به شناسه  Cable Diameter Gauging مراجعه شود.

تجهيزات اندازه گيري بادي سيم 
Wire Gauging Equipment, Pneumatic – Type
سيم در اندازه گيري هاي بادي غير تماسي از ميان لولة باريكي عبور مي كند 
كه يك جدارة آن توسط گلوگاه محفظه اي سوراخ شده است. اين محفظه 
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به وسيلة اندازه گيري ارتباط دارد. فشار ثابتي در داخل لوله ايجاد مي شود 
و تغييرهاي اندازة سيم موجب تغيير فشار درون محفظه مي شود. به شناسة 

Cable Diameter Gauging مراجعه شود.

Wire Guides         راهنماهاي سيم
قطعاتي كه در عمليات ساخت سيم براي راهنمايي محصول بكار مي روند. 
اين قطعات شامل راهنماي چشمي، بوش ها، غلتك ها، چرخ ها، نوك هاي 
اكسترودر، مغزي هاي شمارنده، حديده هاي جمع كننده و وسايل اعمال فشار 
به سيم است. اين وسايل هنگامي كه مقاومت در برابر سايش و قابليت ايستادگي 

در برابر گرما و مواد شيميايي مهم باشد، از سراميك ساخته مي شوند.

  Wire, Hook up            سيم اتصال
سيم عايقكاري شده براي ولتاژ و جريان پايين در مدارهاي الكترونيكي.

    Wire and Lead Cutters                ماشين برش سيم و سيم برق
ابزارها و ماشين هايي كه مادة اولية سيم و محصول كامل شده را مي برد. اين ابزارها 
و ماشين آالت در گستره اي از سيم چين تا ماشين هاي نيمه خودكار و تمام خودكار 
تغيير مي كند. بسياري از ماشينهاي كامًال خودكار با ديگر عمليات فراوري سيم مانند 
عايق برداري، شكلدهي، سرسيم بندي و مانند آن يكپارچه شده اند. ابزارهاي برقي 

مستقلي براي برش اندازه هاي بزرگ سيم و كابل نيز وجود دارند.

Wire Lead Machines            ماشين هاي سر سيم
وسايلي براي ساختن سر سيم ها كه از وسايل سادة دستي يا ابزارهاي روميزي 
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براي خم كردن و شكل دادن سر سيم ها تا تجهيزات با سرعت زياد كه قابليت 
انجام تعدادي از عمليات را دارند تغيير مي كند. ماشين هايي در دسترس قرار 
دارند كه مي توانند اندازه بگيرند، ببرند، شكل بدهند، خم كنند، لخت كنند و 

سر سيم ها را به صورت مستقيم درآورند.

Wire, Magnet            سيم مغناطيسي، سيم الكي
سيم تك رشته با عايق نازك انعطاف پذير كه براي پيچيدن پيچه ها به صورتي كه 

دورهاي سيم پيچي تا اندازة ممكن به هم نزديك باشند، در نظر گرفته مي شود.

Wire Nut              مهرة سيم
قطعة رزوه شده و عايقكاري شده كه براي اتصال دو يا چند سيم به يكديگر 

با پيچ كردن اين قطعه بر روي سيم ها بكار مي رود.

Wire, Resistance
Resistance مراجعه شود. بهWire و

Wire Rope          طناب سيمي، سيم بكسل
طنابي كه از تعدادي رشته ساخته شده كه هر يك شامل تعدادي سيم است 
كه به ترتيبي روي هم قرار گرفته اند كه هر سيم در جاي خود در رشته باقي 
مي ماند. سپس رشته ها را به همان ترتيب به صورت طناب در مي آورند. با 
تغيير دادن ساختمان رشته، يعني تعداد، ترتيب و اندازة سيم ها در هر رشته و 
رشته ها در طناب، خصوصيت هاي طناب كامل شده را مي توان در محدودة 
وسيعي تغيير داد كه سازگار با مصرف نهايي خاص باشد. براي طناب سيمي 
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به  استفاده مي شود.  متفاوت  استحكام  با  و  فلزات مختلف  از  از سيم هاي 
Strand and Rope Wire مراجعه شود.

Wire Rope, Albert Lay       طناب سيمي با خواب آلبرتAlbert Lay       طناب سيمي با خواب آلبرتAlbert Lay
طناب سيمي كه در آن سيم هاي مربوط به رشته ها و رشته هاي مربوط به 
طناب در يك جهت قرار گرفته اند. آن را Lang's Lay Rope، طناب با 

خواب النگ نيز مي نامند.

Wire Rope, Black                    طناب سيمي سياهBlack                    طناب سيمي سياهBlack
طناب سيمي ساخته شده از سيم هايي كه با روي يا قلع پوشش نشده اند.

Wire Rope, Bright      طناب سيمي براق
طناب سيمي تشكيل يافته از سيم هاي براق كه روكش نشده اند.

Wire Rope, Cable- Laid      طناب سيمي دوالتاب
نوعي طناب سيمي كه از چند طناب سيمي تشكيل يافته است كه در داخل 
طناب سيمي تكي قرار گرفته اند. به طور مثال طناب سكان 7×6×16  است.

Wire Rope, Coarse Laid                  طناب سيمي درشت تاب
 ، Hard Laid طناب سيمي تشكيل شده از سيم هاي بزرگ اندازه است. آن راHard Laid طناب سيمي تشكيل شده از سيم هاي بزرگ اندازه است. آن راHard Laid

سخت تاب نيز مي نامند.

Wire Rope, Concentric               طناب سيمي هم مركز
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گروهي از هادي هاي استاندارد كه به طريقي هم مركز سوار شده اند. جهت 
خواب اعضاي طناب بيروني چپ گرد است.

Wire Rope, Equal Lay         طناب سيمي با خواب برابرEqual Lay         طناب سيمي با خواب برابرEqual Lay
طناب سيمي كه در آن سيم هاي داخل رشته ها داراي طول خوابي هستند كه 

مانع از پل زني سيم ها يا روگذري آنها مي شود.

  Wire Rope, Filler        طناب سيمي با پر كننده
در  بيروني  الية  در  ها  كه سيم  است  برابر  با خواب  طناب  نوعي ساختمان 
درزي مي نشينند كه توسط يك سيم دروني و يكي از سيم هاي پر كننده 

تشكيل شده است.

Wire Rope, Flat             طناب سيمي تختFlat             طناب سيمي تختFlat
طناب سيمي ساخته شده از طناب هاي موازي كه به طور يك در ميان راست 
خواب و چپ خواب هستند و با سيم هاي نسبتاً نرم به يكديگر دوخته شده اند.

طناب سيمي با رشتة تخت شده        
Wire Rope, Flattened Strand
چهار گوش،  بيضي،  به شكل  سيمي  كه  هايي  رشته  از  شده  تشكيل  طناب 
گوه اي يا شكل ديگري در مركز هر رشته دارد. اين ترتيب رشته هايي  به 
شكل چند گوشه اي به وجود مي آورد كه حاصل آن مقطعي گردتر براي 

طناب كامل شده است.
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  Wire Rope Guide Wire       سيم راهنماي طناب سيمي
فوالد نيمه سخت كه معموالً با يك مرحله كشش از مفتول كامل مي شود.

سيم راهنماي طناب سيمي       
فوالد نيمه سخت كه معموالً با يك مرحله كشش از مفتول كامل مي شود.

سيم راهنماي طناب سيمي       

      Wire Rope, Half- Half- Half Lock               طناب سيمي نيمه قفلLock               طناب سيمي نيمه قفلLock
اليه هاي بيروني از سيم هاي شكلدار كه با شيارهايي ساخته شده  و به گونه اي 
شكل گرفته است كه امكان جا دادن سيم استوانه اي با قطر ثابت را ميان دو شيار 
در اثناي ساخت طناب فراهم مي كند. اين ترتيب همراه با خواب، حالتي نيمه 
قفل را وارد عمل مي كند و مانع از آن مي شود كه سيم هاي گسيختة داخل اليه 

توجه : اين طناب طرحي نامتداول است.از وضعيت قفل شدگي رها شوند. توجه : اين طناب طرحي نامتداول است.از وضعيت قفل شدگي رها شوند. توجه : اين طناب طرحي نامتداول است.

    Wire Rope Hard Laid          طناب سيمي سخت تاب 
Course Laid Ropeطناب تشكيل شده از سيم هاي درشت. آن را Course Laid Ropeطناب تشكيل شده از سيم هاي درشت. آن را Course Laid Rope، طناب 

درشت بافت نيز مي نامند.

Wire Rope, Lang's Lay          طناب سيمي هم تابLang's Lay          طناب سيمي هم تابLang's Lay
طناب سيمي كه در آن سيم هاي مربوط به رشته هاي طناب در يك جهت 

پيچ خورده اند كه سطح سايشي بهتري فراهم مي شود.

 سيم يا كابل با تاب طناب سيمي  
Wire Rope Lay Conductor or Cable
هادي متشكل از هستة مركزي كه با يك يا چند اليه از گروه هاي سيم هاي 
تابيده شدة مارپيچي كه در كابل هاي قابل حمل بكار مي روند، احاطه شده 
است. اين نوع كابل با هادي داراي خواب هم مركز كه در آن رشته هاي اصلي 
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خود نيز تابيده شده اند متفاوت است. در متداول ترين نوع هادي يا كابل با 
خواب طنابي، همة سيم ها هم اندازه اند و هستة مركزي هاديي با خواب هم 

مركز است.

Wire Rope Lay Strand                   رشته يا تاب طناب سيمي 
هادي ساخته شده از گروه هاي چند گانة رشته ها. به طور مثال رشته با تاب 
طناب 19+7  داراي 19 سيم است كه در يك گروه تابيده شده اند و سپس 7 

گروه از آنها به صورت كابل تاب خورده در هادي جاي مي گيرد.

Wire Rope, Locked Coil      طناب سيمي مغزي دار 
از  بيروني  الية  با  ها،  مركز سيم  هاي هم  از اليه  كه  با سطح هموار  طنابي 
سيم هاي شكلدار تشكيل شده است. اليه هاي داخلي از سيم هاي شكلدار 
يا گرد به دور مركزي از سيم هاي گرد تشكيل شده اند.  اليه هاي بيروني 
از سيم هايي تشكيل شده اند و به شكلي هستند كه قفل كاملي با واحدهاي 
اتصال مشابه تشكيل مي دهند. اين طناب تا چهار الية قفل كننده دارد. اين 
نوع طناب فشردگي بسيار زيادي دارد و در مقايسه با ديگر طناب هاي گرد، 
اين  اتصال  به مقدار 20 درصد فراهم مي كند.  امكان كاهش قطر طناب را 
طناب ها به يكديگر به علت دشواري آشكار سازي عيب هاي داخلي پس از 

مصرف، مشكل تر است.

Wire Rope, Ordinary Lay            طناب سيمي با تاب معموليOrdinary Lay            طناب سيمي با تاب معموليOrdinary Lay
طناب سيمي كه در آن سيم هاي رشته و رشته هاي طناب در جهت هاي 

مخالف هم تابيده شده اند.
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       Wire Rope, Performed        طناب سيمي اجرا شده
طناب سيمي كه در آن رشته ها به طور ثابت و دايمي براي پيكربندي مارپيچي 

كه در طناب سيمي به خود مي گيرند، شكل گرفته اند.

                 Wire Rope Prestretching             طناب سيمي پيش كش آمدهWire Rope Prestretching             طناب سيمي پيش كش آمدهWire Rope Prestretching
تحت تنش قرار دادن طناب سيمي يا رشته پيش از استفاده از آن تحت چنان 

كششي و براي مدتي كه كشيدگي ساختاري تا حد زيادي رفع شود.

طناب سيمي با ساختمان درزبندي شده 
Wire Rope, Seal Construction
طناب سيمي با خواب برابر كه در آن رشته ها به گونه اي ساخته شده اند كه 
الية بيروني و الية داخلي رشته هايي با تعداد برابر دارند. رشتة بيروني در 

درزهاي تشكيل شده توسط رشته هاي داخلي قرار مي گيرد.

Wire Rope, Salvage            طناب سيمي كناره دار
طنابي كه در آن سيم ها به موازات هم مرتب شده و با نخ يا امثال آن به هم 

دوخته شده اند كه آنها را به يكديگر و به دور از رطوبت نگه مي دارد.

Wire Rope Strand        رشتة كابل سيمي
هادي متشكل از گروه مركزي از رشته هاي به هم تابيده كه با يك يا چند اليه 

از گروه هاي مشابه رشته هاي به هم تابيده احاطه شده است.
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Wire Rope, Unilay         كابل سيمي با خواب تكيUnilay         كابل سيمي با خواب تكيUnilay
گروهي از هاديهاي به هم تابيده شده كه به طريقي تك خواب روي هم سوار شده اند. 

Unilayجهت خواب كابل تك خواب چپ گرد است. به Unilayجهت خواب كابل تك خواب چپ گرد است. به Unilay مراجعه شود.

Wire – Shaping Mills             نوردهاي شكل دهنده به سيم
به  نورد تركي  يا  از غلتك ها  از مجموعه اي  از تجهيزات كه در آن  خطي 
منزلة دستگاه اصلي نوردكاري براي ساخت شكل هاي مختلف سيم استفاده 
مي شود. به Trucks Head مراجعه شود. همچنين نورد تخت با استفاده 
از غلتك هاي رو به روي هم است و گاهي اوقات سيم هاي شكلدار را از 

داخل حديده مي كشند.

Wire Skid             لغزش سيم
الية خارجي سيم ها كه در كابل به منظور كاستن از اصطكاك مكانيكي بكار 

مي رود و در خالل عمليات نصب ايجاد محافظت مي كند.

  Wire Stop           متوقف كنندة سيم
متوقف كننده اي در انتهاي استوانة سر سيم كه از عبور سيم به طور كامل از 

اين استوانه با تداخل در عمل تماس جلوگيري مي كند.

Wire, Straightening and Cutting Machine
به   Straightening and Cutting Machine , Wire مراجعه شود.

ابزارها و تجهيزات عايق برداري سيم 
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Wire Stripping Tools and Equipment
ابزارهايي كه براي برداشتن عايق از روي سيم يا كابل بكار مي روند. براي 
انواع گوناگون دستگاه هاي دستي، برقي و دستگاه هاي  برداري سيم،  عايق 
برقي روميزي يا دستگاه هاي بادي در دسترس اند. عمليات و عايق برداري 
امثال آن است.  ليزرها و  شامل بريدن (تيغه ها و چاقوها)، سايش گرمايي، 
هنگامي كه اين وسايل در كاربرد مناسبي بكار روند، مي توان با استفاده از 
آنها برشكاري سريع و تميز عايق را فراهم كرد. اين وسايل براي جلوگيري از 
بريده شدن سيم قابل اطمينان اند و براي كارهاي توليدي پيشنهاد مي شوند. 
 ،PTFE براي عايق هاي  مناسب  قبيل تجهيزات شامل لخت كن دوار  اين 
نايلون، وينيل و عايق هاي مشابه است؛ و لخت كن هاي گريز از مركزي كه 
در آن از تيغه هاي متوازن كه در اطراف سيم جمع و بسته مي شود استفاده و 

عايق را با نيروي گريز از مركز جدا مي كنند.

Wire, Tie            سيم آرماتوربندي
سيمي كه براي بستن قطعات طولي ميل گردهاي تقويت بتن به يكديگر بكار 
اين مجموعه هاي  بتن درون آن قرار مي گيرند.  از ريختن  مي رود و پس 
فوالدي گره زده شده به هم مقطع بتن را تقويت مي كنند. سيم آلياژ فوالدي 
براي مشخصه هاي بحراني استحكام، نرمي و قابليت خمش پذيري آن در 

بتن ساخته مي شود.

Wire Walker        راهبر سيم
ساز و كار راهنماي رفت و برگشتي كه سيم را به طور مداوم در عرض نوار 
قابل تعويض در اثناي عمل تابكاري جلو و عقب مي برد. اين عمل به اين 



1088واژه نامه سيم و كابل

علت انجام مي شود كه سايش نوار ناشي از ريز جرقه زني، در هنگامي كه 
سيم محكم كشيده و در همان حال توان الكتريكي به سيم وارد مي شود، به 

طور يكنواخت در عرض نوار توزيع شود.

Wire, White Annealed
به Wire, Bright Annealed مراجعه شود.

اتصال پيچيدني سيم، اتصال سيم از طريق پيچيدن 
Wire – Wrapped Connection
اتصال بدون لحيم كه با پيچيدن سيم لخت به دور سر سيم چهار گوش يا 
مربعي با استفاده از ابزار برقي يا دستي انجام مي شود. آن را اتصال پيچيدني 

بدون لحيم، اتصال پيچيده شدن يا پس از اتصال پيچيدني مي نامند.

Wire Wrapping          (براي اتصال) پيچيدن سيمWire Wrapping          (براي اتصال) پيچيدن سيمWire Wrapping
Vروش اتصال سيم مفتولي به سر سيم مربعي، چهار گوش، يا Vروش اتصال سيم مفتولي به سر سيم مربعي، چهار گوش، يا V شكل از طريق 
محكم پيچيدن سيم يا پيچيدن با استفاده از ابزار خودكار يا دستي است. آن را 

اتصال پيچيدني نيز مي نامند.

  Wire – Drawer's Plate       صفحة كشش سيم، زركشي
براي كشش كاري سيم پيش از متداول شدن حديده هاي كشش بكار مي رفت. 
اين صفحه از فوالد پر كربن ساخته مي شد كه تعدادي سوراخ در خود داشت 
كه با اندازة سيمي كه اين صفحه براي آن ساخته شده بود سازگاري داشت. 
صفحة كشش سيم تقريباً 40 ميليمتر (1/5 اينچ) ضخامت و دنباله اي در يك 
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طرف داشت. هنگامي كه همة سوراخ ها از كار خارج مي شدند صفحه را تا 
گرماي سرخ گرم مي كردند و اطراف سوراخ ها را براي بستن آنها چكش كاري 
مي كردند. پس از اين عمل كه آن را كوبيدن مي ناميدند مي توانستند صفحة 
كشش را دوباره مورد استفاده قرار دهند. صفحات كشش كه Wortles نيز 
ناميده مي شدند اغلب از فوالدهاي ابزار كم آلياژي كه پس از نام خود چند 
براي  اوقات  از صفحة كشش گاهي  داشتند ساخته مي شد.  تنگستن  درصد 

كشيدن طول هاي كوتاهي از سيم شكلدار استفاده مي شد.

Wiredrawing       كشش كاري سيمWiredrawing       كشش كاري سيمWiredrawing
فرايند كشيدن سيم در دماي محيط (سرد) از داخل حديده اي كه قطر سوراخ آن 
كوچك تر از قطر سيم است و سطح مقطع سيم را تا اندازة الزم كاهش مي دهد. چون 
سيم در حديده به علت اعمال نيروي كشش بر آن و وجود مخروط حديده به صورت 
مومسان تغيير شكل مي دهد، براي كاهش سطح مقطع كه مي توان در يك حديده انجام 
داد، بر حسب مقدار كششي كه سيم مي تواند بدون پارگي تحمل كند، حدي وجود 
دارد. خصوصيت هاي فيزيكي همة فلزات در نتيجة كشش كاري سرد تغيير مي كند، به 
طوري كه خصوصيت هاي نهايي الزم با سازگار كردن برنامة كشش كاري با وضعيت 
اولية ماده و ميزاني كه ماده در كشش كاري سرد تغيير مي كند، به دست مي آيد. عالوه 
بر اين، خصوصيت هاي مطلوب را مي توان با استفاده از عمليات حرارتي، پس از اين 

كه بخشي يا همة عمليات كشش كامل شد، به وجود آورد.

Wiredrawing, Back – Pull          كشش كاري با پس كشش
اعمال پيوستة نيروي كشش (پس كشش) در جهت مخالف با جهتي كه سيم از 
داخل حديده كشيده مي شود، به اين منظور كه تنش هاي فشاري ناشي از مغزي 
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حديده (nib) كاهش يابند. پس كشش نمي تواند از حدي كه تنش اعمال شده 
توسط نيروي كششي كه برابر با استحكام كششي سيم در خروجي حديده است 

Reactiveتجاوز كند. به Reactiveتجاوز كند. به Wiredrawing, Reactive مراجعه شود.

Wiredrawing, Dry      كشش كاري خشكDry      كشش كاري خشكDry
كشش كاري كه در آن پودر صابون يا گريس به منزلة مواد روان كننده استفاده 
مي شود و سيم به تعداد دور كافي به دور چرخ كشيده پيچيده مي شودكه از به 
وجود نيامدن لغزش اطمينان حاصل شود. مادة روان كننده درون ظرفي (جعبة 
حديده) در جلوي حديده قرار مي گيرد و توسط سيم در حال گذر به داخل 
حديده برگرفته مي شود. از كششكاري خشك در ماشين هاي غير لغزشي براي 
كشيدن سيم هاي آهني با قطر بيش از 6/1 ميليمتر استفاده مي شود، اگر چه در 

برخي از ماشين هاي نوع لغزشي نيز صابون هاي خشك بكار مي رود.

Wiredrawing, Hot Wire
به  Hot Wire Drawing مراجعه شود.

Wiredrawing Machines      ماشين هاي كشش سيم
ساده ترين شكل ماشين كشش سيم شامل چرخ كشندة موتوري است كه سيم را 
از داخل حديده اي تكي مي كشد. چون كاهش اندازه در حديده اي تكي محدود 
است، بسياري از ماشين هاي كشش تعدادي حديده و چرخ هاي كشنده اي كه با 
نيروي موتور به حركت در مي آيند دارند. سرعت چرخ هاي كشنده كه به ترتيب 
مرتب شده اند به گونه اي است كه با ازدياد طول سيم در هر مرحلة كاهش مطابقت 
مي كند. سه نوع ماشين كشش وجود دارد: مدل غير لغزشي كه چرخ هاي كشنده 
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با سرعتي به طور دقيق برابر با سرعت سيم حركت مي كنند؛ مدل هاي لغزشي كه 
چرخ هاي كشنده با سرعتي بيشتر از سرعت سيم كار مي كنند و امكان لغزيدن سيم 
را به وجود مي آورند؛ و ماشين هاي نوع انباشتي كه سيم بيشتري را روي هر بلوك 
كه براي خوراندن به مرحلة كاهش بعدي الزم است جمع مي كنند. دستگاههاي 
بسياري براي كشيدن فقط يك سيم طراحي شده اند، اما تعداد سيم هاي بيشتر را نيز 

مي توان به طور همزمان كشيد.

 ماشين هاي كشش انباشتي 
Wiredrawing Machines, Accumulation – Type
ماشين هاي كششي كه در آنها هر بلوك با سرعتي بيشتر از آن كه براي رساندن 
مقدار دقيق سيم به بلوك بعدي الزم است كار مى كند. بنابراين، مقدار سيمي 
كه هر بلوك بيشتر مي كشد به آهستگي انباشته مي شود. در ماشين هايي كه با 
جريان AC  كار مي كنند، عمل كشيدن را مي توان به گونه اي مرتب كرد كه 
ازدياد طول ميان كشش ها كمي بيشتر از تفاوت سرعت ميان بلوك ها باشد. در 
حقيقت هر بلوك ماشين جداگانه اي است كه سيم را از داخل حديده مي كشد 
waffle armffle armffle سيم را مي توان از بلوك در حال  و آن را مي پيچد. با استفاده از 
كار گرفت و به بلوك بعدي منتقل كرد كه اين بلوك از طريق حديدة بعدي 
در مجموعه سيم را مي كشد و مي پيچد و به همين ترتيب، تا اين كه به بلوك 
نهايي برسد. تغيير گسترده اي از كاهش اندازه توسط حديده را مي توان توسط 
اين ماشين ها عملي كرد بدون اينكه نيازي به سامانه هاي دنده اي پيچيده و 
گرانقيمت براي كنترل خودكار سرعت مربوط به هر حديده، به منظور هم ترازي 

دقيق با ازدياد طول سيمي كه از آن مي گذرد باشد.
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ماشينهاي كشش بلوك بزرگ
Wiredrawing Machines, Bull Block
ماشين كشش سيم تك حديده اي با ساختماني بسيار سنگين كه مي توان همة 
اندازه هاي مفتول و سيم ميان 9 و 29 ميليمتر (0/354 و 1/142 اينچ) را با آن 
كشيد. براي كشيدن سيم هاي شكلدار و مواد معيني كه فقط براي تعداد كمي 
از مراحل كشش نيز به تابكاري واسطه اي نياز دارند بكار مي رود. معموالً به 
كشيد. براي كشيدن سيم هاي شكلدار و مواد معيني كه فقط براي تعداد كمي 
از مراحل كشش نيز به تابكاري واسطه اي نياز دارند بكار مي رود. معموالً به 
كشيد. براي كشيدن سيم هاي شكلدار و مواد معيني كه فقط براي تعداد كمي 

جعبه حديده اي تكي مجهز است، اما گاهي اوقات با چرخ كشنده اي اضافي 
براي انجام دو مرحلة كشش تجهيز مي شود.

ماشين هاي كشش مخروطي        
Wiredrawing Machines, Cone Type
ماشين هاي كششي كه به طور معمول شامل دو تا سه جفت ميل محور با 
مجموعه اي از سه چرخ كشنده يا بيشتر با قطرهاي كاهش يابنده اي هستند كه 
روي هر محور سوار شده اند. حديده ها ميان دو چرخ كشنده مخروطي سوار 
مي شوند و به گونه اي پيكر بندي شده اند كه سرعت سيم كشيده شده كمتر 
از سرعت چرخ كشنده است. اين ماشين هاي لغزشي طوري طراحي شده اند 
كه سيم مي تواند روي چرخ هاي كشنده بلغزد. در بسياري از ماشين ها اين 
ميل محور ها به شكل جفت هستند، به طوري كه فقط مجموعة مخروطي 
جلويي در هر جفت عمل كشيدن سيم را انجام مي دهد. مجموعة ديگر در 
هر زوج با همان سرعت مجموعة كشنده مي چرخد و براي همراستايي سيم 
جهت وارد شدن به حديده بكار مي رود. توجه : در برخي ماشين هاي نوع 
مخروطي هر دو مجموعة سيم را مي كشد و به اين ترتيب تعداد حديده هاي 
موجود دو برابر مي شود. اندازه هاي چرخ هاي كشنده روي هر محور براي 
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سازگاري با افزايش سرعت سيم با عبور سيم از ميان هر حديده تعيين شده 
است. به Wiredrawing Machines, Slip Type مراجعه شود.

ماشين هاي كشش دو بلوكي  
Wiredrawing Machines, Double Block
دستگاه نوع انباشتي دو بلوكي شامل بلوك دومي است كه بر باالي بلوك كشش 
و بر روي همان محور نصب شده است، به اين ترتيب كه بلوك كشش روي 
محور با خار محكم شده است، در حالي كه بلوك بااليي روي محور در هر 
جهت مي تواند به طور آزاد بچرخد. سيم انباشته شده روي هر دو بلوك جمع 
مي شود. قرقره اي سيم را از بلوك پاييني به بااليي منتقل مي كند. بلوك بااليي 

در همان جهت قرقرة نصب شده روي قرقره باز كن باالسري كار مي كند.

ماشين هاي كشش بلوكي دو كفه اي مفتول 
Wiredrawing Machines, Double – Deck Rod Block
نوع ديگري از ماشين هاي بلوك بزرگ با دو بلوك كه بر روي يك ميله محور 
سوار شده اند. بلوك با قطر بزرگ تر معموالً در باالي بلوك با قطر كوچك تر 
نوع ديگري از ماشين هاي بلوك بزرگ با دو بلوك كه بر روي يك ميله محور 
سوار شده اند. بلوك با قطر بزرگ تر معموالً در باالي بلوك با قطر كوچك تر 
نوع ديگري از ماشين هاي بلوك بزرگ با دو بلوك كه بر روي يك ميله محور 

سوار مي شود. مفتول  وارد  جعبة حديده در سطح پايين مي شود و به دور 
بلوك كوچك تر مي گردد، سپس بر روي قرقرة راهنما براي وارد شدن به دومين 

جعبة حديده يا كله گي تراشه برداري در سطح بااليي منتقل مي شود.

ماشين هاي كشش چند سيمي  
Wiredrawing Machines, Multi – Wire
سيم  كشش  اصلي  مفهوم  همان  از  آن  در  كه  سيمي  چند  كشش  دستگاه 
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استفاده مي شود و به طور همزمان قطر تا 40 رشته سيم را كاهش مي دهد. 
يكپارچگي فرايند با گسترة اندازه هاي سيم ورودي از 10 تا AWG 16  و 
گسترة اندازه هاي خروجي از 18 تا AWG 44 ، كامًال به كيفيت و شرايط 
مس، حديده ها و مادة روان كنندة بكار رفته بستگي دارد. ماشين كشش نوع 

لغزشي بيشترين كاربرد را در صنعت رارد.

ماشين هاي كشش غير لغزشي
Wiredrawing Machines, Non- Slip Type
1) ماشين هاي كششي كه در آنها چرخ هاي كشنده با سرعتي دقيقاً برابر با 
سرعت سيمي كه كشيده مي شود كار مي كنند. از اين نوع ماشين ها معموالً 
براي كشش سيم آهني استفاده مي شود. ماشين پيوسته اي از اين نوع، بلوكي 
براي تكميل كاري و تعدادي چرخ هاي كشندة كشش يا مخروط هاي كشش 
هم خط با اين بلوك دارد. حديده ها پيش از اولين چرخش، در ميان هر زوج 
چرخ هاي كشنده و پيش از بلوك قرار مي گيرند. سيم در حالي كه روانكاري 
مي شود از حديده ها عبور مي كند، چند دور به دور اولين چرخ كشنده و چرخ 
هاي كشندة بعدي مي گردد تا اينكه به بلوك تكميل كاري برسد. چون طول 
سيم در هر حديده افزايش مي يابد، چرخ هاي كشندة متوالي با سرعت هاي 
2) ماشين هاي كششي كه در آنها از رقاصك در ميان افزايش يابنده كار مي كنند. 2) ماشين هاي كششي كه در آنها از رقاصك در ميان افزايش يابنده كار مي كنند. 2) ماشين هاي كششي كه در آنها از رقاصك در ميان 
چرخ هاي كشنده براي انباشت هر گونه تغيير طول استفاده مي شود، به طوري 

كه سيم بر روي چرخ كشنده نمي لغزد.

ماشين هاي كشش با دستگاه بازكن باالسري
Wiredrawing Machines, Overhead Take – off Type
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سامانه كشش نوع انباشتي است كه داراي قرقره هاي متوالي است كه بر چارچوبي در 
باالي ماشين نصب شده اند. سيم از حديده به دور بلوك بر روي قرقره باالسري از 
طريق قرقره اي روي بازوي شياردار (waffle arm) و به سمت حديده بعدي عبور 
مي كند. بدين ترتيب در ميان هر كاهش قطر، پيچشي به سيم وارد مي شود. اگر به هر 
علت يك بلوك ماشين مجبور به توقف شود. به طور مثال هنگامي كه پر مي شود. 
مشكل وارد شدن پيچش به سيم اهميت مي يابد. در چنين موردي همه بلوك هاي 
پيش از آن نيز بايد متوقف شوند و در مواردي كه ماشين ها با كنترل خودكار براي 
متوقف كردن بلوك هاي پر مجهز باشند، اين كنترل بلوك هاي پيشين را نيز متوقف 

مي كند. با بلوك دوتايي فقط بلوك پر نياز به متوقف شدن دارد.

Wiredrawing Machines, Pre- drawer
به Pre- Drawer مراجعه شود.

ماشين هاي كشش لغزشي              
Wiredrawing Machines, Slip-Type
ماشين هاي نوع لغزشي براي سيم هاي غير آهني و براي اندازه هاي ظريف تر 
سيم هاي آهني و آلياژي بكار مي روند. اين ماشين ها معموالً از نوع كششكاري 
ماشين هاي نوع لغزشي براي سيم هاي غير آهني و براي اندازه هاي ظريف تر 
سيم هاي آهني و آلياژي بكار مي روند. اين ماشين ها معموالً از نوع كششكاري 
ماشين هاي نوع لغزشي براي سيم هاي غير آهني و براي اندازه هاي ظريف تر 

خيس و چند حديده اي هستند كه در آنها كاهش قطر واقعي بايد بيشتر از نسبت 
سرعت درون ساز ميان چرخ هاي كشندة متوالي باشد. ماشين هاي معمولي 
لغزشي براي فراهم كردن دست كم 3 درصد لغزش با تفاوت سرعت در بلوك 
ماقبل آخر و تقريباً يك درصد لغزش اضافي در كشش پيش از آن در نظر گرفته 
مي شوند. هميشه لغزش صفر درصد در چرخ كشندة پاياني يا بيرون كشندة 
وجود دارد. سرعت چرخ كشنده هميشه بايد برابر يا بيش از سرعت در هر 



1096واژه نامه سيم و كابل

مرحله از كشش باشد. وضعيت فرضي كه در آن سرعت كشنده كمتر از سرعت 
سيم باشد، لغزش منفي خوانده مي شود كه وضعيتي غير قابل قبول است.

 ماشين هاي كشش با مخروط هاي پله اي 
Wiredrawing Machines, Stepped Cones

ماشين كشش لغزشي خيس كه در آن از چند چرخ كشنده كه بر روي يك 
ميل محور سوار شده اند استفاده مي شود. چرخ هاي كشندة جداگانه، معموالً 
براي همسازي با ازدياد طول سيم، به طور پله اي قطرهاي بزرگ تري دارند.

ماشين هاي كشش از  نوع خط مستقيم 
Wiredrawing Machines, Straight Type
سامانه هايي كه در آنها سيم كوتاه ترين مسير را طي مي كند، به اين صورت 
كه از يك حديده به دور بلوك و مستقيم به داخل حديدة بعدي مي رود. در 
حالي كه در ماشين حديده كشي صورت مي گيرد. گشتاور ايجاد شده به وسيلة 
هر موتور تنظيم مي شود تا اين كه درست براي كشيدن سيم از داخل حديده 
و افزون بر آن فراهم كردن كمي كشش اضافي براي وارد آوردن به خود سيم 
به منظور كمك به گرداندن به دور چرخ كشندة پيشين، كافي باشد. اين كشش  
به وجود مي آورد  را  اطمينان  اين  است،  به «پس كشش» معروف  كه  اضافي 
كه سيم به طور مستقيم از داخل هر حديده عبور كند. پس كشش به صورت 
موضوعي مهم، به ويژه هنگام كشيدن سيم هاي ضخيم، مورد توجه قرار دارد. 
چرخ هاي كشنده در جهت كشش كج مي شوند، به گونه اي كه تعداد دور 
گردش زياد سيم به دور هر يك امكان پذير باشد و سيم بتواند از داخل حديده 

به زير چرخ كشندة بعدي در خط مستقيم ادامه يابد.
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Wiredrawing Machines, Tandem    ماشين هاي كشش رديفي
شكل ديگري از ماشين كشش چند حديده اي نوع لغزشي با يك چرخ كشنده 
براي هر ميل محور است. چرخ هاي كشنده كه سيم را از هر حديده مي كشند 
براي افزودن به سرعت به منظور مطابقت با ازدياد طول سيم، مرتب شده اند. 
اين افزايش سرعت ممكن است تقريبي باشد كه در هر حالت سيم بايد روي 
چرخ هاي كشنده بلغزد. توجه : هر چرخ كشنده قطري يكسان دارد و فقط 
يك چرخ كشنده روي هر محور محرك سوار مي شود. سرعت هر چرخ 

كشنده توسط سامانة چرخ دنده اي ميان محور هاي محرك تعيين مي شود.

     Wiredrawing, Reactive          كشش سيم واكنشي
اصطالح ديگري براي كشش سيم با پس كشش است. اين نام از اين واقعيت 
سرچشمه مي گيرد كه در بعضي موارد پس كشش با سامانة دنده اي ديفرانسيلي 

(اختالفي) در ميان بلوك كشنده و بلوك پس كشنده به دست مي آيد.

Wiredrawing Reels
به شناسه مربوط به قرقره Reel مراجعه شود.

             Wiredrawing Speed            سرعت كشش كاري 
سرعت ها در توليد زياد به چند عامل بستگي دارند: روانكاري، شكل حديده، 
كارآيي جوش، مفتول ها، خنك كاري سيم، ويژگي سيم، بكار بردن وسايل، 
روش هاي تراشه برداري، كنترل تميز كاري و خوراندن مادة اوليه به ماشين ها. 
سرعت خود ماشين اغلب در مسائل موجود كمترين مشكل را ايجاد مي كند، 
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بازده به كنترل مؤثر عوامل متغير وابسته است.

Wiredrawing Temperature          دماي كشش كاري
نرمي سيم فوالد كربن دار ممكن است به مقدار قابل توجهي در نتيجة پير سازي 
كرنشي، در صورتي كه دماي سيم پايين نگهداشته نشود، كاهش يابد. به طور مثال : 
دما نبايد از 160 درجة سانتيگراد (320 درجة فارنهايت) در هنگام كشش سيم فوالدي 
كربن دار 75 درصد پانتنت كاري شده با قطر 4/4 ميليمتر (0/173 اينچ) تجاوز كند. 
چون هنگام استفاده از كاهش 20 درصدي ، افزايش دماي 120 درجة سانتيگراد (248 
درجة فانهايت) به ازاي هر گذر سيم قابل انتظار است، خنك كاري اثر بخش ميان گذر 
ضروري است، به ويژه چون ماشين هاي كشش بكار رفته به طور كلي انباشت سيم 
بسيار كمي روي هر بلوك دارند. دما را مي توان به چند روش كاهش داد: خنك كاري 

حديده با آب، با افشانة هوا يا خنك كاري چرخ كشنده با هوا يا آب.

Wiredrawing, Wet         كشش كاري خيس
كشش سيم در حمام مادة روان كنندة مايع شامل صابون محلول، روغن يا روغن 
انحالل پذير. كشش كاري خيس در ماشينهاي لغزشي، معموالً براي سيم غير 
كشش سيم در حمام مادة روان كنندة مايع شامل صابون محلول، روغن يا روغن 
انحالل پذير. كشش كاري خيس در ماشينهاي لغزشي، معموالً براي سيم غير 
كشش سيم در حمام مادة روان كنندة مايع شامل صابون محلول، روغن يا روغن 

آهني و نيز براي سيم آهني ظريف تر از تقريباً 0/92 ميليمتر (0/036 اينچ) انجام 
مي شود. سيم و حديده ها در ماشين هاي كشش خيس با سهولت بيشتري 

خنك مي شوند و كار با سرعت هاي بيشتر را امكان پذير مي سازند.

Wiring Devices             وسايل سيم كشي
قطعات تجهيزات و موادي كه در نصب وسايل سيم كشي مانند سر سيم ها، 
و  عايق  ها،  بست  سيم،  حفاظ  هاي  لوله  ها،  تقسيم  جعبه  برق،  هاي  فيش 
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نگهدارنده ها بكار مي روند.

Wiring Diagram
به Drawing, Wiring Diagram مراجعه شود.

Wiring Ducts               كانال هاي سيم كشي
لوله يا مجاري سيم رو كه سيم از داخل آن عبور مي كند. كانال به منزلة وسيلة 
حفاظت از سيم درون خود بكار مي رود. بر خالف كابل يا مجموعة دسته سيم، 

كانال امكان اضافه كردن يا برداشتن سيم هاي جداگانه را ممكن مي سازد.

Wiring Testers            آزمونگري سيم كشي
وسايل آزمون پيوستگي براي وارسي مجموعه هاي سيم كشي شده. اين وسايل 

سيم هاي لخت، اتصال هاي كوتاه و سيم هاي اشتباه را آشكار مي كنند.

              Withstand Current or Voltage      جريان يا ولتاژ قابل تحمل
بيشترين مقداري كه وسيله اي مي تواند بدون شكست مقاومت كند.

WM
عالمت اختصاري وات سنج.

W/O/G
عالمت اختصاري بدون اتصال به زمين.
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Wollaston Process       فرآيند والستون 
به  كه  فرايند سيمي  اين  در  بسيار ظريف.  هاي  سيم  كشيدن  براي  فرايندي 
صورت جزئي كشيده شده است در داخل لوله اي از فلز نرم ديگري قرار داده 
مي شود. پس از نوردكاري و كشش بيشتر سيم، فلز روكش را با حل كردن 

بر مي دارند.

Wool Fat            چربي پشم، النولين
گريس بكار رفته به منزلة مادة روانكاري كشش سيم.

Work Hardening           كار- سختيWork Hardening           كار- سختيWork Hardening
سختي ايجاد شده در فلز به علت كار مكانيكي، به ويژه سردكاري. سردكاري 
كاري،  كشش  نوردكاري،  مانند  معمولي  هاي  فرايند  حاصل  است  ممكن 
از  ناشي  است  باشد. همچنين ممكن  كاري  تّقه  و  اكسترودكردن، شكلدهي 

رويدادهايي مانند خم كردن يا تا كردن نيز باشد.

Workability           كارپذيريWorkability           كارپذيريWorkability
مشخصه يا گروهي از مشخصه ها كه سهولت شكل دادن به فلز به شكل هاي 

خواسته شده را تعيين مي كند.

Working Tension
به Tension, Working مراجعه شود.

Wortle
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1) مجموعه اي از فوالدهاي ابزار كم آلياژ كه ممكن است چند درصد تنگستن داشته 
باشد. 2) نام ديگري براي صفحه هاي كشش بود كه از اين ماده ساخته مي شدند.

Woven Cables             كابل هاي بافته
كابل هايي با هادي هايي كه به صورت كابل تخت يا نواري، با استفاده از 

رشته ودر نتيجه فرايند بافت با هم يكپارچه مي شوند.

Woven Wire Fencing          حصار كشي با سيم بافتهWoven Wire Fencing          حصار كشي با سيم بافتهWoven Wire Fencing
توري مزرعه كه از سيم فوالدي نيمه سخت تابكاري شده شناخته مي شود و 

قبل از بافت يا پس از آن، روي اندود مي شود.

Woven Wire Mesh       توري سيمي بافته
توري سيمي تهيه شده از مواد مختلف (به Weaving Wire مراجعه شود). 
اين توري با اندازه هاي مختلف چشمه ساخته مي شود و بكار بردن آن به اندازه 

هاي درشت تر سنگ معدن، معدن ذغال و سرند مواد سنگين بستگي دارد.

WP
عالمت اختصاري ساختار مقاوم در برابر نفوذ هوا با دو يا سه گردباف پنبه اي 

در آغشته براي دماي 80 درجة سانتيگراد (176 درجة فارنهايت).

Wrapper              لفاف، روپوش
مانع عايقكاري شده اي كه به صورت ورق يا نوار به دور پيچه پيچيده مي شود.
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Wrapping                                           كردن apping                                           كردن apping لفاف پيچي، روپوش
روش عايقكاري سيم با به كار بردن نوارهاي عايقكاري به دور هادي.

Wrapping Paper          كاغذ لفاف پيچي 
لفاف هاي سيم بايد بدون مواد اسيدي يا هر ماده اي باشد كه موجب خوردگي 
مي شود. براي سيم هاي با مرغوبيت بيشتر ممكن است از كاغذهاي ضد آب، 

در آغشته يا روكش شده استفاده شود.

Wrapping Test          آزمون نرمي، آزمون مفتول پيچي
1) آزموني كه شامل پيچيدن سيم به تعداد دور معين به دور ميله اي به قطر سيم و 
سپس باز كردن آن است. آزمون معمول عبارت است از هشت دور پيچيدن سيم 
و هفت دور بازكردن. سيم نبايد گسيخته شود و سطح سيم بايد بدون عيب باقي 
بماند. 2) آزموني براي ارزيابي چسبندگي پوشش روي برروي سيم روي اندود 
كاري شده. در اين مورد سيم را معموالً به دور ميله اي با قطرهاي بزرگ تر از قطر 
بماند. 2) آزموني براي ارزيابي چسبندگي پوشش روي برروي سيم روي اندود 
كاري شده. در اين مورد سيم را معموالً به دور ميله اي با قطرهاي بزرگ تر از قطر 
بماند. 2) آزموني براي ارزيابي چسبندگي پوشش روي برروي سيم روي اندود 

خود سيم مي پيچند.

WSC
عالمت اختصاري رشتة سيم مركزي طناب سيمي.

Whstite
اكسيد فرو (FeO). اولين اكسيدي كه روي مفتول يا سيم تشكيل مي شود. 
در اسيد تميزكاري نسبتًا قابل حل است. تقريبًا به طور كامل توسط اليه هاي 
خارجي مگنتيت يا اكسيد مغناطيسي و هماتيت پوشيده مي شود كه تقريبًا در 
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اسيد غير قابل حل است.

WWG
براي  ديگري  نام  كه   Warrington Wire Gauge اختصاري  عالمت 

Stubb's Iron Wire Gauge است. 
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X-Y-Z

X
FXعالمت اختصارى دو سيم FXعالمت اختصارى دو سيم FX به هم تابيده، كد بندى شده با رنگ براى 125 

ولت و دماى 60 درجة سانتيگراد (140 درجة فارنهايت).

   XF Wire                  XF Wire                  XF Wire XFسيم
عالمت اختصارى هادى پوشيده شده با عايق پلى الفين كه مى تواند دماى تا 

150 درجة سانتيگراد (302 درجة فارنهايت) را تحمل كند.

XHHW
عالمت اختصارى سيم ساختمانى عايقكارى شده با پلى اتيلن شبكه اى شده 
(XLPE) مقاوم در برابر گرما و رطوبت. براى مكان خشك با دماى 90 درجة 
سانتيگراد (194 درجة فارنهايت) و مكان مرطوب با دماى 75 درجة سانتيگراد 

(167 درجة فارنهايت) مناسب است.

XHHW-2
عالمت اختصارى سيم ساختمانى عايقكارى شده با پلى اتيلن شبكه اى شده 
يا  خشك  هاى  مكان  در  بردن  بكار  براى  رطوبت  و  گرما  برابر  در  مقاوم 

مرطوب با دماى 90 درجة سانتيگراد (194 درجة فارنهايت).

XL
عالمت اختصارى مواد گرماسخت شبكه اى شده با خصوصيت هاى فيزيكى خوب.
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XLEVA
عالمت اختصارى مواد گرماسخت هم بسپار (كوپليمر) اتيلن- وينيل استات و 

پلى اتيلن شبكه اى شده با خصوصيت هاى فيزيكى و الكتريكى خوب.

XLP
 عالمت اختصارى براي عايق پلى اتيلن شبكه اى شده. مادة گرماسخت با 

خصوصيت هاى فيزيكى و الكتريكى خوب.

XLPE
عالمت اختصارى براي عايق پلى اتيلن شبكه اى شده. در فرآيند شبكه اى 
كردن، ملكول هاى جداگانة بسپار براى تشكيل ساختار شبكه اى به يكديگر 
مى پيوندند. پلى اتيلن را مى توان توسط پرتودهى يا مواد شيميايى شبكه اى 
كرد. نتيجة هر يك از اين دو روش شبكة سه بعدى ملكول هاى رزين است. 
مادة شبكه اى شده نقطة ذوب واقعى ندارد، اما به آميزه اى سخت شونده با 
گرما تبديل مى شود. XLPE ويژگى هاى عايقكارى عالى و مقاومت خوب 

در برابر گرما دارد.

XLPVC
عالمت اختصارى مادة عايق و روكش گرماسخت پلى وينيل كلرايد شبكه اى 

شده با خصوصيت هاى فيزيكى خوب.

XLTPE
با  شده  اى  شبكه  گرمانرم  االستومر  از  گرماسخت  مواد  اختصارى  عالمت 
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خصوصيت هاى فيزيكى و الكتريكى خوب.

XMFR
عالمت اختصارى ترانسفورماتور.

X-Ray        Ray        Ray Xاشعة ايكس، پرتو        اشعة ايكس، پرتو        
تابش انرژى نسبتًا زياد الكترومغناطيسى با طول موج بسيار كوتاه. اين پرتو 
از بمباران هدفي فلزى با الكترون هاى توليد شده در دستگاه هاى ولتاژ قوى 
است. هنگامى كه اين پرتو با مواد معينى برخورد كند، ايجاد يونش مى كند.

  X-Ray Analysis          X تحليل با اشعةX تحليل با اشعةX
شيوه اى كه در ميكروسكپ الكترونيكى پويش كننده براى شناسايى ذرات 

خارجى و عيب هاى مختلف در محصول سيم بكار مى رود.

XT
عالمت اختصارى دو سيم FXT به هم تابيده با كدبندى رنگى براى 125 

ولت، دماى 60 درجة سانتيگراد (140 درجة فارنهايت).

Yellow Wire       سيم زرد، سيم برنجى
آلياژ مس و روى ساخته مى شود و مقدار مس آن 62 تا 65  از  سيمى كه 
درصد است. اين سيم متداول ترين (و كم هزينه ترين) نوع سيم برنج مس- 
روى براى كارهاى مهندسى است. گاهى اوقات به آن سيم اصلى برنجى يا 

برنج زرد مى گويند.
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Yield Point           نقطة تسليم
ميزان تنش وارد بر ماده كه معموالً كمتر از بيشينة تنش قابل دستيابى است كه در 

نقطة تسليم           
ميزان تنش وارد بر ماده كه معموالً كمتر از بيشينة تنش قابل دستيابى است كه در 

نقطة تسليم           

آن تنش اولين نشانة كرنش بدون افزايش بار ديده مى شود. اگر كاهشى در تنش 
پس از تسليم وجود داشته باشد، ممكن است تمايزى ميان نقاط تسليم بااليى و 

Yield Strengthپايينى صورت گيرد. به Yield Strengthپايينى صورت گيرد. به Yield Strength مراجعه شود.

Yield Strength               استحكام تسليم
تنشى كه در آن ماده انحراف مشخص محدود از تناسب تنش و كرنش را 
بروز مى دهد. كمينة تنشى كه بر حسب آن ماده به لحاظ فيزيكى شروع به 
از  ميزان  آن  در  اوليه  مقطع  واحد سطح  ازاى  به  نيرو  كند.  مى  تغيير شكل 
تنش است. براى بسيارى از فلزات مانند آلياژهاى آلومينيوم – پايه و منيزيم- 
پايه عامل تعديل كنندة 0/2 درصد بكار مى رود، در حالى كه ازدياد طول 
Tensile كلى 0/5 درصد زير بار اغلب براى آلياژهاى مس كاربرد دارد. به

Strength مراجعه شود.

Yield Stress         تنش تسليم
ميزان تنش (نيرو تقسيم بر سطح مقطع اولية قطعة آزمون) كه در آن مقدار 
به وجود  آن،  با  متناظر  بار  افزايش  بدون  ازدياد طول،  در  ناگهانى  افزايشي 
Yield مى آيد. نقطه اى كه در آن تسليم مومسان فلز شروع مى شود. آن را

Point، نقطة تسليم نيز مى نامند.

Young's Modulus       مدول يانگ، مدول كشسانى
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سنجش سخت پايى (يا صلب بودن) بر اساس نسبت تنش به كرنش، نظير 
ماده اى كشسان است. هنگامى كه ماده اى در معرض نيروى خارجى قرار 
مى گيرد واپيچيده مى شود يا تغيير طول نسبى مى يابد. در مورد فلزات، در 
صورتى كه بار گذارى بسيار زياد نباشد، هنگامى كه بار برداشته شود به ابعاد اولية 
خود بر مى گردند، يعنى كشسان اند. در محدودة كشسانى، نسبت تنش خطى به 

كرنش خطى را مدول كشسانى يا به طور معمول تر، مدول يانگ مى نامند.

Zelonite Process
شيوة نرم كردن آب در مواردى است كه مواد معدنى مختلط و آميزه هاى 
رزين مصنوعى حاوى سديم اند. هنگامى كه آب سخت در تماس با آنها قرار 
مى گيرد، نمك هاى كلسيم و منيزيم موجود در آب به جاى سديم مى نشينند 

و به اين ترتيب سختى گرفته مى شود.

Zero Guy              مهار صفرZero Guy              مهار صفرZero Guy
مهار افقى ميان تيرها براى فرآهم آوردن خالصى و انتقال كرنش.

Zero Sequence             توالى صفر
بدون داشتن جابجايى فاز.

Zetmeter
حديده هاى  شكل)  ياتاقانى  (بخش  بردگاه  طول  تعيين  براى  آلمانى  ماشين 
اين  براى  آلمانى  زبان  هاى  نوشته  در  كه   "Z" از  را  خود  نام  سيم.  كشش 

اندازه گيرى بكار مى رود گرفته است.
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Zigzag Connection      اتصال زيگراگ
اتصال سيم پيچ هاى چند فازه كه در آن هر شاخه ولتاژهاى فاز جابجا شده 

را ايجاد مى كند.

    Zigzag Spring                   فنر زيگزاگZigzag Spring                   فنر زيگزاگZigzag Spring
فنرى از فوالد پركربن به شكلى كه معموالً براى كاربرد در مبلمان بكار مى رود. 
خصوصيت هاى ويژة اين فنر ناشى از سيمى است كه به شكل هاى مختلف 
زيگزاك خم شده است. شكل هاى سيم را سپس مى كشند و به تاب هاى نشيمن 
و پشتى متصل مى كنند. شعاع خمى كه به طولى از فنر زيگزاگ داده مى شود 

بسيار مهم است.

Zinc               روى
Znعنصرى با عالمت شيميايى Znعنصرى با عالمت شيميايى Zn. فلزى براق به رنگ آبى متمايل به سفيد است 
كه از كانه هايى كه در خود سرب، نقره، مس، ژرمانيم و كادميم نيز دارند 
نرم چكش خوار  فلز خالص روى حتى در دماى معمولى  گرفته مى شود. 
است. اين فلز را مى توان به صورت الكتريكى رسوب داد، و بيش از هر چيز 
به صورت پوشش محافظ روى اندود در فوالد (به ويژه فوالد در نظر گرفته 
شده براى مصرف در ساختمان، حمل و نقل و تجهيزات الكتريكى) مصرف 

مى شود. مهم ترين آلياژهاى آن برنج و برنزند.

Zinc Ammonium Chloride            كلرور آمونيوم روى
محلول كلروآمونيوم روى كه در دماى تقريبًا 70 درجة سانتيگراد (158 درجة 

فارنهايت) روانساز مناسبى براى روى اندود كارى فراهم مى كند.
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Zinc Ash              خاكستر روى
آلياژ روى و آهن كه در سطح روى مذاب در حمام اندودكارى تشكيل مى شود. اين 

خاكستر را مى توان با مصرف پوشش شيميايى خنثى در حمام روى، كمينه كرد.

Zinc  Dross
به Dross مراجعه شود.

روى براى اندودكارى، روى براى رويينه كارى  
Zinc For Galvanizing
به طور كلى چهار نوع روى (99/99 درصد، 99/95 درصد، 99/5 درصد و 98/5 
درصد) براى اين منظور بكار مى رود. B.S. 100s روش هاى نمونه گيرى و 
تحليل را تعيين كرده است. فقط سيليكون و فسفر كه از ناخالصى هاى معمول 
فوالد هستند، اثرى قابل توجه بر كيفيت اندود روى دارند، گفته مى شود كه 
مقدار متوسط سيليكون و فسفر كه از ناخالصى هاى معمول فوالد هستند، اثرى 
قابل توجه بر كيفيت اندود روى دارند. گفته مى شود كه مقدار متوسط سيليسيم 
در حدود 0/2 درصد بهترين ظاهر و چسبندگى را در روى اندودكارى به دست 
مى دهد. در صنعت سيم فوالدى در صورتى كه كشيده شدن سيم پس از روى 
اندودكارى الزم نباشد، اضافه كردن كادميم و آلومينيم سودمند است، اما هنگامى 

كه كششكارى مجدد الزم باشد بايد تنها آلومينيوم بكار رود.

Zinc Phosphate           فسفات روى
براى فراهم كردن  ماده در صنعت سيم در محلول روكشكارى سيم  اين  از 

حامل روان كننده استفاده مى شود.
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Zinc Wire          سيم روى، سيم ساخته شده از روي
گسترة كاربرد اين سيم از مصارف معين الكتريكى و وسايل درزگيرى قاب هاى 
پنجره با نوار روى تا تقويت پاالينده ها در توليد سولفات روى و بستن ظرف 
هاست. به علت سفتى سيم روى نورد شده، مراحل اولية كشش بايد بايد سرعت 
پايين و كشش كم در هر مرحله انجام شود به اين منظور كه از گرم شدن از اندازه 
و ترك خوردن لبه جلوگيرى شود. مقدار آلومينيوم ممكن است در مقادير كاهش 

سطح در هر مرحله از كشش سيم روى تأثير عمده داشته باشد.
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A

تعريف هاي الياف نوري 

Absorption                                                            جذب
انتقال مقداري از انرژي موجود در موج الكترومغناطيسي يا همه آن به ماده 
يا رسانه اي كه در آن منتشر مي شود يا بر روي آن مي تابد. انرژي جذب شده 
از امواج نوري تابيده يا منتقل شده به شكل هاي ديگر انرژي، معموالً گرما، 

درون واسطه انتقال تبديل مي شود و حاصل آن تضعيف شدت نور است.

Acceptance Angle                                         زاويه پذيرش
زاويه اي كه مطابق آن هسته فيبرنوري، نور ورودي را مي پذيرد؛ معموال نسبت 

به محور فيبر اندازه گيري مي شود به روزنه عددي مربوط است.

الگوي پذيرش (دسته فيبر يا فيبر)
Acceptance Pattern (Fiber Bundle or Fiber)

منحني كل توان منتقل شده كه در برابر زاويه فروتاب رسم مي شود. 

Active Coupler                                               جفتگر فعال
جفتگري شامل گيرنده و يك يا چند فرستنده براي احيا و تقويت سيگنال هاي 
ورودي و ارسال آن ها از طريق فيبرهاي خروجي، به جاي تقسيم نور غيرفعال 

نور ورودي، است. 
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Active Medium                                رسانه فعال، واسطه فعال
ماده اي مانند بلور، گاز، شيشه، مايع يا نيمه  هادي كه در عمل ايجاد «ليزر» 

مي كند. آن را واسطه نيروي واسطه نيرو كردن و ماده فعال نيز مي نامند.

Active Splicing                                                اتصال فعالSplicing                                                اتصال فعالSplicing
هم راستا كردن سرهاي دو فيبر به وسيله كمينه كردن تلفات اتصال.

Adjustoble Attenuator                      تضعيف كن قابل تنظيم
آنرا  مي كند.  تغيير  داخلي  تنظيم  با  تضعيف  سطح  آن  در  كه  كني  تضعيف 

تضعيف كن متغير نيز مي نامند.

AGF
عالمت اختصاري All Glass Fiber، فيبر تمام شيشه. 

Aligned Bundle                                     دسته الياف همراستا
دسته اي از الياف نوري كه در آن مختصات نسبي فضايي هر فيبر مجموع دو 
طرف دسته است. اصطالح «دسته همدوس» را اغلب به صورت مترادف بكار 

مي برند، اما نبايد آن را با همدوسي فاز يا همدوسي فضايي اشتباه كرد.

All- Dielectrice Cable                                كابل تمام عايق
داشتن  بدون  و  كننده)  (عايق  الكتريك  مواد دي  از  كامل  به طور  كه  كابلي 
ADSS، All Dielectric هرگونه هادي هاي فلزي ساخته شده است. آن راAll Dielectric هرگونه هادي هاي فلزي ساخته شده است. آن راAll Dielectric

Self Supporting نيز مي نامند.
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Alpha Profile
به Power- Law Index Profile مراجعه شود.

AM
دامنه، شيوه  مدوله سازي   Amplitude Modulation اختصاري  عالمت 

انتقال كه در آن دامنه حامل مطابق با سيگنال تغيير مي كند.

Amorphous Solid                       جامد آمورف- جامد بي شكل
ماده جامدي كه اتم هاي آن به صورت تصادفي مرتب شده اند.

Analog                                              قياسي- مانسته- آنالوگAnalog                                              قياسي- مانسته- آنالوگAnalog
سيگنالي كه به طور پيوسته تغيير مي كند (به طور مثال، امواج صوتي). سيگنال 

قياسي، بسامد و پهناي نور بر حسب هرتز دارد. 

Angle of Deviation                                       زاويه انحراف
در نورشناسي، انحراف كل زاويه اي كه پرتوي از نور پس از يك يا چند بار 
شكست يا بازتاب با آن روبه رو مي شود. اين اصطالح به طور كلي در رابطه با 
منشورها، با فرض سطوح مشترك  هوا به كار مي رود. بنابراين زاويه انحراف 

زاويه ميان پرتو تابشي و پرتو حاصل از آن است.

Angle of Incidence                                          زاويه تابش
زوايه ميان پرتو تابشي و عمود بر سطح بازتاب دهنده يا شكست. 
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Angled End                                                    سر زاويه دار
فيبري كه انتهاي آن عمداً تحت زاويه اي براي كاهش بازتاب ها پرداختكاري 

شده است. 

Angstrom (A)                                                    آنگستروم
شده  ناميده   Anders J. Angestrom فيزيكدان  نام  به  كه  طول  واحد 
است. اين واحد در اندازه گيري هاي نوري برابر با يك ده ميلياردم متر است. 
آنگستروم از گذشته در زمينه نور به كار مي رفته است، اما واحدي در دستگاه 

بين المللي SI نيست. 

Angular Misalignment Loss         اتالف ناهمراستايي زاويه اي
اتالف توان نوري ناشي از انحراف زاويه اي حاصل از همراستايي بهينه منبع 

به فيبر نوري، فيبر به فيبر يا فيبر به آشكار ساز.

Angular Tilt                                                 كجي زاويه اي
متصل شده اند. كجي  به هم  كه  فيبري  دو  توسط محور  تشكيل شده  زاويه 
اتصال  و روش  به سخت افزار  كه  مي شود  غيرذاتي  اتالف  موجب  زاويه اي 

بستگي دارد. 

Anisotropic                                                     ناهمسانگرد
يا  انتشار  مختلف  جهت هاي  براي  آن  شكست  ضريب  كه  نوري  ماده اي 

قطبش هاي مختلف تغيير مي كند.
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Antireflecting Coating                           پوشش ضد بازتابAntireflecting Coating                           پوشش ضد بازتابAntireflecting Coating
اليه اي نازك، دي الكتريك يا فلزي (يا چند اليه از اين گونه) كه بر سطوح 
نوري به منظور كاهش بازتابندگي و براي افزايش تراگسيلندگي به كار مي رود. 
حاصلضرب  جذر  با  برابر  اليه اي  تك  فيلم  شكست  ضريب  آرماني  مقدار 
ضريب هاي شكست در هر طرف لبه فيلم است، ضخامت نوري آرماني يك 

چهارم طول موج است. 

APF
Plastic به  پالستيك  تمام  فيبر   ،All Plastic Fiber اختصاري  عالمت 

Fiber مراجعه شود. 

AR
مركب  پوششي  بازتاب.  ضد  ذره   Anti- Reflecting اختصاري  عالمت 
منظور  به  كابل  محافظ  روي  بر  كه  سيم هايي  يا  فوالدي  نوارهاي  كنف،  از 
محافظت بيشتر بكار مي رود. اغلب در مورد كابل هايي استفاده مى شود كه در 

كف درياچه يا رودخانه يا در كرانه هاي اقيانوس كشيده مي شوند.

ATM
Asynchronous Transfer Modeعالمت اختصاري Asynchronous Transfer Modeعالمت اختصاري Asynchronous Transfer Mode مد انتقال ناهمگام. 
اين  ارتباطات جهاني.  باند پهن براي شبكه   ISDN ارايه خدمات فن آوري 
فن آوري از نوع پيام رسان سريع است كه مبتني بر اندازه بسته (يا سلول) ثابت 
SOMETاست. در استاندارد SOMETاست. در استاندارد SOMET براي پيام رساني از بسته ها (سلول ها)ي با طول 

ثابت استفاده مي شود.  
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Attenuation                                                         تضعيف
به  كامل و چه  به طور  نوري چه  يا موج  نور  باريكه  توان سيگنال،  كاهش 
صورت كسري از مقدار مرجع است. معموالً كاهش در نتيجه جذب، بازتاب، 
ناشي  اندازه اي  تا  و  اوليه  ميزان  از  پاشيدگي  يا  انحراف  پراكندگي،  پخش، 
نوري،  فيبر  در  است.  فاصله  اثر  مرجع  عكس  يعني  هندسي،  گستردگي  از 
تضعيف براي منظورهاي انتقال نامطلوب است، اما براي جلوگيري از نشت 
يا آشكارسازي موارد مخفي يا سري مطلوب است. الياف نوري را به صورت 
با اتالف زياد (بيش از dB/km100)، اتالف متوسط (20 تا dB/km 80) و 

اتالف كم (كمتر از dB/km20) طبقه بندي كرده اند.

Attenuation Coefficient                             ضريب تضعيف
آهنگ كاهش ميانگين توان نوري به نسبت فاصله در امتداد موج.

Attenuation Constant                                   ثابت تضعيف
براي مدي خاص، بخش حقيقي انتشار محوري. ضريب تضعيف براي توان 

مد دو برابر ثابت تضعيف است.

Attenuation Limited Operations  عمليات محدود به تضعيف
اعوجاج)  از  (غير  دريافت شده  سيگنال  دامنه  كه  هنگامي  در  شرايط حاكم 

عملكرد را محدود مي كند. 

Attenuation Margin                                    حاشيه تضعيف
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طور  به  كه  است  شده  محاسبه  مقدار  بر  عالوه  تضعيف  براي  مجاز  اضافه 
مشخص در طراحي سيستم در نظر گرفته شده است.

Attenuator                                                       تضعيف كن
عنصري نوري كه شدت سيگنالي را كه از آن مي گذرد كاهش مي دهد (يعني 

آن را تضعيف مي كند).

Average Power                                               توان متوسط
سطح ميانگين توان در سيگنال كه با زمان تغيير مي كند. 

Average Wavelength                                 طول موج توسط
ميانگين دو طول موج كه براي آنها توان نوري اوج به نصف كاهش يافته است.

Axial Propagation Constant                 ثابت انتشار محوري
مي شود.  ارزيابي  انتقال)  جهت  (در  فيبر  محور  راستاي  در  كه  انتشار  ثابت 
بخش حقيقي ثابت انتشار محوري، ثابت تضعيف است، در حالي كه بخش 

موهومي آن ثابت فاز است.

Axial Propagation Wavenumber     عدد موج انتشار محوري
مترادف با Axial Propagation Constant ثابت انتشار محوري است.

Axial Ray                                                       پرتو محوريAxial Ray                                                       پرتو محوريAxial Ray
پرتوي كه در راستاي محور فيبر نوري حركت مي كند.
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فرآيند اكسايش فاز بخار محوري 
Axial Vapor Phase Oxidation Process
 (GI) براي ساختن ضريب شكست تدريجي (VO) فرآيند اكسايش فاز بخار
فيبرهاي نوري كه در آن پيش سازه شيشه اي به صورت محوري، و نه مانند 
ديگر فرآيندها به صورت طولي، رشد مي كند. ضريب شكست به جاي كنترل 
در حوزه زماني، در حوزه فضايي كنترل مي شود. گازهاي شيميايي را در شعله 
براي   (OVO) بخار خارجي  فاز  اكسايش  فرآيند  همانند  هيدروژن،  اكسي 

ايجاد ضريب شكست تدريجي، مي سوزانند.
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B

Backscattering                                 پس پراكنش- پس تابشBackscattering                                 پس پراكنش- پس تابشBackscattering
پراكندگي نور در جهتي مخالف با جهت اوليه.

Backbone System                                  سامانه ستون فقرات
شبكه انتقال كه ارتباطات پرسرعت را ميان مناطق برقرار مي كند (به طور مثال، 

سامانه تلفن راه دور در سراسر كشور).

Bait Rod
به Target Rod مراجعه شود. 

Bandwidth                                                        پهناي باند
1) گستره بسامدها كه معموال عدد هرتز باند يا بسامدهاي محدود كننده بااليي 
و پاييني را مشخص مي كند. 2) گستره بسامدهايي كه يك افزاره قابليت توليد، 
جابجايي، پردازش، عبور يا پذيرش آن ها را دارد كه معموال گستره بسامدهايي است 

كه در آن گستره پاسخ پذيري بيش از 3 دسي بل از بيشينه پاسخ كاسته نمي شود. 

Bandwidth- Limited Operation    عمل محدود به پهناي باند
شرايط حاكم در هنگامي كه پهناي باند سامانه به جاي دامنه (يا توان) سيگنال، 
عملكرد را محدود مي كند. اين شرايط هنگامي پيش مي آيد كه سامانه شكل 
موج را فراتر از حدود مشخص شده معوج مي كند. عمل محدود به پهناي باند 

براي سامانه هاي خطي معادل عمل محدود به اعوجاج است. 
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Barrier Layer                                                      اليه مانع
اليه اي از شيشه رسوب يافته كه براي ايجاد مرزي در مقابل نفوذ ناخالصي ها 

به داخل هسته به كار مي رود. 

Baseband                                                             باند پايه
بر  تأثير  بدون  خود،  اوليه  بسامد  با  سيگنال  آن  در  كه  ارتباطات  در  روشي 

حامل، منتقل مي شود. 

Baseband Response                                      پاسخ باند پايه
مترادف Transfer Function، تابع انتقال (يك افزاره) است. 

Baud                                          عالمت در ثانيه- بيت در ثانيه
ديجيتال  داده هاي  در  ثانيه  در  دقيق تر شمار گذرهاي سطح سيگنال  بيان  به 
بيت در  با  برابر  اين مقدار  براي برخي طرح هاي كدگذاري مشترك،  است. 
ثانيه است، اما در مورد كدگذاري هاي پيچيده تر، كه اغلب به طور ناصحيح از 

 آن استفاده مي شود، صادق نيست.

Beam Divergence                                        واگرايي باريكه
1) در مورد باريكه هايي كه مقطع آن ها گرد يا نزديك به گرد است، زاويه مقابل 
قطر باريكه ميدان دور است. 2) در مورد باريكه هايي كه مقطع آنها گرد يا نزديك 
به گرد نيست، زاويه ميدان دور واقع شده در مقابل دو نقطه اي است كه به لحاظ 
قطري در مقابل هم در صفحه اي عمود بر محور نوري قرار گرفته اند كه در آن 
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نقاط چگالي شار تابشي كسر مشخصي از اوج چگالي شار تابشي جمله هاي طيفي 
است. به طور كلي، فقط الزم است واگرايي هاي بيشينه و كمينه (متناظر با قطرهاي 

بزرگ و كوچك چگالي شار تابشي ميدان دور) مشخص شود.

Beamwidth                                                    پهناي باريكه
مترادف Beam Diameter، قطر باريكه است. 

Beat Length                                        طول تپش، طول ضربه
فاصله فيزيكي در راستاي فيبري تك مدي كه بر روي آن دو مد مستقل از 
معيار سنجش دو  بود.  فاز خواهند  به صورت دوره اي هم  انتشار  قطبيدگي 

شكستي فيبر است.

Beer's Law                                                           قانون بير Law                                                           قانون بير Law
قانون ارتباط ضريب جذب به چگالي مولي. ضريب جذب، متناسب با اين 

نوع چگالي با ثابت متناسب است كه ضريب جذب مولي است.

Bend Loss                                                      اتالف خمش
از  تابش  انتشار مرتبه باالي  از مجاز دانستن  ناشي  افزايش تضعيف كه  نوعي 
پهلوهاي فيبر است. دو نوع معمول تلفات خمش عبارتند از: تلفات ناشي از 
خمش فيبر در اطراف شعاع بازدارنده و ديگري ريز خمهاي ناشي از اعوجاج هاي 
كوچك فيبر كه بر اثر اعمال نيروهاي خارجي، مانند شيوه هاي نامناسب كابل 

كشي، ايجاد مي شود.
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Bending Radius                                              شعاع خمش
مقدار بيشينه اي كه فيبر يا كابلي را مي توان خم كرد بدون اين كه به آن آسيبي 

وارد شود. معموال آن را كمينه شعاع خمشي ايمن مي نامند.

BER
به Bit Error Rate مراجعه شود.

BER Floor                          BER كف -BER كف -BER BER پايين ترين مقدارBER پايين ترين مقدارBER
BERمحدود كننده BERمحدود كننده BER در سامانه ديجيتال فيبر نوري به صورت تابعي از توان دريافت 

شده به علت حضور ساز و كارهاي يافت انرژي سيگنال يا نوفه. 

Bidirectional Transmission                        انتقال دو سويه
انتقال سيگنال در هر دو جهت در راستاي فيبر نوري يا جزيي ديگر. 

Binder                                                      نوار پيچي، بايندر
براي  كه  مارپيچي  به صورت  رفته  بكار  رنگي  پالستيكي  نوار  يا  نخ  رشته، 
محدود كردن و گاهي اوقات براي جدا كردن و شناسايي گروه هاي فيبر در 

كابل بكار مي رود.

Birefringence                                                   دو شكستي
معيار سنجش توزيع نايكنواخت تنش در فيبر.

Birefringence Medium                            رسانه دو شكستي
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شكست هاي  ضريب  نور،  متعامد  خطي  قطبش هاي  براي  كه  است  ماده اي 
متفاوتي را نشان مي دهد.

Bistable Optics                                   وسايل نوري دو حالته
افزاره هاي نوري با دو حالت انتقال پايا.

BLSDN
Broadband Integrated Services Digital Net- عالمت اختصاري

works، شبكه هاي ديجيتال خدمات مجتمع باند پهن. 

Bit                                                                            بيت
رقم دو دويي يا كوچك ترين جزء اطالعات در دستگاه دو دويي. داده هاي 

دو دويي 1 يا 0

Bit Error Rate                                            نرخ  خطاي بيتي
نسبت بيت هاي منتقل شده ناصحيح به داده هاي منتقل شده صحيح. 

Black Body                                                        جسم سياهBlack Body                                                        جسم سياهBlack Body
اين اصطالح نشانگر جسم كامًال جاذبي است كه انرژي را بازتاب نمي دهد. 

Boltzmann Law                                         قانون بولتس منBoltzmann Law                                         قانون بولتس منBoltzmann Law
توزيع طيفي تابش. اين قانون با فرمول تابش پالنك بيان مي شود. در تعادل 
گرمايي هنگامي كه جسم سياهي به طور كامل جذب مي كند و به طور كامل 
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با همان آهنگ داده ها مي تاباند، اگر تعادل گرمايي حفظ شود تابش درست 
برابر جذب خواهد بود. 

Blown Fiber                                                   الياف رانشى
روشي براي استقرار فيبرها. در اين روش فيبرها درون لوله اي از پيش نصب 
شده با استفاده از هوا يا گاز فشرده، به منظور پيش راندن الياف در داخل لوله 
وارد مي شوند. فيبرهاي بكار رفته با اين كاربرد داراي پوشش خاصي هستند 

كه وارد شدن آنها را به داخل لوله تسهيل مي كند.

BNC
عالمت اختصاري Bayonet Connector، اتصال دهنده چفتي. 

Bolometer                                   تابش سنج، دماسنج مقاومتي
افزاره اي براي اندازه گيري انرژي تابشي از طريق اندازه گيري تغيير مقاومت 

وسيله اي حساس در برابر گرما كه در معرض تابش قرار مي گيرد.

Bonding                                                  اتصال غالف كابلBonding                                                  اتصال غالف كابلBonding
اتصال الكتريكي اجزاي فلزي غالف هاي كابل. 

Boule   
پيش سازه متخلخل.

Bound Mode                                                        مدكران
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در موجبر نوري مدي كه ميدان آن در جهت عرضي به طور يكنواخت در هر 
جا در خارج از هسته تباهيده مي شود و توان تابش را از دست نمي دهد. 

Bound Ray                                                        پرتو كرانBound Ray                                                        پرتو كرانBound Ray
Guided Royمترادف Guided Royمترادف Guided Roy، پرتو هدايت شده. 

BPON
شبكه   Broadband Passive Optical Network اختصاري  عالمت 

نوري غيرفعال باند پهن. 

Branching Device                                  افزاره انشعاب گيري
افزاره اي كه داراي سه يا چند بخش است كه براي تسهيم نور در ميان قسمت هاي 
خود به روشي از پيش تعيين شده بدون هرگونه اصالح، دستكاري يا تقويت 
سيگنال ورودي، عمل مي كند. انواع آن عبارتند از: افزاره هاي انشعابگري يك 

سويه، دو سويه، متقارن و نامتقارن.

Breaking Strength                                    استحكام شكست
مقدار نيروي الزم براي شكست سيم يا فيبر. 

Brewster's Anlge                        زاويه بروستر- زاويه قطباننده
زاويه بروستر براي تابش نور در مرز صفحه ميان دو منطقه اي كه ضريب هاي 
شكست متفاوتي دارند، زاويه تابشي كه در آن زاويه، بازتاب براي نوري كه 
بردار ميدان الكتريكي آن موازي صفحه اي است كه با جهت انتشار و عمود بر 
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سطح تعيين مي شود، صفر است.

Bridge                                                                        پل
 (dB) تفاوت ميان توان منتقل شده و دريافت شده. آن را با واحد دسي بل

بيان مي كنند.

Brightness                                                         درخشايي
صفت كيفي مربوط به مفهومي ديداري كه مطابق با اين مفهوم به نظر مي رسد. 
منبعي نور بيشتر يا كمتر گسيل مي كند، چون چشم به همه رنگ ها به طور 

يكسان حساس نيست، درخشايي را نمي توان اصطالحي كمي دانست.

Brittle                                                             ترد، شكننده
بدون كش آمدن زياد به راحتي مي شكند.

Broadband                                                          باند پهن
بر مي گيرد.  در  را  بسامدها  از  كه گستره وسيعي  است  انتقالي  كلي  به طور 
برچسب باند پهن گاهي اوقات براي شبكه اي به كار مي رود كه خدمات بسيار 

متفاوتي را براي انتقال ويديويي انجام مي دهد.

Buffer                                                             بافر، ميانگير
پوششي كه براي محافظت از فيبر نوري در مقابل آسيب فيزيكي بكار مي رود. 

Buffer Coating                                                 پوشش بافرBuffer Coating                                                 پوشش بافرBuffer Coating
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ماده محافظت كننده اي كه بر روي فيبرها بكار مي رود. اندازه ظاهري فيبر را 
افزايش مي دهد. ممكن است بيش از يك اليه باشد. آن را بر حسب ميكرون 
بيان مي كنند. بايد اين پوشش را براي عمل اتصال و بسياري از سامانه هاي 
اتصال دهنده برداشت. بر روش هاي لخت كاري تأثير دارد. اين پوشش معموالً 

براي كابل هاي با بافر چسبيده با ضخامت بيشتر يا داراي چند رنگ است.

Buffer Tube                                         لوله بافر، لوله ميانگير
لوله پالستيكي سخت كه قطر داخلي آن چند برابر قطر فيبر است. اين لوله 

يك يا چند فيبر را نگهميدارد. 

Buffer Tube Diameter                                   قطر لوله بافر
اين قطر برحسب ميليمتر يا اينچ بيان مي شود، اين اندازه بر طراحي اتصال 

دهنده هايي كه لوله هاي بافر با آن ها جفت مي شوند، تأثير دارد. 

Bundle                                                             دسته، رشته
تعدادي فيبر كه با هم گروه بندي شده اند، معموال سيگنال مشتركي را حمل مي كنند.

Bus Network                                 شبكه گذرگاه، شبكه خطيBus Network                                 شبكه گذرگاه، شبكه خطيBus Network
انتقالي كه  پايانه ها به رسانه  توپولوژي شبكه (همبند شبكه) كه در آن همه 

براي گذرگاه به كار مي رود، وصل شده اند.

Byte                                                                         بايت
واحدي شامل 8 بيت.
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C

Cable                                                                       كابل
يك يا چند فيبر تشكيل شده درون هسته و پوشيده شده با غالف محافظ. 

Cable Assembly                                            مجموعه كابلCable Assembly                                            مجموعه كابلCable Assembly
كابل فيبر نوري با اتصال دهنده هايي كه در يك يا هر دو طرف كابل نصب 
شده اند. از اين كابل ها براي اتصال تجهيزات نوري- الكتريكي استفاده مي شود. 

Cable Bend Radius                                  شعاع خمش كابل
شعاع خمش كابل در اثناي نصب اشاره به بار كششي دارد كه كابل تحمل 
مي كند. نبود اين خم دال بر شعاع خمش مجاز كمتر است، زيرا مربوط به 

شرايط بدون بار است. 

Cable Cutoff Wavelength                      طول موج قطع كابل
طول موجي كه در آن مد طبقه دوم به وجود آمده در فيبر تك مدي كامل شده 

با داشتن طول و خمش مشخصي، به مقدار معيني تضعيف مي شود.

Cable Diameter                                                  قطر كابل
قطر كابل بر حسب ميليمتر يا اينچ بيان مي شود. بر فضاي اشغال شده، شعاع 
انتخاب  در  است.  مؤثر  واقعي  وزن  و  طول  حقيقي،  اندازه  خمش،  مجاز 

گيره هاي كشيدن كابل نيز تأثير دارد.
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Cable Plant                                                  تجهيزات كابل
تجهيزات كابل شامل همه اجزاي نوري مانند فيبر، اتصال دهنده و مانند آنها 

در ميان فرستنده و گيرنده است.

Cable Weight                                                    وزن كابل
وزن كابل را بر حسب پوند در هر 1000 فوت (يا كيلوگرم در هر كيلومتر) بدون 
وزن قرقره در برگيرنده آن بيان مي كنند. وزن كابل بر فروافتادگي (شكم دادن)، 

دهانه و اندازه مهار (رابط نگهدارنده) در كاربردهاي هوايي مؤثر است.

CAN
Cable Area Networkعالمت اختصاري Cable Area Networkعالمت اختصاري Cable Area Network، شبكه كابل منطقه اي.

CATV
Community Antenna از  كه  تلويزيون  كابل  اختصاري  عالمت 

Television گرفته شده است.

Cavity
Optical Cavityبه Optical Cavityبه Optical Cavity مراجعه شود.

CDDI
واسطه   Copper Distributed Data Interface اختصاري  عالمت 

داده هاي توزيع شده با هادي مسي.
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Center Wavelength                طول موج مركز، طول موج ميان
طول موج منبع نور كه ممكن است «ميان» آن گرفته شود. يك معيار سنجش 

براي اين طول موج ميانگين دو طول موج FWHM است.

Central Member                                           عنصر مركزي
جزء مركزي كابل. اين جزء به منزله عضو ضد كمانش به منظور مقاومت در 
از فوالد،  بكار مي رود. عنصر مركزي  دما  اثر  ايجاد شده در  برابر تنش هاي 

الياف شيشه اي يا پالستيك تقويت شده با شيشه تشكيل مي شود.

Channel                                                          كانال- مجرا
مسيري ارتباطاتي يا سيگنالي كه بر روي آن كانال فرستاده مي شود. كانال هاى صوتي 

را مي توان از طريق تافتگري چند كانال، بر روي يك كانال نوري منتقل كرد.

Chemical Stripping                              لخت كاري شيمياييChemical Stripping                              لخت كاري شيمياييChemical Stripping
خيساندن فيبر در ماده اي شيميايي براي برداشتن پوشش آن.

Chemical Vapor Deposition                رسوب بخار شيميايي
MCVD، OVD، اصطالحي كلي كه براي فرآيندهاي ساخت پيش سازه
VAD و ديگر پيش سازه ها بكار مي رود. در اين فرآيندها، بخارهاي شيميايي 

در حضور گرما بر سطح ماده رسوب مي كند.

اتالف هيدروژني با واكنش شيميايي 
Chemically Reactive Hydrogen Loss
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افزايش اتالف است و هنگامي پيش مي آيد كه ملكول هاي هيدروژن با شيشه 
واكنش مي كنند، اين اتالف دايمي است.

Chirpping
تغيير سريع (شكلي از مدوالسيون بر عكس جريا ن هاي آهسته (رانش هاي 
chirppingبلند مدت) در طول موج منبع نور گسيل. chirppingبلند مدت) در طول موج منبع نور گسيل. chirpping اغلب در عمل پالسي 

منبع مشاهده مي شود.

Chromatic Dispersion                                پاشيدگي رنگي
پاشيده  ايجاد و  با  فيبرهاي نوري را  باند  پهناي  از ساز و كارهايي كه  يكي 
كردن پالس به علت عبور رنگ هاي مختلف نور در فيبر، محدود مي كند. طول 
موج هاي متفاوت نور با سرعت هاي متفاوت عبور مي كند. چون بسياري از 
منابع نوري، نوري را گسيل مي كنند كه گستره اي از طول موج ها را در خود 
دارند، هر يك از اين طول موج ها در زمان هاي مختلفي مي رسند و به اين 
ترتيب موجب مي شوند پالس منتقل شده با رسيدن به طرف پايين فيبر پاشيده 

شود. مترادف اعوجاج درون مدي است.

Cladding                                                                غالفCladding                                                                غالفCladding
برابر  از آن در  فيبر را احاطه كرده و  ماده داراي ضريب شكست كه هسته 
پراكندگي بازدارنده هاي سطحي محافظت مي كند. در فيبرهاي تمام شيشه اي، 
غالف روي شيشه است. در فيبرهاي سيليسي با غالف پالستيكي از غالفكاري 

پالستيكي نيز ممكن است به منزله پوشش استفاده شود.
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Cladding Center                                              مركز غالف
مركز دايره اي كه محيط بر سطح خارجي غالف همگن است كه زير عنوان 

Tolerance Field تعريف شده است.

Cladding Diameter                                           قطر غالف
قطر دايره محيط بر اليه غالف.

Cladding Mode                                                  مد غالف
مدي كه مي تواند در غالف حركت كند. اين عمل هنگامي اتفاق مي افتد كه 

غالف با رسانه اي احاطه شده باشد كه ضريب شكست كمتري دارد. 

Cladding Mode Stripper                    حذف كننده مد غالف
آن  از  استفاده  با  كه  تابشي  مدهاي  به  غالف  مدهاي  تبديل  براي  افزاره اي 
مدهاي غالف از روي فيبر برداشته مي شود. اين عمل اغلب توسط ماده اي 
يا  برابر  شكستي  ضريب  كه  مي شود  انجام  فيبر  روپوش  يا  پوشش  مانند 

بزرگ تر از ضريب شكست غالف فيبر دارد.

Cladding Noncircularity                      نادايره اي بودن غالفCladding Noncircularity                      نادايره اي بودن غالفCladding Noncircularity
درصد انحراف شكل مقطع غالف نسبت به دايره.

Cladding Ray                                                   پرتو غالفCladding Ray                                                   پرتو غالفCladding Ray
در فيبر نوري به پرتوي گفته مي شود كه به علت بازتاب از سطح خارجي 
غالف، به هسته و غالف محدود مي شود. در اصطالحات وصف كننده مد، 
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پرتوهاي غالف با مدهاي غالف مطابقت مي كنند.

Cleaving                                                                  برشCleaving                                                                  برشCleaving
شكست كنترل شده فيبر به گونه اي كه سطح انتهايي آن هموار است.

Coating (Primary Coating)                (پوشش اوليه) پوشش
اليه اي محافظت كننده، معموال آكريالت كه در اثناي كشش كاري بر روي 
فيبر قرار داده مي شود. اين پوشش سطح شيشه را از آسيب هاي محيطي و 
فيزيكي محافظت مي كند. فيبر بدون اين پوشش به سرعت استحكام خود را 
از دست مي دهد و براي مصرف بسيار ضعيف مي شود. وارد آمدن آسيبي به 
اين پوشش در خالل كابل كشي يا جابه جايي آن به فيبري ضعيف يا شكسته 

منجر خواهد شد.

Coating (Secondary Coating)            (پوشش ثانويه) پوشش
ماده اي محافظت كننده، معموالً پالستيك كه بر روي فيبر پس از كششكاري 
بكار مي رود. به اين منظور كه از استحكام مكانيكي آن محافظت كند و مانع 

نيروهاي خارجي  شود كه ممكن است موجب تلفات ريزخمش ها شوند.

Code Bit                                                              بيت كد
كوچك ترين جزء ارسال سيگنال كه توسط اليه فيزيكي براي انتقال بر روي 

كابل فيبري بكار مي رود.

Coherence Area                                          ناحيه همدوسي
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ناحيه اي در صفحه عمود بر جهت انتشار كه ممكن است نور بر روي آن كامال 
همدوس در نظر گرفته شود. معموالً ناحيه انسجام ناحيه اي است كه بر روي 

آن درجه انسجام بيش از 0/88 است.

Coherence Length                                       طول همدوسي
فاصله انتشار كه ممكن است باريكه نور در آن فاصله همدوس در نظر گرفته شود.

Coherence Time                                          زمان همدوسي
زماني كه طي آن انتشار باريكه نور ممكن است همدوس به شمار آيد. اين 

زمان برابر با طول همدوسي تقسيم بر سرعت فاز است.

Coherent                                                             همدوس
اين ويژگي با نسبت ثابت فاز ميان نقاطي روي موج الكترومغناطيسي مشخص 

مي شود.

Coherent Bundle                       دسته همدوس، رشته همدوس
الياف بسته بندي شده با يكديگر در يك دسته به گونه اي كه ترتيبي ثابت را در 

دو طرف حفظ مي كنند و مي توانند تصويري را انتقال دهند.

Coherent Light                                              نور همدوس
نوري كه همه پارامترهاي آن قابل پيش بيني است و به هر نقطه اي در زمان يا 
فضا به ويژه در ناحيه در مسير عمود بر جهت انتشار يا طي زمان در نقطه اي 

خاص در فضا، مربوط مي شود.
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Coherent Source                                           منبع همدوس
منبع نور آرماني نظري كه باريكه نوري بسيار باريك، يك سويه و با يك طول 
موج (تك رنگ) منتشر مي كند. همه نور گسيل شده از منبع همدوس هم فاز 

است. ليزر تقريبًا منبعي همدوس است.

Collimation                                موازي سازي- همراستا سازي
كمينه  با  باريكه اي  به  يا همگرا  واگرا  تابشي  باريكه  آن  توسط  كه  فرآيندي 
ممكن واگرايي براي آن سامانه تبديل مي شود (به طور آرماني دسته اي موازي 

از پرتوها است).

Composite Cable
به Hybrid Cable مراجعه شود.

Concatenation                                       زنجيره اي، رشته اي 
اتصال سر به سر چند فيبر به يكديگر.

Concatenation Gamma                             گاماي زنجيره اي
يكديگر  به  فيبر  كه چند  هنگامي  باند  پهناي  بندي  مقياس  براي  كه  ضريبي 

متصل مي شوند، بكار مي رود.

Concentricity Error                                 خطاي هم مركزي
مقداري كه مطابق آن هسته فيبر با غالف خود هم مركز نيست. اين اصطالح 
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مترادف هم مركزي هسته با غالف و يا خارج از مركزي هسته است.

Connector                                           اتصال دهنده، كانكتور
بسته  يا محفظه اي  گيرنده  نور،  منبع  نوري،  الياف  كابل  به سر  كه  وسيله اي 
مي شود كه با وسيله اي مشابه جفت مي شود، به اين منظور كه نور را به گونه اي 
اپتيكي به داخل و خارج از الياف نوري پيوند دهد. اتصال دهنده، سرهاي دو 

فيبر يا يك سر فيبر و منبع نور يا آشكارساز را به هم وصل مي كند.

اتالف فيبر نوري ناشي از اتصال دهنده 
Connector- Induced Optical Fiber Loss
 آن بخشي از اتالف جاگذاري اتصال دهنده كه برحسب دسي بل بيان مي شود 
و به علت ناخالصي ها يا تغييرهاي ساختاري با فيبر نوري است كه پاياندهي 

يا جابجايي درون اتصال دهنده موجب آن است.

Connector Insertion Loss
به Insertion Loss مراجعه شود.

Connector Plug                                   درپوش اتصال دهندهConnector Plug                                   درپوش اتصال دهندهConnector Plug
وسيله اي كه براي پاياندهي به كابل هادي نوري بكار مي رود.

Connector Variation                               تغيير اتصال دهنده
مقدار بيشينه برحسب دسي بل مربوط به تفاوت اتالف جاگذاري ميان اتصال 
دهنده هاي نوري جفت كننده است (به طور مثال، با جفت كردن مجدد، چرخه 
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Optical Connector Variationدمايي و مانند آنها). آن را Optical Connector Variationدمايي و مانند آنها). آن را Optical Connector Variation نيز مي نامند.

Conservation of Radiance                      اصل بقاي تابندگي
مبين  كه  پايه اي  اصلي  مي شود.  ناميده  روشنايي  بقاي  اصل  رسمي  طور  به 
اين نكته است كه وسايل نوري نمي توانند تابندگي منبعي را افزايش دهند؛ 

تابندگي تصوير نمي تواند بيش از تابندگي شيء باشد.

Consolidation
به Sinter مراجعه شود.

Conventional Fiber
به Dispersion unshifted Fiber مراجعه شود.

Core                                                                        هسته
تعريف  باال  ناحيه ضريب شكست  با  كه  فيبر  به  مربوط  نور  بخش رسانش 
محدود  غالفكاري  ماده  با  كه  است  فيبر  مركز  در  معموالً  هسته  مي شود. 

مي شود.

Core Area                                                        سطح هسته
سطح مقطع محصور توسط منحني يي كه همه نزديك ترين نقاط به محور در 
نقاط ضريب شكست  اين  به يكديگر وصل مي كند كه در  را  اطراف هسته 
Kهسته از ضريب شكست غالف همگن به مقدار Kهسته از ضريب شكست غالف همگن به مقدار K برابر بيشتر از تفاوت ميان 
بيشينه ضريب شكست هسته غالف همگن است و K ثابت مثبت يا منفي 
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مشخصي است.

Core Diameter                                                   قطر هسته
قطر دايره اي كه هسته را در بر گرفته است.

Core Eccentricity
به concentricity Error مراجعه شود.

Core Non- Circularity                          نادايره اي بودن هستهCircularity                          نادايره اي بودن هستهCircularity
درصد انحراف شكل سطح مقطع هسته از دايره. گاهي اوقات آن را بيضوي 

بودن هسته مي گويند (نبايد آن را با خروج از مركزي هسته اشتباه كرد).

Core Size                                                         اندازه هسته
نيست.  شامل غالف  مي شود.  تعيين  ميكرون  برحسب  فيبر.  اصلي  توصيف 

سطحي نهايي را تعيين مي كند كه نور را مي پذيرد و منتقل مي كند.

Core- to- Clad Cencentricity
به concentricity Error مراجعه شود.

بيضوي بودن هسته (نادايره اي بودن)
Core Ellipticity (Non- Circularity)

معيار سنجش انحراف هسته از گرد بودن.
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Cosine Emission Law                       قانون گسيل كوسينوسيCosine Emission Law                       قانون گسيل كوسينوسيCosine Emission Law
قانون گسيل المبرت نيز ناميده مي شود؛ اصطالحي كه مقدار گسيل انرژي را 
به زاويه مربوط به سطح تابش دهنده مربوط مي كند. قانون كوسينوسي، به 
ويژه مشخص مي كند كه انرژي گسيل شده در هر جهت متناسب با كوسينوس 
زاويه اي است كه آن جهت با عمود بر سطح گسيل كننده مي سازد. گسيلنده هايي 

كه مطابق اين قانون مي تابند تابشگرها يا منبع هاي المبرتي ناميده مي شوند.

Counter- Rotating Ring                         حلقه معكوس گردRotating Ring                         حلقه معكوس گردRotating Ring
ترتيبي كه توسط آن دو مسير سيگنال كه جهت آن ها عكس يكديگر است در 

هر توپولوژي حلقه اي موجود است.

Coupled Modes                                       مدهاي جفت شده
مدهايي كه انرژي هاي آن ها تقسيم مي شود.

Coupler                                               جفتگر- وسيله اتصال
انتقال نور به داخل يا به خارج از فيبر نوري (توجه داشته باشيد كه جفت ساز 

به جفتگر نياز ندارد).

Coupling Efficieny                                    بازده جفت سازيCoupling Efficieny                                    بازده جفت سازيCoupling Efficieny
بازده انتقال توان نوري ميان دو جزء نوري.

Coupling Loss                                            اتالف جفت ساز
اتالف تواني كه هنگام جفت سازي نور از يك افزاره نوري به ديگري از دست مي رود.
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Critical Angle                                                زاويه بحراني
فيبر،  داخل  در  كامل  به طور  پرتوي  زاويه  آن  در  كه  زاويه اي  كوچك ترين 

بازتاب مي يابد.

Crosstalk                                               همشنوايي، پارازيتCrosstalk                                               همشنوايي، پارازيتCrosstalk
برگرفتن نور ناخواسته از فيبر ديگر.

Curvature Loss                           اتالف خميدگي، اتالف انحنا
مترادف Macrobend Loss ، اتالف درشت خم.

Cutback                                                           قطع انتهاييCutback                                                           قطع انتهاييCutback
روشي براي اندازه گيري تضعيف يا پهناي باند فيبر است، بدين ترتيب كه ابتدا 
در طول كامل اندازه گيري مي شود و سپس «كوتاه مي شود» و فيبر در طول 

كوتاه دوباره اندازه گيري مي شود.

Cutback Gamma                                     گاماي قطع انتهايي
ضريبي براي درجه بندي پهناي باند و در هنگامي بكار مي رود كه فيبر بلند به 

طول كوتاه تر بريده مي شود.

Cutback Measurement         اندازه گيري هاي فيبر با قطع انتهايي
اتالف  مقايسه  براي  فيبر  بريدن  ايجاد شده توسط  نوري  اتالف  اندازه گيري 

قطعه كوتاه با تالف قطعه بلندتر است.
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Cutback Technique                                  شيوه قطع انتهايي
شيوه اي براي اندازه گيري تضعيف يا اعوجاج فيبر توسط انجام دو اندازه گيري انتقال 
است. يك اندازه گيري در طرف خروجي طول كامل فيبر است، ديگري در يك تا سه 
متري طرف ورودي است. دسترسي به خروجي طول كوتاه، بدون اين كه اختاللي در 

جفت سازي منبع به فيبر پيش آيد، با فيبر آزموني «كوتاه شده» انجام مي شود.

Cutoff Wavelength Theorical              طول موج قطع نظري
كوتاه ترين طول موجي كه در آن طول موج مدي يگانه مي تواند در فيبر تك 
مدي منتشر شود. در طول موج هاي كم تر از قطع، چند مد منتشر مي شود و 

فيبر ديگر تك مد نيست، بلكه چند مد است.

CVD
بخار  رسوب   ،Chemical Vapor Deposition اختصاري  عالمت 
شيميايي. روشي كه براي ساخت ميله هاي پيش سازه بكار مي رود و فيبر از 

آن كشيده مي شود.

CW
عالمت اختصاري Continuous Wave موج پيوسته.

Cycles Per Second                                        سيكل در ثانيه
تعداد نوسان هاي موج يا بسامد. يك سيكل در ثانيه برابر يك هرتز است.
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D

DlA
عالمت اختصاري ديجيتال به قياسي.

Dark Current                                                جريان تاريك
جرياني كه در آشكارسازهاي حساس به نور جريان مي يابد، هنگامي كه هيچ 

شار تابشي وجود نداشته باشد (تاريكي كلي). 

Dark Fiber                                                       فيبر تاريك
فيبر نوري استفاده ناشده اي كه نور از آن منتقل نشده است، به اين معني كه 

هرگاه كه باند پهن سيستمي اضافي (ظرفيت) مورد نياز باشد به كار افتد.

Data Communication Channel (DCC)  كانال ارتباط داده ها
SONET (Synchronous Optical)سيگنال Kbps192 بخش سه بايتي
Network، شبكه نوري همگام كه حاوي اطالعات اعالم خطر، نظارت و 
عملكرد است. از آن مي توان براي پيام هاي ايجاد شده داخلي يا خارجي يا براي 

پيام هاي خاص سازنده استفاده كرد.

Data Link                                                       پيوند داده هاData Link                                                       پيوند داده هاData Link
فرستنده فيبر نوري، كابل و گيرنده كه داده ها را ميان دو نقطه منتقل مي كند.

Decibel (dB)                                                (dB) دسي بل
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واحد استاندارد براي بيان به دست آوردن يا از دست دادن توان نوري.

d B Loss Budget                                 بودجه اتالف دسي بل
مقدار نور دسته پذير براي جبران تضعيف در پيوند نوري و حفظ مشخصات. 
تلفات كابل، اتصال دهنده ها و خمش ها همه بخشي از بودجه نوري را تشكيل 

مي دهند.

DC
عالمت اختصاري Direct Current، جريان مستقيم.

Degenerate Waveguides                          موجبر هاي تباهيده
بسامدهاي مورد  براي همه  انتشار يكسان  ثابت  از موجبر ها كه  مجموعه اي 

توجه دارند.

Degree Of Coherence                                 درجه همدوسي
Vمعيار سنجش انسجام منبع نور؛ مقدار درجه همدوسي برابر با ديد، Vمعيار سنجش انسجام منبع نور؛ مقدار درجه همدوسي برابر با ديد، V فريزهاي 
V= Imax- Imin/ Imox+ Imin. Imax آزمايش تداخل دو باريكه است، كهImax آزمايش تداخل دو باريكه است، كهImax
Iminشدت بيشينه الگوي تداخل است، Iminشدت بيشينه الگوي تداخل است، Imin شدت در حالت كمينه است. هنگامي كه 
درجه همدوسي بيش از 0/88 باشد، نور را كامًال همدوس در نظر مي گيرند و براي 

مقادير بسيار كم ناهمدوس و براي مقادير مياني نسبتاً همدوس مي نامند.

Delta                                                                 دلتا، مثلث
تفاوت شكستار يكنواخت شده (نرمال شده) فيبر. داده هاي فيبر تقريبًا برابر با 



واژه نامه سيم و كابل 1147

تفاوت ضريب هاي شكست هسته و غالف تقسيم ضريب هسته است.

Demultiplexer (DEMUX)                                    واتافتگر
افزاره اي كه سيگنال تافتگر (مالتي پلكس شده) را به مؤلفه هاي اوليه آن جدا 

مي كند؛ يعني عكس عمل تافتگري را انجام مي دهد.

تافتگري با تقسيم طول موج فشرده 
Dense Wavelength Divison Multiplexing
فرآيندي كه توسط آن سيگنال هاي نوري با طول موج هاي مختلف (رنگ) با 
هم تلفيق و همزمان منتقل مي شوند و پس از انتقال آنها را جدا مي كنند و به 
مقصدهاي جداگانه خود مي فرستند. اين فرآيند مقدار اطالعاتي را كه مي توان 

بر روي فيبري تكي منتقل كرد به مقدار زيادي افزايش مي دهد.

Density
Optical Densityبه Optical Densityبه Optical Density مراجعه شود.

Design Qualification Test                      آزمون قابليت طرح
طراحي  از  ويژگي هايي  آن  بودن  مناسب  و  درستي  ارزيابي  براي  آزموني 

محصول كه احتماال در خالل عمليات ساخت تغيير نمي كند.

Detectivity                                                    آشكار شدگيDetectivity                                                    آشكار شدگيDetectivity
.(NEP ) دو سويه بودن توان معادل نوفه
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Detector                                                           آشكار ساز
افزاره اي كه هنگامي كه به آن نور تابيده شود سيگنالي الكتريكي توليد مي كند. 
و  فتودارلينگتن ها  فتوديودها،  از:  عبارتند  نوري  فيبر  در  آنها  معمول ترين 

فتوترانزيستورها.

عمل محدود به نوفه آشكارساز
Detector Noise Limited Operation
براي نشانه عمل بكار مي رود و هنگامي از آن استفاده مي شود كه دامنه پالس 
به جاي پهناي آن، فاصله ميان تكرار كننده ها را محدود مي كند. در اين ناحيه 
عمل تلفات به اندازه كافي است، به طوري كه دامنه پالس را به اندازه اي كوچك 

مي كند كه نمي توان نشانه اي از وجود يا عدم وجود پالس را ميسر ساخت.

DFB
Distributed Feedbackعالمت اختصاري Distributed Feedbackعالمت اختصاري Distributed Feedback، بازخورد توزيع شده.

Diagnostic Test                                            آزمون تشخيص
آزموني كه براي به دست آوردن اطالعات بيشتر در مورد خصوصيت هاي فيبر 
افزايش  براي بهسازي كيفيت محصول و  اين آزمون معموالً  انجام مي شود. 

بازده توليد انجام مي شود.

Diameter- Mismatch loss                      اتالف ناجوري قطر
فرستنده، قطري  نيمه  پيش مي آيد كه  اتصال، هنگامي  توان در محل  اتالف 
بيشتر از نيمه گيرنده دارد. اين اتالف هنگام جفت سازي نور از منبع به فيبر، 
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از فيبر به فيبر يا از فيبر به آشكارساز به وجود مي آيد.

Dichronic Filter                         پااليه دو فام- صافي دو رنگ
موج  طول  با  مطابق  انتخابي  گونه اي  به  نور  انتقال  براي  كه  نوري  پااليه اي 

طراحي شده است. (اغلب پااليه اي باال گذران يا پايين گذران است). 

Dichroic Mirror                                                آينه دوفام
آيينه اي كه براي بازتاب انتخابي نور بر حسب طول موج در نظر گرفته شده است.

Dielectric Filter
به Interference Filter مراجعه شود.

Dielectric Sheath or Cable            غالف يا كابل دي الكتريك
غالف يا كابلي كه حاوي هيچ گونه ماده رساناي برق مانند فلزات نيست. كابل هاي 
دي الكتريك گاهي اوقات در محل هايي بكار مي روند كه در معرض آذرخش يا تداخل 

الكترومغناطيسي شديد قرار مي گيرند. اين اصطالح مترادف كابل غيرفلزي است.

تضعيف ديفرانسيلي مد، تضعيف اختالفي مد 
Differential Mode Attenuation

تغيير تضعيف در ميان مدهاي فيبر.

Differential Mode Delay                          تأخير اختالفي مدDifferential Mode Delay                          تأخير اختالفي مدDifferential Mode Delay
تغيير در زمان حركت در ميان مدهاي فيبر.
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Diffraction                                                             پراش
انحراف جبهه موج از مسير پيش بيني شده توسط اپتيك هندسي (نورشناسي 
محدود  شيء  لبه  يا  دهانه  توسط  موج  جبهه  كه  زماني  در  است،  هندسي) 
مي شود. پراش معموالً براي دهانه هاي مربوط به مرتبه طول موج، بسيار قابل 
توجه است. اما پراش ممكن است هنوز براي بسياري از مرتبه هاي بزرگي 

روزنه هايي بزرگ تر از طول موج مهم باشد.

Diffraction Grating                                        توري پراشDiffraction Grating                                        توري پراشDiffraction Grating
آرايه اي از خطوط بازتاب دهنده يا منتقل كننده ظريف، موازي و با فاصله 
برابر است كه به طور متقابل اثر پراش را در لبه هاي هر يك افزايش مي دهد، 
به اين منظور كه نور پراش شده را بسيار نزديك به مشخصه چند جهت اندك 

فاصله گذاري خطوط و طول موج هاي نور پراش شده متمركز كند.

Diffraction Limited                                   محدود به پراش
باريكه اي از نور محدود به پراش است، اگر واگرايي باريكه در ميدان دور 
برابر با واگرايي پيش بيني شده آن توسط نظريه پراش باشد يا در «نورشناسي 
كانوني»، پاسخ به ضربه (ايمپالس) يا حد توان تفكيك برابر با همين مشخصه 

كه توسط نظريه پراش پيش بيني مي شود باشد.

Diffuse Reflection
به Reflection مراجعه شود.
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Directional Coupler
Coupler، Optical Fiber Coupler، Branching Device به 

مراجعه شود.

Discountinuity                                     ناپيوستگي،گسستگيDiscountinuity                                     ناپيوستگي،گسستگيDiscountinuity
وقفه يا خارج شدگي سيگنال نوري.

Dispersion                              پاشيدگي- پراكندگي، ديسپرشن
اصطالحي كه براي توصيف وابستگي بسامد مربوط به هر چند پارامتر بكار مي رود، 
مانند فرآيندي كه توسط آن سيگنالي الكترومغناطيسي به اين علت كه انواع مختلف 
اجزا بسامد آن سيگنال مشخصه هاي انتشار مختلفي دارند معوج مي شود. اين 
اصطالح براي توصيف بستگي ميان ضريب شكست و بسامد (طول موج) نيز 
بكار مي رود. چون پاشيدگي موجب پهن شدن پالس هاي ورودي در راستاي طول 
فيبر مي شود، معموالً اين ساز و كار را پاشيده شدن پالس مي گويند. دو نوع اصلي 

پاشيدگي، مدي و ماده اند.

Dispersion Flattened Fiber             فيبر با پاشيدگي پهن شده
فيبري تك مدي كه در سراسر گستره طول موج 1300 تا nm 1600 پاشيدگي 

رنگ دار پايين دارد.

Dispersion Limited Operation        عمل محدود به پاشيدگي
براي نشان دادن عمل در هنگامي كه پاشيدگي پالس، به جاي دامنه آن، فاصله 
ميان تكرار كننده ها را محدود مي كند. در عمليات سازگاني، پاشيدگي موجبر 
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نبود  يا  اتخاذ تصميم هوشمندانه در مورد وجود  از  و ماده براي مانع شدن 
پالس كافي است.

Dispersion Shifted Fiber             فيبر با پاشيدگي جابه جا شده
nm به  نزديك  صفر  نامي  پاشيدگي  موج  طول  كه  مدي  تك  فيبري 

1550دارد.

Dispersion Unshifted Fiber       فيبر با پاشيدگي جابه جا نشده
دارد.   nm 1310به نزديك  نامي صفر  پاشيدگي  طول  كه  مدي  تك  فيبري 

مترادف با فيبر معمولي يا تغيير نايافته است.

Distortion                                                اعوجاج، واپيچش
تغييري در شكل موج سيگنال.

Distortion Limited Operation         عمل محدود به اعوجاج
شرايط غالب در هنگامي كه اعوجاج سيگنال دريافت شده و نه دامنه (يا توان) 
آن، عملكرد را محدود مي كند. هنگامي اين شرايط پيش مي آيد كه سامانه شكل 
موجوديس را فراتر از حدود مشخص اعوجاج مي دهد. در مورد سامانه هاي 

خطي، عمل محدود به اعوجاج معادل عمل محدود به پهناي باند است.

Distribution Cable, Inside Plant كابل توزيع داخل تاسيسات
كابل هاي همه منظوره اي كه به طور معمول به صورت افقي از محل بسته اي 
(انباري) در طبقه اي معين در داخل ساختمان كشيده مي شود. كابل هاي توزيع 
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ممكن است كابل ساده، دوتايي، چهارتايي يا كابل هاي فيبري پرشمارتر باشد.

Divergence
به Beam Divergence مراجعه شود.

Dopant                                         آالينده، عامل ناخالصي ساز
ماده اي مخلوط شده، گداخته شده، ملغمه اي شده، متبلور شده يا به هر صورت 
ديگر كه به ماده ديگري اضافه مي شود به اين منظور كه ماده معدني حاصل را 

به مشخصه هاي مطلوب برساند.

Doped                                                 آالييده- ناخالص شده
فيبر يا افزاره اي كه در آن عامل آالينده بكار رفته است.

DC فرآيند دو بوته اي- فرآيند
Double- Crucible (DC) Process

فرآيند توليد الياف نوري كه در آن از دو بوته هم مركز استفاده مي شود كه 
فيبر غالفكاري  براي شيشه غالف است.  براي شيشه هسته و ديگري  يكي 
يا  فيبر  بيرون كشيده مي شود و نفوذ مواد آالينده در شيشه ها،  شده از كف 
ضريب شكست تدريجي (GI) را براي هر يك از آن ها به وجود مي آورد. اين 

اصطالح مترادف با فرآيند شيشه مركب؛ فرآيند تبادل يوني است.

Double End Closure                                    بست دو طرفه
بست اتصال با درگاه هاي (پورت هاي) ورودي كابل در هر دو طرف است. 
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اين بست ها هم براي اتصال درون خط و هم اتصال لب به لب مناسب اند.

Double Pull                                                  كشش دوگانه
با  كابل كشي مشابه  كانال  يا  لوله حفاظ  داخل  به  كابل  براي كشيدن  روشي 
كشش پس خوراندن است، با اين تفاوت كه در اين روش نياز به خواباندن 

كابل پس خوران روي زمين از بين مي رود.

Drawing                                                                 كششDrawing                                                                 كششDrawing
فرآيند عمليات ساخت كه از طريق آن الياف از پيش سازه ها كشيده مي شوند. 
پيش سازه فيبر به آهستگي در داخل كوره پايين آورده مي شود و فيبر از پايين 
كشيده مي شود. اندازه فيبر را از طريق نسبت سرعت پيش سازه به سرعت 

فيبري كه به بيرون كشيده مي شود كنترل مي كنند.

Drop Cable                                                       كابل آويز
كابلي كه به طور معمول يك تا پنج فيبر دارد و براي فراهم كردن پيوند نهايي 
كامل  مترادف  مي رود.  بكار  مشترك خط  و ساختمان هاي  توزيع  كابل  ميان 

خدمات رساني است.

Dual Coat                                                    پوشش دوتايي
ساختار فيبر پوشش شده اي كه شامل پوشش نرم داخلي و پوشش سخت تر 

بيروني است. بسياري از فيبرهاي ارتباطاتي را به اين طريق مي سازند.

Duct Liner                                                         آستركانال
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لوله اي با قطر كم تر از لوله حفاظ كه درون لوله حفاظ معمولي و زيرزميني 
فراهم  آن  از  اصلي  مي گيرد. هدف  قرار  نوري  الياف  كابل هاي  نصب  براي 
آوردن مسيري تميز و پيوسته با مشخصه هاي اصطكاكي معلوم است. مترادف 

كانال فرعي و درون كانالي است.

Ductility                                                 نرمي، قابليت تورقDuctility                                                 نرمي، قابليت تورقDuctility
قابليت تغيير شكل يافتن و حفظ شكل تغيير يافته.

Duplex Transmission                                    انتقال دوگانه
انتقال در دو جهت كه يك جهت به نوبت در هر بار (نيمه دوتايي) يا هر دو 

جهت به طور همزمان (دوتايي كامل) است.

ضريب كار پالس (بدون بعد)
Duty Factor, Pulse (Dimension Loss)

نسبت ميانگين مدت پالس به ميانگين فاصله پالس.

Duty Cycle                                                        چرخه كار
در انتقال ديجيتال نسبت سطوح باال به سطوح پايين.

DWDM
به Wavelength Division Multiplexing مراجعه شود.
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E

ElO
عالمت اختصاري الكترونيك به نوري.

EDF
عالمت اختصاري Erbium- Doped Fiber، فيبر ناخالص شده با اربيم.

EDFA
عالمت اختصاري Erbium- Doped Fiber Amplifier، تقويت كننده 
فيبر ناخالص شده با اربيم. نوعي تقويت كننده نوري كه سيگنال نور منتقل 
شده از داخل بخشي از فيبر ناخالص شده با اربيم عبور مي كند و به وسيله 
نوري  ارتباطات  در   EDFA از  استفاده  مي شود.  تقويت  ليزري  پمپ  ديود 
را به طور اساسي به سه دسته طبقه بندي مي كنند: تقويت كننده توان افزاري 

فرستنده، تقويت كننده تكراري درون خطي و پيش تقويت كننده گيرنده.

Effective Mode Volume                           حجم مد اثر بخش
الگوي  تابش  زاويه  و سينوس  نزديك  ميدان  الگوي  قطر  مربع حاصلضرب 
ميدان دور است. قطر الگوي تابش ميدان نزديك در اين جا به صورت پهناي 
كامل در نيمه بيشينه و زاويه تابش در شدت نيمه بيشينه تعيين مي شود. حجم 
اثر بخش مد متناسب با پهناي توزيع نسبي توان در ميان مدها در فيبري چند 
مدي است. اين حجم واقعًا حجمي فضايي نيست، بلكه بيشتر «حجمي نوري» 

برابر با حاصلضرب سطح و زاويه فضايي است.
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(EMI) تداخل الكترومغناطيسي
Electromagnetie Interference (EMI)

تداخل الكتريكي از منبعي خارج از تجهيزات. EMI  موجب آسيب ديدن و 
از بين رفتن سيگنال الكترونيكي دريافت شده مي شود. اين شرايط را مي توان 
با حفاظ دار كردن كاهش داد يا از بين برد. كابل هاي فيبر نوري دي الكتريك 

تحت تاثير EMI قرار نمي گيرند.

Electro- Optic                                                 الكترواپتيك
ماده  تغيير ضريب شكست  به  متكي  آنها  كار  كه  دارد  افزاره هايي  به  اشاره 
توسط ميدان هاي الكتريكي است. در سلول كر (Kerr) تغيير ضريب متناسب 
با مربع ميدان الكتريكي و ماده است كه معموالً مايع است. در سلول پوكت 
با ميدان  تغييري خطي  تغيير شاخص آن  بلوري است كه  ماده   ،(Pocket)

الكتريكي است.

Electro- Optic Effect                                  اثر الكترواپتيكي
اثرهاي  الكتريكي.  ميدان  شدت  تأثير  تحت  ماده  شكست  ضريب  در  تغيير 
پوكت و كرل، اثرهاي الكترواپتيكي هستند كه در ميدان الكتريكي به ترتيب 

خطي و درجه دوم اند. الكترواپتيك مترادف اپتوالكترونيك نيست.

مدوله كردن فاز الكترواپتيكي 
Electro- Optic Phase Modulation
مدوله كردن فاز موج نوري. مطابق با ميدان بكار رفته اي كه به منزله سيگنال 
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نتيجه  در  تغيير ضريب شكست كه  مثال،  به طور  بكار مي آيد.  مدوله سازي 
سرعت انتشار و فاز در نقطه اي در مال انتقال كه در آن موج منتشر مي شود، 

تغيير مي كند.

Electroluminescence               الكترو رخشاني- الكترولومينانس
تبديل مستقيم انرژي الكتريكي به نور.

EMI
به Electromagnetic Interference مراجعه شود.

Emisivity                                        گسيلمندي، ضريب گسيلEmisivity                                        گسيلمندي، ضريب گسيلEmisivity
نسبت شار تابيده شده توسط ماده اي به شار تابيده شده توسط حجم سياه در 
همان دما. گسيلمندي معموالً تابعي از طول موج است. به تعريف جسم سياه 
نسبت شار تابيده شده توسط ماده اي به شار تابيده شده توسط حجم سياه در 
همان دما. گسيلمندي معموالً تابعي از طول موج است. به تعريف جسم سياه 
نسبت شار تابيده شده توسط ماده اي به شار تابيده شده توسط حجم سياه در 

(black body) مراجعه شود.

Emitter                                                گسيلنده، گسيل كننده
منبع توان نوري.

Encapsulation                                                  لفاف پيچي
پوشاندن اتصال يا محيطي بسته يا ماده اي محافظت كننده به منظور آب بندي 

كردن آن.

End Finish                                              پرداخت سطح انتها
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كيفيت سطح انتهايي فيبر است. اين كيفيت معموالً به صورت آينه اي، ابري، 
پرداختكاري  دانه  اندازه  توسط  يا  خوردگي  ترك  بريدگي،  لب  پرخروسي، 

نهايي توصيف مي شود.

End Separation                                           جدايش انتهايي
فاصله ميان سرهاي فيبرهاي به هم متصل شده. جدايش انتهايي موجب اتالف 

غيرذاتي يا خارجي مي شود كه به ابزارآالت و روش اتصال بستگي دارد.

End- to- End Loss                                  اتالف انتها به انتها
اتالف نوري مربوط به مسير فيبر نصب شده كه حاصل اتالف فيبر و اتصال ها 

و اتصال دهنده ها است.

Energy Density                                             چگالي انرژيEnergy Density                                             چگالي انرژيEnergy Density
بيان مي شود.  متر مربع  بر  بر حسب ژول  باريكه در واحد سطح كه  انرژي 

معادل اصطالح تابش سنجي «چگالي شار تابشي» است.

Epoxy                                                                  اپوكسيEpoxy                                                                  اپوكسيEpoxy
ماده اي مايع كه با پخت گرمايي، پخت با نور فرابنفش يا اختالط با ماده اي 
فيبرهاي  بستن  به هم  براي  اپوكسي  از  اوقات  گاهي  منجمد مي شود.  ديگر 
اتصال  ابزارآالت  به  نوري  فيبرهاي  بستن  براي  يا  ديگر  فيبرهاي  به  نوري 

استفاده مي شود.
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Equilibrium Coupling Length
به Equilibrium Length مراجعه شود.

Equilibrium Length                                         طول تعادل
طول فيبر چند مدي الزم براي ايجاد توزيع مد تعادلي.

Equilibrium Mode Distribution               توزيع مد تعادلي
شرايطي در فيبر چند مدي كه در آن توان نسبي در مدها مستقل از طول فيبر 

است. مترادف توزيع حالت پاياست

Equilibrium Mode Distribution Length
به Equilibrium Length مراجعه شود.

Equilibrium Mode Simulator                شبيه ساز مد تعادلي
افزاره يا دستگاهي نوري كه براي ايجاد تقريبي توزيع مد تعادلي بكار مي رود.

Ethernet                                                                 اترنت
شبكه باند پايه محلي كه زيراكس به بازار عرضه كرده است و آن را زيراكس و 
ديجيتال اكويپمنت كورپوريشن 1 (Digital Equipment Corp) و اينتل 

(Intel) با كمك يكديگر توسعه داده اند.

Excess Insertion Loss                        تلفات جاگذاري اضافي
در چفتگرهاي فيبر نوري، اتالف نوري مربوط به آن بخش از نور است كه در 
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ظاهر از قطعات عملياتي افزاره آشكار نمي شود.

External Photoeffect                                اثر نوري خارجي
در سطح  انرژي  سر  بر  چيرگي  از  پس  كه  برانگيخته  فوتون-  الكترون هاي 

مربوط به سطح گسيل نور گسيل مي شود.

Extinction Ratio                                         نسبت خاموشي
نسبت توان در مد پالريزاسيون تحريك نشده به توان در پالريزاسيون تحريك 

شده كه قابليت فيبر را حفظ مي كند.

Extrinsic Joint Loss                              اتالف غيرذاتي پيوند
اتالف نوري ناشي از جدايش انتهايي، انحراف جانبي و ناهمراستايي زاويه اي 

ميان دو فيبر در محل پيوند.
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F

Fall Time                                                           زمان افت
زمان الزم براي اين كه بخش آخر سيگنال الكترونيكي پالسي از 90 درصد 
به 10 درصد دامنه خود پايين آيد. زمان الزم براي جزيي كه چنين نتيجه اي 
را حاصل مي كند را «زمان قطع» نيز مي گويند. گاهي اوقات در ميان نقاط 80 

درصد تا 20 درصد اندازه گيري مي شود.

Fan- Out Cable                                   كابل ظرفيت خروجي
كابل چند فيبري است كه با طرح بافر چسبيده و محكم ساخته شده است. 
براي سهولت انجام اتصال و كاربردهاي سخت و خشن براي نيازمندي هاي 

درون ساختماني يا ميان ساختماني طراحي مي شود.

Far- Field Diffraction Pattern          الگوي پراش ميدان دور
الگوي پراش منبعي (مانند ديود گسيل كننده نور (LED)، ديود ليزر تزريقي 
منبع  از  نامحدود  فاصله اي  در  كه  نوري)  موجبر  خروجي  طرف  يا   ILD)

مشاهده مي شود.

Far- Field Pattern                                    الگوي ميدان دور
مترادف الگوي تابش ميدان دور است.

Far- Field Radiation Pattern
به Radiation Pattern مراجعه شود.
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Far- Field Region                                      ناحيه ميدان دور
ناحيه اي به دور از منبع كه اساسًا الگوي پراش آن همانند الگوي پراش فاصله 

نامحدود است.

Fatigue Constant
به Fatigue Resistance Fator مراجعه شود.

Fatigue Resistance Factor      ضريب مقاومت در برابر خستگي
فيبر براي حفظ استحكام خود در هنگام اعمال تنش  قابليت  معيار سنجش 
است. مقادير باالتر اين ضريب اغلب دوام فيبر را هنگامي كه در معرض تنش 
معين قرار گيرد، افزايش مي دهد. اين اصطالح مترادف با ضريب پذيرفتاري 
خستگي، ضريب شدت تنش، ثابت خستگي و ضريب پذيرفتاري خوردگي 

تنشي است.

Fatigue Susceptibility Factor
به Fatigue Resistance Factor  مراجعه شود.

FDDI
Fiber Distributed Data Interfaceعالمت اختصاري Fiber Distributed Data Interfaceعالمت اختصاري Fiber Distributed Data Interface، رابط داده هاي 

توزيع شده فيبر.
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FDM
پلكس  مولتي   ،Frequency Division Multiplex اختصاري  عالمت 
 (WDM) تقسيم بسامد، در ارتباطات نوري ممكن است با تافتگر طول موج
نيز مواجه شوند. WDM  مستلزم استفاده از چند منبع نوري مجزا (ليزرها) 
است كه هر يك بسامد مركزي جداگانه اي دارد. FDM  ممكن است با هر 

يك يا همه آن منابع مجزا بكار رود.

Feeder Cable                                                    كابل تغذيه
كابلي كه از دفتري مركزي به پايانه راه دور كشيده مي شود.

Fermat Principle                                               اصل فرما
اين اصل را اصل كم ترين زمان نيز مي نامند. پرتوي از نور از يك نقطه به 
نقطه ديگر شامل بازتاب ها و شكست هايي كه ممكن است پيش آيد. مسيري 

را دنبال مي كند كه به كمترين زمان نياز دارد.

Ferrule                                                                    حلقه
به  و  مي دارد  نگه  خود  جاي  در  را  فيبر  كه  نوري  فيبر  اتصال  از  قطعه اي 

همراستايي آن با اتصال دهنده كمك مي كند.

Fiber                                                                  فيبر، ليف
موجبر عايقي كه نور را هدايت مي كند.

Fiber Axis                                                         محور فيبر
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خطي كه مركز دايره هايي را كه بر هسته محيط اند به هم وصل مي كند.

Fiber Bandwidth                                          پهناي باند فيبر
پايين ترين بسامدي كه در آن بسامد مقدار تابع انتقال فيبر به كسر مشخصي 
از مقدار بسامد صفر كاهش مي يابد. اغلب اين مقدار مشخص شده يك دوم 

مقدار تابع انتقال در بسامد صفر است.

Fiber Buffer                                                         بافر فيبر
و  است  آن  بالفاصله  مجاورت  در  و  كرده  احاطه  را  نوري  فيبر  كه  ماده اي 
جدايي و محافظت مكانيكي براي فيبر فراهم مي كند. بافرها معموال موادي 

نرم تر از روپوش ها هستند.

Fiber Bundle                                                      دسته فيبر
مجموعه اي از الياف نوري بدون ميانگير. معموالً به صورت كانال تكي انتقال 
بكار مي رود و بر خالف كابل هاي چند فيبري است كه داراي فيبرهاي هستند 
كانال  آنها  از  يك  هر  و  هستند  جدا  هم  از  مكانيكي  و  نوري  لحاظ  به  كه 
مانند  نور،  انتقال  براي  فقط  فيبر  دسته هاي  مي آورند.  فراهم  را  جداگانه اي 
بكار  هستند  ناهمراستا  معمول  طور  به  و  انعطاف پذير  كه  نوري  ارتباطات 
مي روند. دسته ها براي انتقال تصويرهاي نوري بكار مي روند كه ممكن است 

انعطاف پذير يا صلب باشند، اما بايد حاوي فيبرهاي همراستا باشند.

Fiber Channel                                                 كانال فيبري
پروتكل  آوردن  فراهم  براي  كه   ANSI توسط  آمده  وجود  به  استاندارد 
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است و  در سطح سيستمي طراحي شده  اجزا  بين  ارتباط  و  استاندارد شده 
انعطاف پذير و مقرون به صرفه است. اين كانال چند سرعت انتقال داده ها را 

از 133 تا Mbps 1062 مشخص مي كند.

Fiber Cutoff Wavelength                       طول موج قطع فيبر
براي فيبري تك مدي، كابل نشده و كوتاه با شعاع خميدگي بزرگ و مشخص، 
افزايش  فيبر،  طول موجي است كه در آن طول موج حضور مد مرتبه دوم 
تضعيف قابل اندازه گيري را در مقايسه با فيبري كه تضعيف مد اختالفي آن 
در آن طول موج تغيير نمي كند، به وجود مي آورد. چون طول موج قطع فيبر 
به طول، خم و كابل كشي وابستگي نشان مي دهد، بنابراين طول موج قطع فيبر 
براي طول موج قطع ارزش  از ديدگاه سيستمي  كابل شده كه ممكن است 
كاركردي بيشتري داشته باشد، نيز تعيين مي شود. به طور كلي طول موج قطع 

كابل كم تر از طول موج قطع فيبر است.

Fiber Dependant Test                           آزمون وابسته به فيبر
طراحي  خاص  فيبر  نوعي  براي  خاص  طور  به  كه  كارخانه اي  آزموني 

مي شود.

واسط داده هاي توزيع شده يا فيبر 
Fiber Distrubuted Data Interface (FDDI)
آورده  هم  با  كه  هنگامي  كه   ISO/ ANSI استانداردهاي  از  مجموعه اي 
فيبر ، اختيار شده زماني را تعيين مي كند كه كابل فيبر ، اختيار شده زماني را تعيين مي كند كه كابل فيبر  Mbps100 شوند، شبكه محلي
ه كار مي برد. اين استانداردها،نوري را به منزله واسطه انتقال به كار مي برد. اين استانداردها،نوري را به منزله واسطه انتقال به كار مي برد. اين استانداردها، وابستگي اليه فيزيكي
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فيزيكي اليه   ،(Physical Layer Medium Dependentey )
 (Media Access Control) كنترل دسترسي به رسانه ها ،(Physical Layer) 
 (Station Management Entities) و موجوديت هاي مديريت ايستگاهي

را تعريف مي كند. استانداردها اين موارد را مشخص مي كنند: 
مشخصات هسته- غالف فيبرهاي چند مدي 50/125، 62/5/125 يا 85/125؛ 
LED يا منبع نور ليزري؛ و 2 كيلومتر براي انتقال داده هاي تكرار نشده در 

.Mbps 40

Fiber Identifier                                                 شناسه فيبر
وسيله آزمون كه مي تواند ميان فيبر حامل نور و بدون نور در كابل مربوط به 
كار تفاوت قايل شود و فيبر از پيش انتخاب شده اي را كه فرستنده خاصي به 

آن متصل شده است، شناسايي كند.

Fiber Independant Test                        آزمون مستقل از فيبر
آزموني كارخانه اي كه در مورد همه فيبرها، صرف نظر از نوع آن ها،  انجام 

مي شود.

Fiber Loss                                                         اتالف فيبر
تضعيف (ضايع شدن) سيگنال نور در انتقال توسط فيبر نوري.

Fiber, Multimode                                         فيبر چند مدي
فيبري كه عبور چندگانه نور از طريق هسته خود را  فراهم مي كند. اين فيبر 
ممكن است فيبري با ضريب شكست تدريجي يا فيبري با ضريب شكست 
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پله اي باشد. اندازه هاي معمولي هسته و روكش به ترتيب 50، 62/5 و 100  
m     است.

Fiber Optic Attenuator                      تضعيف كن فيبر نوري
جزء يا قطعه اي كه در سامانه انتقال نوري به منظور كاهش توان سيگنال نصب 
مي شود. از اين جزء اغلب براي محدود كردن توان نوري دريافت شده توسط 

آشكارساز نوري در داخل حدود حسگر نوري، استفاده مي شود.

Fiber Optic Cable                                       كابل فيبر نوري
فيبر يا فيبرهاي روپوش شده.

سامانه ارتباطات فيبر نوري
Fiber Optic Communication System
انتقال انرژي مدوله شده يا مدوله نشده از طريق رسانه هاي فيبر نوري كه در 

همان رسانه هاي مختلف پاياندهي مي شود.

Fiber Optic Link                                       پيونده فيبر نوريFiber Optic Link                                       پيونده فيبر نوريFiber Optic Link
مسير  تشكيل  براي  كه  نوري  فيبر  كننده هاي  تكرار  و  محدوده ها  از  تلفيقي 

انتقال به دنبال هم آورده مي شوند (به هم متصل مي شوند). 

Fiber Optic Subsystem                          زيرسامانه فيبر نوري
موجوديتي كاركردي با حدود تعيين شده و رابط هايي كه بخشي از هر سامانه 
است. اين زيرسامانه در بردارنده حالت جامد و يا ديگر قطعات است كه به 

     است.     است.     است.     است.
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منزله زيرسامانه اي براي تجارت و بازرگاني شناخته مي شود.

Fiber Optic Test Procedure (FOT)     شيوه آزمون فيبر نوري
 ،(Electronics Industries Association EIA) كه  استانداردهايي 
EAانجمن صنايع الكترونيكي در مجموعه هاي استاندارد EA -4-55انجمن صنايع الكترونيكي در مجموعه هاي استاندارد RS- EA -4-55 پديد 

آورده و منتشر كرده است.

Fiber Optic Waveguide                             موجبر فيبر نوري
رشته نسبتًا بلند و نازك از ماده اي شفاف، معموال شيشه كه قابليت هدايت 
موج الكترومغناطيسي طول موج نوري (ناحيه مرئي يا نزديك به مرئي طيف 
بسامدي) با قابليت محدود كردن امواج نوري هدايت شده طولي تا نزديك به 
هدايت شده طولي را در داخل خود يا به وسيله بازتاب داخلي دارد. موجبر 
فيبر نوري ممكن است همگن يا به طور شعاعي ناهمگن با تغييرات پله اي يا 
تدريجي ضريب شكست باشد. ضرايب شكست  در منطقه هاي بيروني كمتر 

است و هسته ضريب شكستي افزايش يافته دارد.

Fiber Optics                                       فيبر نوري، الياف نوري
ديگر  نقطه  به  نقطه اي  از  اطالعات  انتقال  براي  نور  از  آن  در  كه  فن آوري 

استفاده مي شود.

Fiber Single Mode                                        فيبر تك مدي
موجبر فيبري كه انتشار فقط يك طول موج را تأمين مي كند. معموالً موجبر 

نوري كم تلفات با هسته بسيار كوچك (2 تا 9 ميكرون) است.
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FIT Rate
شمار عيب هاي افزاره در يك ميليارد ساعت كار آن.

FITL
عالمت اختصاري Fiber In The Loop، فيبر در حلقه.

Fluted
به Slotted Core مراجعه شود.

FM
Frequency Modulationعالمت اختصاري Frequency Modulationعالمت اختصاري Frequency Modulation ، مدوالسيون بسامد (تلفيق 

بسامدي).

FOG
عالمت اختصاري Fiber Optic Gyro، ژيرسكوپ فيبرنوري.

FOQ- M
عالمت اختصاري Fiber Optic Guided Missile، موشك هدايت شده 

با فيبر نوري.

FOGW
عالمت اختصاري Fiber Optic Ground Wire، سيم زمين با فيبر نوري. 
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كابلي كه در امتداد باالي خطوط توان ولتاژ قوي قرار مي گيرد. سيم زميني به منزله 
EMI محافظ آذرخش براي خط توان به كار مي رود. چون فيبر نوري مصون ازEMI محافظ آذرخش براي خط توان به كار مي رود. چون فيبر نوري مصون ازEMI
است، مي توان از آن براي مسير ارتباطاتي استفاده كرد و به اين وسيله از حق عبور 

خط توان استفاده كرد.

FOX
عالمت اختصاري Fiber Optic Extension، انشعاب فيبر نوري.

FOXI
عالمت اختصاري رابط فرستنده- گيرنده هماهنگ فيبر نوري شفاف.

Fraunhofer Diffraction Pattern
به Radiation Pattern مراجعه شود.

Frequeney                                                   بسامد، فركانسFrequeney                                                   بسامد، فركانسFrequeney
بيان   (Hz) بر حسب هرتز  معموالً  كه  تناوب جريان  ثانيه  در  تعداد سيكل 

مي شود.

Frequeney Response                                       پاسخ بسامد
مترادف تابع انتقال (مربوط به افزاره).

Fresnel Diffraction Pattern                   الگوي پراش فرزنل
مترادف الگوي پراش ميدان دور.
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Fresnel Loss                                                   اتالف فرزنل
اتالف در محل اتصال كه ناشي از بازتاب بخشي از نور است.

Fresnel Reflection                                         بازتاب فرزنل
بازتاب بخشي از نور تابشي حاصل از ناپيوستگي نوري.

Fresnel Reflection Method                    روش بازتاب فرزنل
روش اندازه گيري رخ نمون ضريب در مورد فيبر نوري از طريق اندازه گيري 

بازتابندگي به منزله تابعي از موقعيت در رويه انتهايي.

FTF
هادي  اصلي  فيبري  كابل   ،Fiber Trunk Feeder اختصاري  عالمت 

سيگنال ها.

FTTB
عالمت اختصاري  Fiber To The Business، فيبر به محل كسب و كار.

FTTC
.Fiber To The Curb عالمت اختصاري

FTTD
Fiber To The Deskعالمت اختصاري Fiber To The Deskعالمت اختصاري Fiber To The Desk ، فيبر به ميز.
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FTTH
عالمت اختصاري Fiber To The Home ، فيبر به خانه.

FTTS
عالمت اختصاري Fiber To The School، فيبر به مدرسه. 

پهناي كامل نيم بيشينه 
Full Width of Half Maximum (FWHM)
روشي براي اندازه گيري پهناي پالس با گذر زمان يا پهناي طول موج گسيل 
شده توسط منبعي نوري. FWHM تفاوت ميان دو نقطه اي است كه در آن 

توان به اندازه نصف بيشينه دامنه آن افت مي كند.

Fundamental Mode                                            مد اصلي
پايين ترين مرتبه فيبر. در فيبرها، مدي كه Lpol يا HFH ناميده مي شود.

Fuse                                                 آميختن، گداختن، جوش
در هم آميختن از طريق ذوب كردن.

Fused Quartz                                                گوارتز جوش
بلورهاي كوارتز  اصطالحي در مورد شيشه ساخته شده توسط ذوب كردن 
طبيعي. اما اين اصطالح اغلب به طور هم معنا با سيليكاي گدازيده (اكسيد 

سيليسيم شيشه اي) بكار مي رود.
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Fused Silica
به Fused Quartz مراجعه شود.

Fusion Splicing                                              اتصال ذوبيFusion Splicing                                              اتصال ذوبيFusion Splicing
دو  اتصال  جامد،  انتقال  واسطه هاي  از  استفاده  با  نور  انتقال  سامانه هاي  در 
واسطه به يكديگر با نوك به نوك كردن آن ها، تشكيل فصل مشتركي بين آن ها 
و سپس جوش دادن يا گداختن سطح مشترك به گونه اي كه فصل مشتركي 
به  از يك واسطه  باشد و هنگامي كه موجي نوري  نداشته  بين آن ها وجود 
در سطح مشترك  يا شكست  بازتاب  منتشر مي شود هيچ گونه  ديگر  واسطه 

پيشين نمىتواند به وجود آيد.

FUT
عالمت اختصاري Fiber Under Test، فيبر در دست آزمون.

FWHM
Full Width Half Maximumعالمت اختصاري Full Width Half Maximumعالمت اختصاري Full Width Half Maximum، پهناي كامل نيم بيشينه.
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G

Ga Al As
عالمت اختصاري Gallium Aluminum Arsenid، گاليم، آلومينيم و 

آرسنيد.

Ga As
ماده اي  آرسنيد،  گاليم   ،Gallium Arsenid اختصاري  عالمت 

ناخالص ساز.

Gamma                                                                    گاما
ضريبي كه براي درجه بندي پهناي باند با طول فيبر بكار مي رود.

Gap Loss                                         اتالف فاصله، افت فاصله
اتالف توان نوري كه ناشي از فاصله ميان فيبرهايي است كه به طور محوري 
به موجبر معموالً  اين اتالف را براي جفت شدگي موجبر  همراستا هستند. 

«اتالف انحراف طولي» مي نامند.

Gas Pressurization                          تحت فشار گذاري با گاز
روشي براي جلوگيري از نفوذ آب به داخل منافذ كوچك در محيط هاي بسته 

اتصال يا حفاظ هاي كابل از طريق تحت فشار نگه داشتن كابل با گاز خشك.

Gaussian Beam                                             باريكه گوسي
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باريكه نور كه توزيع دامنه ميدان الكتريكي آن نرمال در نظر گرفته مي شود.

Gaussian Shaped Pulse                           پالس گوسي شكل
پالسي كه شكل توزيع نرمال گاوسي دارد.

Geometric Optics                 اپتيك هندسي- نورشناسي هندسي
واسطه  دو  ميان  مشترك  سطح  در  پرتوها  پرتو.  منزله  به  نور  انتشار  رفتار 
ناهمانند خم مي شوند يا ممكن است در واسطه اي كه در آن ضريب شكست 

تابع مكان است، خميده شوند.

GHz
عالمت اختصاري گيگا هرتز.

Gigabit                                                               گيگا بيت
.(Gbps) انتقال يك ميليارد بيت در ثانيه

Glass                                                                       شيشه
اصطالحي كلي كه تقريبا در مورد هزار فرمول شيميايي به كار مي رود. شيشه ها 

اجسام جامد بي شكل اند.

Graded Index                                   ضريب شكست تدريجيGraded Index                                   ضريب شكست تدريجيGraded Index
به  و  به صورت سهمي  تقريبًا  آن ضريب شكست هسته  در  كه  فيبر  نوعى 
طور شعاعي به طرف بيرون به سمت غالف كاهش مي يابد. در اين نوع فيبر 
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ظرفيت پهناي باند باال با بازده نسبتا باالي جفت سازي تلفيق مي شود.

موجبر نوري با ضريب شكست تدريجي 
Graded Index Optical waveguide

موجبري كه ضريب شكست را با شعاع هسته تغيير مي دهد.

Graded Index Drofile         رخ نمودن ضريب شكست تدريجي
هر رخ نمودن ضريب شكستي كه با شعاع هسته تغيير مي كند.

Grin
Graded indexعالمت اختصاري Graded indexعالمت اختصاري Graded index، ضريب شكست تدريجي.

Grinsch
عالمت اختصاري ضريب شكست تدريجي و حامل جداگانه و ساختار ناجور 

محدوديت نوري.

Graunding                                                       زمين كردنGraunding                                                       زمين كردنGraunding
اتصال اجزاي فلزي غالف كابل به زمين.

Ground- Loop Noise                               نوفه حلقه با زمين
وصل  زمين  به  نقاطي  در  تجهيزات  كه  مي شود  ايجاد  هنگامي  كه  نوفه اي 
مي شوند كه پتانسيل هاي مختلفي دارند و در نتيجه مسير جرياني ناخواسته 
كه  مي كند  فراهم  را  الكتريكي  جدايي  نوري،  فيبر  عايق  مي آيد.  وجود  به 
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حلقه هاي زميني را از بين مي برد.

Group Delay                                                 تأخير گروهيGroup Delay                                                 تأخير گروهيGroup Delay
تأخير گروهي به معناي دقيق كلمه زمان انتقال الزم براي توان نوري است، انتقال 
Lدر سرعت گروهي مد معيني براي حركت در فاصله Lدر سرعت گروهي مد معيني براي حركت در فاصله L است. براي منظورهاي 
اندازه گيري پاشيدگي فيبر نوري، كميت مورد نظر، تأخير گروهي به ازاي واحد 
طول است كه فقط عكس سرعت گروهي مدي خاص است. تأخير گروهي 
اندازه گيري شده سيگنالي نوري از طريق فيبر نوري، وابستگي طول موج را به 

علت ساز و كارهاي مختلف پاشيدگي موجود در فيبر نوري نشان مي دهد.

Group Index of Refraction              شاخص شكست گروهي
سرعت نور در خالء تقسيم بر سرعت گروهي نور در فيبر.

Group Velocity                                           سرعت گروهيGroup Velocity                                           سرعت گروهيGroup Velocity
براي مدي خاص، دو سويگي يا تقابل آهنگ تغيير ثابت فاز با توجه به بسامد 
زاويه اي. سرعت گروهي برابر با سرعت فاز است، در صورتي كه ثابت فاز 

تابع خطي بسامد زاويه اي باشد. سرعت توان نوري مدوله شده است.

Guided Mode                                              مد هدايت شده
مترادف با مد كران.

Guided Ray                                               پرتو هدايت شدهGuided Ray                                               پرتو هدايت شدهGuided Ray
در موجبر نوري، پرتوي كه به طور كامل در هسته محبوس مي شود.
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H

HCS فيبر سيليسي با غالف سخت- فيبر
Hard Clad Silica (HCS) Fiber
فيبر نوري كه هسته اي سيليسي دارد و غالف پالستيكي پليمري به طور كامل به 

هسته چسبيده است. اين پالستيك بعداً به منزله غالف نوري بكار مي رود.

HCS
.Hard Clad Silica عالمت اختصاري

HE11 Mode                                                       HE11 مد
عالمت اختصاري مد اصلي فيبر نوري.

Hermetic Coating              پوشش نفوذ ناپذير، پوشش آب بنديHermetic Coating              پوشش نفوذ ناپذير، پوشش آب بنديHermetic Coating
پوششي كه بر روي غالف فيبر بكار مي رود و از نفوذ رطوبت و هيدروژن به داخل 

فيبر جلوگيري مي كند. اين پوشش معموالً فلزي با كربن الماس- مانند است.

(Hertz (Hz                                                       (Hz) هرتز
واحد بسامد برابر با يك سيكل در ثانيه.

Hierarchy                                                      سلسله مراتبيHierarchy                                                      سلسله مراتبيHierarchy
مجموعه اي از سرعت هاي انتقال كه به ترتيب اعداد بزرگ تر چند گانه پياپي 

مدارها مرتب شده است.
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Homogeneous Cladding                                غالف همگنHomogeneous Cladding                                غالف همگنHomogeneous Cladding
به  و  مشخص  رواداري  درون  آن ضريب شكست  در  كه  از غالف  بخشي 

صورت تابعي از شعاع ثابت است.

Hybrid Cable                                                  كابل مركب
كابلي كه در خود هم فيبر نوري و هم هادي هاي الكتريكي دارد.

Hybrid Mode                                                     مد مركب
مدي داراي هر دو بردار الكتريكي و ميدان مغناطيسي در جهت انتشار. اين 

قبيل مدها با پرتوهاي كج (نااوجي) مطابقت مي كند.

Hybrid Optical Fiber Cable               كابل فيبر نوري مركب
كابلي كه در خود دو يا چند نوع فيبر نوري را جا داده است.

Hydrogen Loss                                          اتالف هيدروژني
افزايش تضعيف و هنگامي پيش مي آيد كه هيدروژن به داخل بافت شيشه 

نفوذ و مقداري از نور را جذب مي كند.

Hydroxyl Ion Absorption                  جذب يون ئيدروكسيل
جذب امواج الكترومغناطيسي، به ويژه امواج نوري، در شيشه نوري به علت وجود 

يون هاي ئيدروكسيل به دام افتاده بازمانده از آب به منزله بازدارنده است.
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I

IF
Intermediate Frequencyعالمت اختصاري Intermediate Frequencyعالمت اختصاري Intermediate Frequency، بسامد متوسط. 

Incident Angle                                                 زاويه تابش
زاويه ميان پرتوي تابشي و خط عمود بر سطحي نوري. 

Inclusion                                                آخال، مواد خارجي
ماده اي نامربوط يا خارجي كه درون فيبر وجود دارد. 

Incoherent Light                                          نور ناهمدوس
شكلي تصادفي از نور كه فاز نور از طريق آن قابل پيش بيني نيست. LEDها 

نور ناهمدوس گسيل مي كنند. 

Incoherent Source                                       منبع ناهمدوس
منبع نوري كه باريكه هاي نوري پهن و پخش شده مربوط به بسياري از طول 
موج ها را گسيل مي كند. امواج نوري گسيل شده از منبعي ناهمدوس نا هم 

فازند. بر خالف منبع همدوس است. 

Index Matching Fluid                   مايع تطبيق ضريب شكست
مايعي با ضريب شكست يكسان با ضريب شكست هسته فيبر كه براي پر 

كردن فاصله هواي ميان سرهاي فيبر در اتصال دهنده ها بكار مي رود. 
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Index Dip                                                        ميل ضريب
كاهش ضريب شكست در مركز هسته ناشي از برخي شيوه هاي ساخت ميله 

پيش فرم.

Index of Refraction               ضريب شكست، شاخص شكست
نسبت سرعت نور در خالء نسبت به سرعت نور در يك ماده كه معموالً كوتاه 

شده آن «n» است.

Index Matching Material              ماده تطبيق ضريب شكست
ماده اي اغلب مايع، ژل يا اپوكسي كه ضريب شكست آن تقريبا برابر با ضريب 
شكست هسته فيبر است. اين ماده براي كاهش بازتاب  هاي فرزنل از رويه 

انتهايي فيبر بكار مي رود. 

Index Profile                                 رخ نمودن ضريب شكست
ضريب شكست فيبر به منزله تابعي از شعاع. 

Infrared (IR)                                                       فروسرخ
1000   m75/0 و   m باند طيف الكترومغناطيسي كه طول موج هايي ميان
دارد. نامگذاري طول موج m    : طول موج هاي 0/75 تا 3 فرو سرخ نزديك، 

3 تا 30 فروسرخ مياني و 30 تا 1000 فروسرخ دور. 

Injection Fiber                                                فيبر تزريقي
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مترادف فيبر فروتاب است. 

Insertion Loss                                            اتالف جاگذاري
1) در فيبر نوري، اتالف توان نوري ناشي از همه علت ها كه معموال با دسي بل 
بر كيلومتر بيان مي شود. علت هاي اتالف ممكن است جذب، پراكنش، پخش، 
يا  فيبر  از  در خارج  توان  يا روش هاي جفت سازي  ريز  پاشيدگي، خم هاي 
در  توان  اتالف  نوري،  انتقال موج  در سامانه هاي  باشد. 2)  ديگر  علت هاي 
ورود به موجبر ناشي از هر علتي مانند بازتاب فرزنل، كسر بسته بندي، روزنه 
عددي محدود شده، ناهمراستايي محوري، جابجايي جانبي، پراكنش اوليه يا 

پخش است. 

Inside Plant                                     (كابل) تأسيسات داخلي
بخشي از شبكه كابل كه در داخل ساختمان ها قرار دارد. كابل هاي تأسيسات 

داخلي معموال كوتاه تر از 500 متر و به طور معمول 100 متر طول دارند. 

Intensity                                                                 شدتIntensity                                                                 شدتIntensity
تابشي  با چگالي شار  متناسب  نور. شدت  الكتريكي موج  ميدان  دامنه  مربع 
(تابيدگي) است و مي توان آن را به جاي اصطالح «تابيدگي»، هنگامي كه فقط 

مقادير نسبي مهم اند، بكار برد. 

Interchannel Isolation                         جداسازي بين كانالي
قابليت جلوگيري از ظاهر شدن انرژي نوري ناخواسته در يك مسير سيگنال 

در نتيجه جفت سازي از مسير سيگنالي ديگر است؛ اختالل يا پارازيت.
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Iterface                                                  فصل مشترك- رابط
مرز مشترك. سطحي كه دو ماده به هم مي رسند، مانند فصل مشترك هسته، 

غالف يا فصل مشترك فيبر به فيبر در اتصال دهنده.

Interference                                                          تداخل
در نورشناسي كنش- واكنش دو يا چند باريكه نور همدوس يا تا اندازه اي 

همدوس است. 

Interference Filter                    پااليه تداخلي- صافي تداخلي
پااليه اي نوري كه شامل يك يا چند اليه نازك از ماده اي دي الكتريكي يا فلزي است.

Interferometer                                                تداخل سنج
اندازه گيري  منظور  به  نوري  امواج  تداخل  از  آن  در  كه  اندازه گيري  افزاره 

استفاده مي شود. 

Interferametric Sensors                  حسگرهاي تداخل سنجي
حسگرهاي فيبر نوري كه مبتني بر آشكارسازي تداخل سنجي است.

Intramodal Distortion                          اعوجاج درون مدي
تنها  اعوجاج  اين  انتشار.  مد  گروهي  سرعت  پراكندگي  از  حاصل  اعوجاج 

اعوجاجي است كه در فيبرهاي تك مدي اتفاق مي افتد.
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Intrinsic Joint Loss                                 اتالف ذاتي اتصال
كمينه اتالفي كه اتصال مي تواند داشته باشد. اين اتالف ناشي از ناهمانندي هاي 

خصوصيت هاي هندسي و نوري دو فيبري است كه به هم متصل مي شوند.

Intrinsic Loss                                 اتالف ذاتي، اتالف دروني
اتالف اتصال ناشي از تفاوت هاي فيبرهايي كه به هم متصل مي شوند.

Interinsic Quality Factor (IQF )            ضريب كيفيت ذاتي
IQF اتصال.  ذاتي  اتالف  به  توجه  با  فيبر چند مدي  كيفيت  معيار سنجش 
را مي توان به منزله جايگزين براي مشخص كردن نيازمندي هاي قطر هسته، 
NA (روزنه عددي)، خطاي هم مركزي و نادايره اي بودن هسته از طريق نياز 
فيبرها به تأمين ميانگين اتالف ذاتي اتصال بكار برد. رهيافت IQF اين امكان 
را ايجاد مي كند كه انحراف همزمان پارامتر يكديگر را برحسب اتالف ذاتي 

اندازه گيري شده اتصال جبران كنند. 

Ion Exchang Technique                              شيوه تبادل يون
شيوه ساخت فيبر نوري با ضريب شكست تدريجي از طريق فرآيند تبديل يوني.

Ionizing Radiation                                         تابش يوننده
شكل تابش الكترومغناطيسي كه مي تواند اتمي را به وسيله برخورد با يك يا 
 ،X چند الكترون آزاد آن به يون تبديل كند. نمونه هاي آن عبارتند از: پرتوهايX چند الكترون آزاد آن به يون تبديل كند. نمونه هاي آن عبارتند از: پرتوهايX

پرتوهاي گاما و پرتوهاي كيهاني. 
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IR
Infraredعالمت اختصاري Infraredعالمت اختصاري Infrared، فروسرخ. باند طول موج هاي الكترومغناطيسي 
ريز  كوتاه ترين  و  گراد)  (تقريبا 0/75 درجه سانتى  مرئي  انتهاي طيف  ميان 

موج ها (تقريبا 100 درجه سانتى گراد) است. 

Irradiance                                   چگالي شار تابشي- تابيدگي
فرود توان تابشي در واحد سطح بر روي سطح كه برحسب وات بر متر مربع بيان 

مي شود. در زبان گفتاري، «چگالي توان» به صورت مترادف به كار مي رود.

ISDN
شبكه   ،Integrated Services Digital Network اختصاري  عالمت 
ديجيتال خدمات مجتمع. شبكه اي كه در آن بسياري از خدمات مختلف در 

جريان بيت ديجيتال تكي انجام مي شود. 

Isolator                                                                جداساز
وسيله اي كه براي جلوگيري از برگشت بازتاب ها در امتداد مسير انتقال در نظر 

گرفته مي شود. در جداساز فاراده از اثر مغناطيسي- نوري استفاده مي شود.

Isotropic                                                            همسانگرد
مربوط به ماده اي كه خصوصيت هاي الكتريكي يا نوري آن مستقل از جهت 

تابش و قطبي شدن موج رونده است. 
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IVO
Inside Vapor Phase Oxidation Processعالمت اختصاري Inside Vapor Phase Oxidation Processعالمت اختصاري Inside Vapor Phase Oxidation Process، فرآيند 
اكسايش فاز بخار داخلي. فرآيند اكسايش فاز بخار شيميايي براي توليد فيبر 
نوري است. در اين فرآيند ناخالص سازها را با اكسيژن خشك و گاز سوخت 
براي تشكيل جريان اكسيد (دوده) مي سوزانند. اين جريان در سطح داخلي 
لوله شيشه اي در حال گردش رسوب مي كند و سپس براي ايجاد اليه تغليظ 
شده (ناخالصي ساز شده) مربوط به شيشه با ضريب شكست بيشتر در داخل 

لوله تفجوش مي شود. سپس لوله را به شكل فيبر توپر مي كشند. 

IVP
Inside Vapor Process Jacketعالمت اختصاري Inside Vapor Process Jacketعالمت اختصاري Inside Vapor Process Jacket، پوشش فرآيند بخار 
داخلي. اليه اي از ماده اي كه فيبر را احاطه كرده است، اما به آن نچسبيده است. 

اين اليه بخشي از كابل است، اما بخشي از فيبر نيست. 
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J

Jacket                                                                   روپوش
در فيبر نوري، پوششي اغلب از جنس پالستيك بر روي فيبر، دسته فيبرها يا 

كابل است كه در مقابل شرايط محيطي ايجاد محافظت مي كند.

Jitter                                  لغزش، نوسان تصوير، لرزش تصوير
نوعي اعوجاج سيگنال كه به طور كلي حاصل يكي از سه شكل در پي آمده 
، لرزش تصوير وابسته به داده ها كه ناشي  Data Dependant(DDJ) :است
از مشخصه هاي پهناي باند محدود شده و عيب اجزاي كانال نوري است كه به 
 ،Duty Cycle Distortion (DCD) توالي نماد انتقال يافته مربوط است؛
اعوجاج چرخه كار كه معموالً ناشي از تفاوت هاي تأخير انتشار ميان گذارهاي 
پايين به باال و باال به پايين است و به صورت پالسي با اعوجاج زمان اسمي بود 
(Band) (بيت در ثانيه) آشكار مي شود؛ و Random Jitter (JR)، نوسان 

تصوير تصادفي كه نتيجه نوفه گرمايي است. 

Joint                                                                       اتصال
Splicers و Connectors اصطالحي كلي كه براي شامل شدن هر دو نوع

بكار مي رود.

Jumper Cable                                                    كابل رابط
كابل ساختماني تك فيبر با اتصال دهنده هايي در هر دو طرف.
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K

KHz
عالمت اختصارى هزار هرتز، كيلوهرتز. 

KPSI
عالمت اختصاري واحد استحكام كششي كه بر حسب هزار پوند بر اينچ مربع 

بيان مي شود.

L

LAN
Local Area Networkبه Local Area Networkبه Local Area Network مراجعه شود. 

Large Core Fiber                                     فيبر با هسته بزرگ
معموال فيبري با هسته m   200 يا بيشتر است، اما گاهي اوقات براي فيبر 

140/ 100 بكار مي رود. 

Laser                                                                         ليزر
افزاره اي كه در آن نور توسط گسيل تحريك شده تابش تقويت مي شود. از ليزرها 

معموالً براي انتقال هاي راه دور بر روي فيبري تك مدي استفاده مي  شود.
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Lateral Offset                                               انحراف جانبي
ناهمراستايي عرضي منبع به فيبر، فيبر به فيبر يا فيبر به آشكار ساز. انحراف 
اتصال  روش  و  افزار  سخت  به  كه  مي شود  غيرذاتي  اتالف  موجب  جانبي 

بستگي دارد.

Launch Angle                                               زاويه فروتاب
1) واگرايي باريكه منبع نور. 2) واگرايي باريكه از هر سطح گسيل كننده اي، 
زاويه اي كه  نوري. 3)  فيبر  انتهاي  يا  منشورها  LED، عدسي ها،  ليزر  مانند 
باريكه اي از نور تحت آن زاويه از سطحي پديدار مي شود. 4) در فيبر نوري 
يا دسته فيبر، زاويه ميان بردار تابش ورودي، يعني پرتو اصلي نور ورودي، 
و محور فيبر يا دسته فيبر. اگر انتهاي فيبرها بر محور فيبرها عمود باشند و 
فروتاب عمود بر محور فيبرها باشد، زاويه فروتاب برابر با زاويه تابش است. 
هنگامي كه پرتو خارجي و برابر با زاويه شكست است و هنگامي كه در آغاز 

داخل فيبر است. 

Launch Numerical Aperture (LNA)    روزنه عددي فروتاب
روزنه عددي سامانه اي نوري است كه براي جفت كردن (فروتاب) توان به 
داخل فيبر نوري بكار مي رود. LNA  ممكن است با NA تعيين شده عنصر 
متمركز كننده نهايي متفاوت باشد و اين در صورتي است كه به طور مثال نور 
سطح عنصر را پر نكند يا تمركز آن متفاوت با تمركزي باشد كه عنصر براي 
LNAآن مشخص شده است. LNAآن مشخص شده است. LNA يكي از پارامترهايي است كه توزيع اوليه توان 

را در ميان مدهاي فيبر نوري تعيين مي كند. 
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Leaky Mode                                                         مدنشتي
در موجبر نوري، مدي كه ميدان آن به طور يكنواخت در فاصله اي محدود 
در جهت عرضي واپاشيده مي شود، اما در هر مكان وراي آن فاصله محدود 

نوساني مي شود. 

Leaky Ray                                                          پرتونشتيLeaky Ray                                                          پرتونشتيLeaky Ray
در يك موجبر نوري پرتوي كه نورشناسي هندسي براي آن كل بازتاب داخلي 
را در مرز هسته پيش بيني خواهد كرد، اما به علت مرز خميده هسته متحمل 

اتالف مي شود. 

LED
Light Emitting Diodeعالمت اختصاري Light Emitting Diodeعالمت اختصاري Light Emitting Diode، ديود گسيل كننده نور. افزاره اي 
نيمه هادي كه نور ناهمدوس را در نقطه اتصال N، چه از لبه نوار نقطه اتصال 

چه از سطح آن گسيل مي كند. معموالً با فيبر چند مدي بكار مي رود. 

L- Curve                                                   L منحني ، L خم
نمودار برونداد نوري (L) به صورت تابعي از جريان (I) كه مبدل الكتريكي 

به نوري را مشخص مي كند. 

Light Guide                                                    راهنماي نور
دسته اي از الياف انعطاف پذير كه براي انتقال نور بكار مي رود. 

Light Guide Cable
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به Fiber Optic Cable مراجعه شود.

Light- Intensity Ratio                               نسبت شدت نور
نسبت شدت نور ورودي به شدت نور خروجي.

Light Piping
استفاده از الياف نوري براي روشن كردن

Light Ray                                                            پرتو نورLight Ray                                                            پرتو نورLight Ray
سير نقطه اي بر روي موجديس

Light Source                                                        منبع نور
هرگونه شئ يي كه قابليت گسيل نور دارد. در فيبر نوري، منبع نور معموالً 

منبع نور                                                        
هرگونه شئ يي كه قابليت گسيل نور دارد. در فيبر نوري، منبع نور معموالً 

منبع نور                                                        

LED يا ليزر است.

Light Wave                                                       موج نوري
به منزله صفت، مترادف فيبر نوري است، اما با معنايي قدري وسيع تر (به طور 

مثال، مي تواند ارتباطات نوري را، نه از طريق فيبرها، شامل شود).

Lightwave Communications                 ارتباطات موج نوري
ارتباطات با استفاده از نور براي انتقال اطالعات

Line Source                                                         منبع خط
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1)به مفهوم طيفي آن، منبع نوري كه يك يا چند خط باريك به لحاظ طيفي، 
برخالف طيف پيوسته گسيل مي كند. 

به لحاظ  2)به مفهوم هندسي، منبع نوري كه سطح فعال (گسيل كننده) آن 
فضايي خطوط باريكي تشكيل مي دهد.

Linear Element                                                 جزء خطي
افزاره اي كه براي آن ميدان الكتريكي خروجي و هيچ گونه طول موج جديد يا 
بسامدهاي مدوالسيون ايجاد نمي شود، جزء خطي را مي توان بر حسب تابع 

انتقال يا مد پاسخ ايمپالسي توصيف كرد. 

Linearly Polorized (LP) Mode         LP مد قطبيده خطي، مد
مدي كه مؤلفه هاي ميدان آن در جهت انتشار در مقايسه با مولفه هاي عمود بر 
آن جهت كوچك اند. توصيف LP تقريبي است كه براي موج راهنمايي كننده 

ضعيف، شامل فيبرهاي از درجه ارتباطاتي معمولي معتبر است. 

Linewidth                                                         پهناي خط
گستره بسامد (رنگ) كه بر روي آن انرژي بسياري از باريكه هاي ليزري توزيع 

مي شود. 

Link                                                                       پيوندهLink                                                                       پيوندهLink
كابل فيبر نوري با اتصال دهنده هاي مرتبط با فرستنده (منبع) و گيرنده (آشكار ساز) 

Local Area Network (LAN)                  (LAN) شبكه محلي
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مجموعه اي از ايستگاه هاي كاري و رايانه ها كه با كابل به هم متصل شده اند 
و در منطقه جغرافيايي محدودي (به طور مثال، دفتر، ساختمان، محوطه هاي 
كم  شبكه هايي  معموالً  محلي  شبكه هاي  يافته اند.  پيوند  هم  به  دانشگاه ها) 
يا  كار  گره ها(ايستگاه هاي  از  بسياري  كه  هستند  باال  باند  پهناي  با  و  هزينه 
رايانه ها) را به هم مربوط مي كنند. فاصله ميان گره ها به چند كيلومتر محدود 

مي شود.

Local Detection                                   آشكار سازي موضعي
روشي براي آزمودن سرهاي اتصال كه در آنها نور از فيبر بالفاصله پس از 

اتصال آشكار مي شود. 

Local Injection Detection
روشي براي آزمودن سرهاي اتصال در حالي كه در دست انجام اند. نور را 
به داخل فيبر بالفاصله قبل از اتصال تزريق و در طرف ديگر آشكار مي كنند. 
انجام  اتصال  كيفيت  سنجش  و  الياف  همراستايي  به  كمك  براي  عمل  اين 

مي شود. 

Local Loop                                                       حلقه محلي
 مدار ميان ايستگاه كاربر (محل كسب و كار، خانه و امثال آن) و تجهيزات 

پاياني در اداره مركزي 

Long Wavelength                                         طول موج بلند
     نوري كه طول موج آن بيشتر از تقريبًا m    1 است. 
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Longitudinal Offset Loss
به Gap Loss مراجعه شود

Loose Construction                       ساختار شل، ساختمان آزاد
 نوعي ساختمان كابل كه الياف مي توانند آزادانه درون لوله شناور باشند كه 

منظور، از ميان  بردن تنش ها و كمينه كردن تلفات ناشي از خمش است. 

Loose Fiber Bundle                    دسته فيبر آزاد، دسته فيبر شل
ساختمان آزاد كابل كه در آن فيبر با پيوند دهنده اي كه رنگ بندي شده، با هم دسته 
شده اند. سپس يك يا چند دسته الياف با هم جمع و درون لوله اي پالستيكي براي 

تشكيل كابل محصور مي شوند.

Loose Tube                                       لوله آزاد – تيوب شل*
ساختار كابل آزادي كه در آن لوله پالستيكي به صورت آزاد در اطراف 1 تا 12 
فيبر اكسترود مي شود و الياف معموالً طولي بيش از طول لوله، 0/5 تا 1 درصد، 

دارند. سپس براي ساختن كابل، چند لوله را به هم مي تابند. 

Loose Tube Buffer         بافر با تيوب شل، ميانگير لوله اي آزاد* 
نوعي ساختمان كابل كه در آن فيبر درون لوله اي پالستيكي كه قطر آن بسيار 
بزرگتر از قطر فيبر است قرار مي گيرد. اين لوله آزاد فيبر را از نيروهاي مكانيكي 
خارجي مؤثر بر كابل جدا مي كند. فاصله ميان لوله و فيبر را اغلب با ژل پر 
مي كنند كه به منزله ضربه گير فيبر است و عالوه بر آن از نفوذ آب در صورتي 
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كه در ساحل بكار رود جلوگيري مي كند. نخ ها يا آميزه هاي جاذب رطوبت به 
طور روزافزون براي اين منظور استفاده مي شود، زيرا انجام اتصال سرهاي كابل 

را راحت تر و سريع تر مي كند و زمان تميز كاري را كاهش مي دهد.

Loss                                                                        اتالف
تضعيف سيگنال نوري كه معموالً بر حسب دسي بل اندازه گيري مي شود. 

Loss Budget
 به حساب آوردن كل تضعيف در سيستم. 
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M

Ma
عالمت اختصاري ميلي آمپر

Macrobend                                                       درشت خم
 خم بزرگ اندازه فيبر كه مي توان آن را با چشم غيرمسلح ديد. 

Macrobending                                           درشت خميدگيMacrobending                                           درشت خميدگيMacrobending
انحراف محوري ماكروسكپي فيبر از خط مستقيم كه ناشي از خميدگي فيبر 
قبيل  اين  از  براي جلوگيري  را  كابل  است.  بزرگ  شعاع هاي  دور  به  نوري 

اتالف كه در نصب پيش مي آيد طراحي مي كنند. 

Macrobending Loss                           اتالف درشت خميدگي
اتالفي كه به خم هاي بزرگ در فيبر نسبت داده مي شود. 

Magneto – Optic                                       مغناطيسي، نوري
مواد  مغناطيسي.  ميدان  تأثير  ماده اي تحت  تغيير ضريب شكست  به  مربوط 

مغناطيسي – نوري به طور كلي براي گردش صفحه قطبي بكار مي روند.

Mass Splicing                                           اتصال بندي انبوهMass Splicing                                           اتصال بندي انبوهMass Splicing
 اتصال بندي همزمان چند فيبر در كابل
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Material Absorption
به Absorption مراجعه شود.

Material Dispersion                                     پاشيدگي ماده
آن گونه پاشيدگي كه قابل نسبت دادن به وابستگي طول موج ضريب شكست 
ماده است و براي تشكيل فيبر بكار مي رود. پاشيدگي ماده را با پارامتر پاشيدگي 

ماده مشخص مي كنند. 

Material Scattering                                        پراكنش مادهMaterial Scattering                                        پراكنش مادهMaterial Scattering
در موجبري نوري، آن بخش از كل پراكنش ناشي از خصوصيت هاي مواد 

است كه از آن براي ساخت موجبر استفاده مي شود. 

Material Scattering Loss                       اتالف پراكنشي ماده
اتالف به علت نوسان هاي ضريب شكست و ناهمگني هاي تركيب ماده و دما 

Material Setting
مواد  از خصوصيت هاي  ناشي  كه  پراكنش  كل  از  بخش  آن  نوري،  فيبر  در 

است و از آن براي ساخت موجبر استفاده مي شود.

MCVD
Modified Chemical Vapor Deposition اختصاري  عالمت 
شده  اصالح  فرايند  شيميايي  بخار  رسوب  شده  اصالح  فرايند   ،Process
اكسايش فاز بخار داخلي براي توليد فيبر نوري. در اين فرايند مشعل در طول 
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لوله شيشه اي حركت مي كند. ذرات دوده در داخل لوله ايجاد مي شود، نه آن 
گونه كه در فرايند DVO در شعله مشعل به وجود مي آيد. واكنش دهنده هاي 
شيميايي، مانند تتراكلريد سيليسيم، اكسيژن و ناخالص سازها، موجب جريان 
يافتن دوده از ميان لوله شيشه اي گردان در فشاري تقريبا برابر يك آتمسفر 
اكسيدها (دوده) و رسوبي شيشه اي در  زياد موجب تشكيل  مي شود. دماي 

داخل سطح لوله مي شود. سپس لوله به شكل فيبري توپر كشيده مي شود.

Mean Launched Power                        ميانگين توان فروتاب
توان ميانگيني براي توالي نماد معتبر پيوسته اي كه در نقطه S در داخل فيبر 

فروتابانده مي شود. 

Mechanical Protection                            محافظت مكانيكي
پوشش بيروني كابل شامل نوار فوالدي چين دار به اضافه روكش بيروني پلي اتيلن 

Machanical Splice                                       اتصال مكانيكي
اتصالي كه توسط آن فيبرها به گونه اي مكانيكي به هم متصل مي شوند (به 
طور مثال، در محلي به هم چسبانده يا تاب داده مي شوند)، اما با هم گداخته 

نمي شوند. 

Mechanical Stripping                           لخت كاري مكانيكيMechanical Stripping                           لخت كاري مكانيكيMechanical Stripping
براي  ابزاري كه  ابزاري همانند  از  استفاده  با  فيبر  از روي  برداشتن پوشش   

برداشتن عايق از روي سيم بكار مي رود.
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Megabit                                                                مگابيت
(Mbps) انتقال ميليون بيت در ثانيه

Meridian Plane
هر صفحه اي كه محور نوري را در بر دارد.

Meridinal Roy
پرتويي كه از محور نوري فيبر نوري مي گذرد (بر خالف پرتو كج است كه 

از آن نمي گذرد) 

MFD
Mode Field Diameterعالمت اختصاري Mode Field Diameterعالمت اختصاري Mode Field Diameter، قطر ميدان مد، معيارسنجش 

عرضي توزيع شدت  توان نوري هدايت شده در فيبري تك مدي.

MHz
عالمت اختصاري Megahertz مگاهرتز.

Microbend                                                           ريز خم
خم كوچك فيبر كه نمي توان آن را با چشم غيرمسلح ديد. اين خم ها فقط 
چند هزارم ميليمتر (ميكرون) ارتفاع و تناوبي چند ميليمتري دارند. اين ريز 
خم ها  ممكن است به علت پوشش كاري، كابل كشي، نصب، دما و امثال آن 

پيش آيند. 
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Microbending                                                ريز خميدگيMicrobending                                                ريز خميدگيMicrobending
اتال ف هاي ناشي از خم هاي ميكروسكپي و نقاط فشار است. اين تلفات نوري 
ممكن است مقداري قابل توجه باشد. منظور از طراحي كابل جلوگيري از 
از:  عبارتند  ريز خميدگي ها  ايجاد  عوامل  است.  فيبر  در  ريزخمش ها  ايجاد 

عيب هاي روكش، عيب هاي طراحي كابل و مسايل بسته بندي و نصب.

Microbendig Loss                                  اتالف ريز خميدگي
اتالف ناشي از خم هاي ميكروسكپي در فيبر 

Microcracks                                                      ريز ترك ها
 عيب هاي ميكروسكپي ضعيف در سطح الياف شيشه كه ممكن است موجب 

افت استحكام شود. آزمون گواه براي آشكارسازي اين عيب ها الزم است. 

Micrometer                                                        ميكرومتر
 يك ميليونيم متر كه كوتاه شده آن Mm (ميكرون) است.

Micron                                                                 ميكرون
 واحد  طولي و برابر با 6-10 متر.

MMF
عالمت اختصاري Multimode Fiber ،فيبر چند مدي 
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MOCVD
Metal Organic Chemical Vapor Deposition عالمت اختصاريMetal Organic Chemical Vapor Deposition عالمت اختصاريMetal Organic Chemical Vapor Deposition

رسوب بخار شيميايي آلي فلزي. 

Modal Bandwidth                                      پهناي باند مدي
 ساز و كار محدود به پهناي باند در فيبرهاي چند مدي (و نيز در فيبرهاي 
«تك مدي» هنگامي كه در طول موج هاي زير قطع عمل مي كند) پهناي باند 
اين  مي آيد.  پيش  مختلف  مدهاي  ورود  متفاوت  زمان هاي  علت  به  مدي، 

اصطالح مترادف با اعوجاج بين مدي است. 

Modal Dispersion                                        پاشيدگي مدي
 پاشيدگي پالسي به علت مسيرها و سرعت هاي مختلف حركت پرتوهاي چند 

گانه نوري از طريق هسته فيبر نوري چند مدي. 
 رخ نمون هاي ضريب شكست تدريجي كوششي براي كمينه كردن پاشيدگي 

مدي است. 

Modal Noise                                                      نوفه مدال
نوسان توان نوري به علت بر هم كنش انتقال توان در بيش از يك مد

Mode                                                                          مد
توزيع ميدان الكترومغناطيسي كه شرايط نظري را براي انتشار موج در موجبر 
يا نوسان در كاواك (به طور مثال، ليزر) برآورده مي سازد. نور مدهايي در فيبر 

يا ليزر دارد. 
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Mode Coupling                                          جفت سازي مدMode Coupling                                          جفت سازي مدMode Coupling
تبادل توان در ميان مدها. مترادف اختالط مد است. 

Mode (or Modal) Distortion
به Multimode Distortion مراجعه شود.

Mode Evaluation                                              ارزيابي مد
فرايندي ديناميكي كه ليزر چند طولي در مواردي در معرض آن قرار مي گيرد 
كه با تغيير توزيع توان در ميان مدها تغيير شكل پيوسته اي در شكل موج طيف 

ليزري ايجاد مي كند.

Mode Field Diameter (MFD)                        قطر ميدان مد
 قطر انرژي نوري در فيبر تك مدي. چون  MFD بزرگ تر از قطر هسته  

است، به منزله پارامتري عملي جايگزين قطر هسته مي شود.

Mode Filter                                                         پااليه مد
بكار  معين  مدهايي  يا  مد  تضعيف  يا  وازدن  انتخاب،  براي  كه  افزاره اي 

مي رود. 

Mode Hopping
تغيير دادن ديناميكي مدهاي مجزا در طيف منبع . 
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Mode Mixing
به Mode Coupling مراجعه شود.

Mode Partitioning                                       بخش بندي مدMode Partitioning                                       بخش بندي مدMode Partitioning
تغيير در مدهاي اصلي به صورت تابع زمان 

Mode Serambler                                           در هم ساز مد
افزاره اي كه براي جفت كردن توان به داخل همه مدهاي فيبر بكار مي رود. 

مترادف مخلوط كننده مد است. 

Mode Stripper                                            حذف كننده مد
افزاره اي كه براي جفت كردن توان به داخل همه مدهاي فيبر بكار مي رود. 

مترادف مخلوط كننده مد است. 

Mode Volume                                                     حجم مد
شمار مدهايي كه فيبر مي تواند هدايت كند.

رسوب بخار شيميايي اصالح شده
Modified Chemicol Vapor Deposition
فرايندي براي ساخت پيش سازه ها- كه توسط آن اليه هاي شيشه بر سطح 

داخلي لوله آغازگر رسوب مي كند. 

Modulation                            مدوالسيون، مدوله سازي، تلفيق
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در ارتباطات موج نوري، تغيير مشخصه يا پارامتر موج نوري براي سوار كردن 
سيگنال حامل اطالعات بر روي موج حامل است.

Monochromatic                                       تك فام، تك رنگ
شامل يك طول موج رنگي. اگر چه نور در عمل هرگز به طور كامل تك رنگ 

نيست، مي تواند گستره باريكي از طول موج را نشان دهد. 

Monochromator                                             تك فام ساز
افزاره اي براي جدا كردن بخش هاي باريك طيف.

Monomade Optical Fiber                        فيبر نوري تك مد
 مترادف Single Mode Optical Waveguide است.

Monomode Optical Waveguide
به Single Mode Optical Waveguide مراجعه شود.

MIBF
Meantime Between Failuresعالمت اختصاري Meantime Between Failuresعالمت اختصاري Meantime Between Failures ، ميانگين مدت زمان 
ميان خرابي ها، مدت زماني است كه در آن مدت دستگاه يا بخشي از آن بايد 

بدون هرگونه مشكلي كار كند.

Multifiber                                                         چند فيبري
فيبري كه امكان انتشار بيش از يك طول موج معين را فراهم مي كند. 
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Multifiber Cable                                        كابل چند فيبري
كابلي نوري كه شامل دو فيبر يا بيشتر است كه هريك از آن ها كانال اطالعاتي 

جداگانه اي را فراهم مي كند.

Multimode                                                         چند مدي
مدهاي جداگانه كه نور را منتقل مي كنند يا گسيل مي دارند.

به Multimode، Fiber مراجعه شود.

Multimode Distortion                            اعوجاج چند مدي
اعوجاج حاصل از پرتوهاي نور كه مسيرهاي مختلفي را هنگامي كه در طول 
فيبر منتشر مي شوند طي مي كنند. پرتوهايي از نور كه در راستاي محور مركزي  
يا نزديك به آن حركت مي كنند زودتر از آنهايي كه به دور از محور حركت 

مي كنند مي رسند.

Multimode Fiber
به Multimodeو Fiber مراجعه شود.

Multimode Group Delay                    تأخير گروه چند مديMultimode Group Delay                    تأخير گروه چند مديMultimode Group Delay
مترادف اختالفي (تفاضلي ) است.

Multimode Optical Waveguid           موجبر نوري چند مدي
موجبر نوري كه انتشار بيش از يك مدكران را ممكن مي سازد. توجه: ممكن 
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است موجبري با ضريب شكست تدريجي يا با ضريب شكست پله اي باشد.

Multiple Reflection Noise (MRN)        نوفه بازتاب چندگانه
نوفه گيرنده فيبر نوري كه حاصل سيگنال هاي رابط يا به تأخير افتاده از بيش 

از دو نقطه بازتاب در گستره فيبر نوري است.

Multiplexer                                            تافتگر، تلفيق كننده
افزاره اي كه دو يا چند سيگنال را در يك خروجي تكي تلفيق مي كند.

Multiplexing                                        تافتگري، تلفيق كردنMultiplexing                                        تافتگري، تلفيق كردنMultiplexing
 تلفيق سيگنال هاي اطالعات چند كانال در يك كانال نوري تكي براي انتقال

MUX
عالمت اختصاري Multiplexer تافتگر. 

MVCD
Modified Vapor Chemical Depositionعالمت اختصاري Modified Vapor Chemical Depositionعالمت اختصاري Modified Vapor Chemical Deposition رسوب 

بخار شيميايي اصالح شده.

Mw
*عالمت اختصاري  Milliwatt، ميلي وات  
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N

NA
Numerical Aperture روزنه عددي. معيار سنجش  عالمت اختصاري 

زاويه پذيرش نور مربوط به فيبر است. 

Nanometer                                                            نانومتر
واحد اندازه گيري برابر با يك ميلياردم متر 

NDFA
تقويت   Neudinium Doped Fiber Amplifier اختصاري   عالمت 

كننده فيبر با ناخالص ساز نئودينيم .

Near-End Crosstalk                        همشنوايي نزديك به انتهاEnd Crosstalk                        همشنوايي نزديك به انتهاEnd Crosstalk
به  يا چند درگاه (پورت) ورودي به عقب  از يك  يافته  بازتاب  توان نوري 

درگاه ورودي ديگر.

Near Infrared                                         نزديك به فروسرخ
بخشي از پرتو فروسرخ نزديك به طيف مرئي كه به طور معمول 1500،700يا 

nm2000 است؛ به طور قطعي تعيين نشده است.

Near-Field Diffraction Pattern     الگوي پراش ميدان نزديك
الگوي پراش كه نزديك به منبع يا روزنه مشاهده مي شود كه مي توان آن را 
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از الگوي پراش ميدان دور تميز داد. فاصله الگو در صفحه خروجي فيبر را 
الگوي تابش ميدان نزديك مي نامند.

Near-Field Radiation Pattern
 به Radiation Pattern مراجعه شود. 

Near- Field Region                                منطقه ميدان نزديك
به طور  منطقه نزديك به منبع يا روزنه. الگوي پراش در اين منطقه معموالً 
قابل مالحظه اي متفاوت با الگويي است كه در فاصله دور مشاهده مي شود و 

با فاصله از منبع تغيير مي كند.

Near-Field Scanning                             پويش ميدان نزديكField Scanning                             پويش ميدان نزديكField Scanning
با  با روشن كردن رويه ورودي  اندازه گيري نمايه شاخص فيبر نوري  شيوه  

منبع گسترش يافته و اندازه گيري تابندگي نقطه به نقطه رويه خروجي.

Nm
به Nanometer مراجعه شود. 

Node                                                                         گره
FDDIنامي عمومي كه براي هرگونه اتصال به شبكه FDDIنامي عمومي كه براي هرگونه اتصال به شبكه FDDI (ايستگاه، متمركز كننده 

يا پل) بكار مي رود.

Noise                                                                        نوفه
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 هرگونه سيگنال ناخواسته 

Noise Current
به Noise Voltage مراجعه شود.

Noise Equivalent Power (NEP)                  توان معادل نوفه
و  معيني  باند  پهناي  وبراي  است  موج  طول  مدوله سازي،  معين  بسامد  در 
اثربخشي نوفه، توان تابشي است كه در خروجي آشكار ساز معيني، نسبت 

سيگنال به نوفه برابر با 1 ايجاد مي كند.

Noise Voltage                                                    ولتاژ نوفه
مولفه جذر ميانگين مربعات ولتاژ (جريان) الكتريكي خروجي آشكار ساز كه 
با توان تابشي سيگنال فاقد انسجام است. معموالً اين مقدار را با توان سيگنال 

برداشته شده اندازه مي گيرند.

Non-Return to Zero                           بدون برگشت به صفر
 شيوه اي براي انتقال داده ها كه در آن سطح قطبيت باال يا پايين نشانگر 1 يا 

صفر منطقي است.

Nonlinear Scattering                                  پراكنش ناخطيNonlinear Scattering                                  پراكنش ناخطيNonlinear Scattering
 واگرداني مستقيم فوتون از يك طول موج به يك يا چند طول موج ديگر. در 
فيبر نوري، پراكنش ناخطي معموالً در زير آستانه تابيدگي (چگالي شارتابشي) 
 واگرداني مستقيم فوتون از يك طول موج به يك يا چند طول موج ديگر. در 
فيبر نوري، پراكنش ناخطي معموالً در زير آستانه تابيدگي (چگالي شارتابشي) 
 واگرداني مستقيم فوتون از يك طول موج به يك يا چند طول موج ديگر. در 

براي پراكنش نا خطي تحريك شده اهميت ندارد. نمونه هاي مربوطه، پراكنش 
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Raman و Brillovin است.

Nonmetalic Cable
به Dielectric Sheath يا Dielectric cable مراجعه شود.

Normal (Angle)                                             (زاويه) عمود
عمود بر سطح 

NRZ
عالمت اختصاري Non Return-to- Zero بدون برگشت به صفر، تغيير 

فاز در فيبر

Numerical Aperture (NA)                     (NA) روزنه عددي
معيار سنجش گستره زاويه هاي نور تابشي كه از طريق فيبر منتقل مي شود و 
به تفاوت هاي ضريب شكست ميان هسته و غالف وابسته است (عددي كه 

قابليت گردآوري نور مربوط به فيبر را بيان مي كند).
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O

O/E
عالمت اختصاري Optical to Electronic، نوري به الكترونيك

OEIC
Optoelectronic Integrated Circuitعالمت اختصاري Optoelectronic Integrated Circuitعالمت اختصاري Optoelectronic Integrated Circuit، مدار مجتمع 

نوري- الكترونيكي 

OIU
عالمت اختصاري Optical Interface Unit، واحد رابط نوري

Opaque                                                              تار، كدر
گذر نور را ميسر نمي سازد

Open Chaunel
به Slotted Core مراجعه شود.

OPM
عالمت اختصاري Optical Power Meter، توان سنج نوري

Optical Amplifier                                  تقويت كننده نوري
و  الكتريكي  به  نوري  از  سيگنال  تبديل  بدون  نوري  سيگنال  تقويت  وسيله 
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برگشت به انرژي نوري. دونوع از متداول ترين تقويت كننده هاي نوري، يكي 
تقويت كننده هاي فيبر با ناخالص ساز اربيم (EDFAs) است كه عمل تقويت 
انجام مي دهد، و  اربيم  ناخالص ساز  با  فيبر  ليزري و بخش  با ديود پمپ  را 

ديگري تقويت  كننده هاي ليزري نيمه  هادي است.

Optical Attenuator                               تضعيف كننده نوري
در پيوند داده هاي فيبر نوري يا مدار مجتمع نوري، افزاره اي كه براي كاهش شدت 
امواج نور در هنگامي بكار مي رود كه اين امواج به طور پياپي در موجبر نوري وارد 

مي شوند. سه نوع اساسي از تضعيف كننده هاي نوري به وجود آمده اند: 
 تضعيف كننده نوري ثابت، تضعيف كننده نوري با تغييرپذيري مرحله اي و 

تضعيف كننده نوري با تغييرپذيري پيوسته

Optic Axis                                                       محور نوري
جهت انتشار در واسطه همسانگرد  (isotropic) كه در آن قطبش هاي متعامد 

سرعت فاز يكسان دارند.

Optical Blank                                      قطعه كار نشده نوريOptical Blank                                      قطعه كار نشده نوريOptical Blank
قطعه ريختگي شامل ماده اي نوري كه به شكل هندسي مورد نياز براي سنگ 
زني، پرداختكاري، يا در صورت انجام برخي فرايندهاي ساخت فيبرنوري، 

براي رسيدن به مشخصات نوري/ مكانيكي  نهايي، در آمده است.

Optical Branching Devices              وسايل انشعابگيري نوري
مترادف با Branching Devices ، وسايل انشعابگيري.
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Optical Cable                                                   كابل نوري
 فيبر، فيبرهاي چندگانه يا دسته فيبر با ساختاري كه براي تأمين مشخصه هاي 

نوري، مكانيكي و محيطي ساخته شده است.

Optical Cable Assembly                        مجموعه كابل نوريOptical Cable Assembly                        مجموعه كابل نوريOptical Cable Assembly
كابلي نوري كه به اتصال دهنده اي پايان مي يابد. به طور كلي كابلي نوري كه 

توسط سازنده اي به اتمام رسيده و آماده نصب است. 

Optical Cavity                                               كاواك نوريOptical Cavity                                               كاواك نوريOptical Cavity
يا  آينه ها  نام  به  كننده  منعكس  سطح  چند  يا  دو  به  شده  محدود  منطقه اي 
آينه هاي كاواكي كه اجزاء آن ها براي فراهم كردن بازتاب هاي چند گانه همسو 

شده اند. تشديد كننده در ليزر، كاواك نوري است.

Optical Channel                            مجراي نوري- كانال نوري
VDM باند طول موج نوري براي ارتباطات نوري

Optical Channel Width                           پهناي كانال نوري
گستره طول موج نوري كانال 

Optical Combiner                                  تركيب كننده نوري
افزاره اي غيرفعال كه در آن توان از چند فيبر ورودي در ميان تعداد كمتري 

(يك يا چند) فيبر خروجي توزيع مي شود.
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Optical Communication Cable            كابل ارتباطات نوري
فيبري كه پوشش محافظت كننده اطراف آن را احاطه كرده است. كابل ممكن 
Optical Communication است يك يا چند فيبر درون خود داشته باشد بهOptical Communication است يك يا چند فيبر درون خود داشته باشد بهOptical Communication

Fiber مراجعه شود.

Optical Communication Fiber              فيبر ارتباطات نوري
رشته اي مانند سيم الكتريكي تك رشته اي كه اطالعات را از نقطه اي به نقطه 
Optical Communication Cableديگر حمل مي كند. به Optical Communication Cableديگر حمل مي كند. به Optical Communication Cable مراجعه شود. 

Optical Communications                           ارتباطات نوري
انتقال اطالعات.  الكتريكي براي  با استفاده از نور به جاي جريان  ارتباطات 

ارتباطات موج نوري نيز ناميده مي شود.

Optical Conductor                                          هادي نوري
 موادي كه براي انتقال انرژي نور، تضعيف نور كمي دارند. 

  Optical Conductor Bundle                   هادي دسته اي نوري
منزله  به  و  آمده اند  گرد  هم  با  تصادفي  ترتيبي  با  كه  نوري  هادي  تعدادي 

واسطه انتقال (كانال) تكي بكار مي روند.

هادي نوري با كابل هاي چند كانالي 
Optical Conductor, Multichannel Cables
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تلفيقي از كابل ها.

هادي نوري با كابل تك فيبري چند كانالي
Optical Conductor, Multichannel Single  Fiber Cable

كابل روپوش شده با بيش از يك فيبر تكي. 

هادي نوري با كابل فيبري تك كانالي 
Optical Conductor,Single Channel fiber Cable

 هادي نوري مجزا با پوشش محافظت كننده 

هادي نوري با كابل دسته اي تكي و كانال تكي 
Optical Canductor, Single Channel Single Bundle Cable

دسته اي فيبر با پوشش محافظ

Optical Conductor, Single Fiber       هادي نوري با فيبر تكيSingle Fiber       هادي نوري با فيبر تكيSingle Fiber
هادي نوري مجزا

   Optical Conductor                                                        
به Optical Waveguide Connector  مراجعه شود.

Optical Contact                                              تماس نوري
اصطالح برتر براي پايانه يا ترمينال
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Optical Coupler                                                            
به Optical Waveguide Coupler مراجعه شود.

Optical Data Bus                               گذرگاه داده هاي نوري
پايانه اي  هر  آن  ودر  مي كند  متصل  هم  به  را  پايانه ها  كه  نوري  فيبر  شبكه 

مي تواند با پايانه هاي ديگر ارتباط برقرار كند. 

Optical Detector                                    آشكار سازي نوري
 مبدلي كه هنگامي كه توان نوري به آن تابيده شود، سيگنالي خروجي را به 

وجود مي آورد.

Optical Density                                             چگالي نوريOptical Density                                             چگالي نوريOptical Density
معيار سنجش انتقال جزء نوري 

وسيله اتصال جهت دار نوري
Optical Directional Coupler (ODC)                             

قطعه يا جزيي كه براي تلفيق و جداسازي توان نوري بكار مي رود. 

Optical Fall Time                                       زمان افت نوري
بازه زماني براي افت كردن لبه پالس نوري براي گذار از 90 درصد از 100 

درصد بازه زماني خود به 10 درصد از صفر درصد بازه زماني خود.

Optical Fiber                                                     فيبر نوري
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شيشه سليسي تقريبا خالص يا اضافه كردن مقدار كمي ژرمانيم و بور كه به 
منزله حامل نور در كابل هاي فيبر نوري بكار مي رود.  نور اليه اي را مي توان 
توسط ليزرها يا LEDها به وجود آورد. موجبر  تيشه اي يا پالستيك با هسته 
و غالف براي هدايت نور بكار مي رود. ضريب شكست اليه غالف كمتر از 
ضريب شكست هسته است. نور توسط كل بازتاب دروني محبوس مي شود.

Optical Fiber Cable                                    كابل فيبر نوري
مراجعه   Optical Cable به  نوري.  فيبر  چند  يا  يك  شامل  مجموعه اي 

شود. 

Optical Fiber Connector                   اتصال دهنده فيبر نوري
افزاره اي كه مقصود از آن انتقال توان نوري ميان دو فيبر نوري يا دو دسته 
فيبر نوري است و به گونه اي طراحي مي شود كه اتصال به يكديگر و جدا 

شدن از هم، به طور مكرر انجام شود. 

Optical Fiber Coupler                              جفتگر فيبر نوري
 1)افزاره اي كه مقصود از آن توزيع توان نوري بين دو يا چند بخش است. 

 2)افزاره اي كه مقصود از آن اتصال توان نوري ميان فيبر و منبع يا آشكار 
ساز است. 

Optical Fiber Duplex Adapter   تطبيق دهنده دوسويه فيبر نوريOptical Fiber Duplex Adapter   تطبيق دهنده دوسويه فيبر نوريOptical Fiber Duplex Adapter
افزاره  مكانيكي پايان دهي رسانه كه براي هم راستا كردن و اتصال دو اتصال 

دهنده دو گانه طراحي شده است. 
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اتصال دهنده دوتايي فيبر نوري 
Optical Fiber Duplex Connector
افزاره مكانيكي پايان دهي رسانه كه براي انتقال توان نوري ميان دو زوج فيبر 

نوري طراحي شده است. 

Optical Fiber Jacket                                 روكش فيبر نوري
ماده اي كه فيبر نوري بافر شده يا بافر نشده را مي پوشاند.

Optical Fiber Preform                         پيش سازه فيبر نوري
ساخته  كششكاري،  طريق  از  معموالً  نوري،  فيبر  آن  از  كه  نوري  فيبر  ميله 
را  نوري  فيبر  كه  است  نوري  اليه هاي  دارنده  بر  در  ميله  اين  مي شود. 
بخار  رسوب هاي  طريق  از  را  نوري  فيبر  سازه هاي  پيش  مي دهد.  تشكيل 
به صورت  را  يا مي توان آن  شيميايي(CVD,OVD,MCVD) مي سازند، 
ميله در داخل لوله ساخت. هسته ضريب شكست بيشتري نسبت به غالف 
دارد. پيش سازه را به داخل كوره مي خورانند كه نوك آن نرم مي شود و فيبر 
از آن كشيده مي شود. نسبت آهنگ ورودي به سرعت كششي فيبر، اندازه فيبر 
را كنترل مي كند. از پيش سازه ها مي توان در يك كشش صدها كيلومتر (يا 

بيشتر) فيبر ساخت.

Optical Fiber Splice                      اتصال سر به سر فيبر نوري
اتصال دايمي كه هدف از آن جفت سازي توان نوري ميان دو فيبر است.
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Optical Fiber Waveguide                                              
به Optical Waveguide مراجعه شود.

Optical Filter                                                    اليه نوري
جزيي كه به گونه اي انتخابي گستره اي از طول موج ها را انتقال مي دهد يا مانع 

انتقال آن ها مي شود.

Optical Isolator                                            جداساز نوري
دستگاه هاي  داخل  كه  نوري  فيبر  دهنده  پيوند  مانند   ، نوري  انتقال  دستگاه 
از تماس  اين منظور كه  به  قرار مي گيرد  آنها  ميان  يا  ارتباط سيمي مي شود 

الكتريكي ميان دستگاه ها يا كارهاي دستگاه ها جلوگيري كند. 

Optical Link                                                   پيونده نوريOptical Link                                                   پيونده نوريOptical Link
هر كانال انتقال نور كه براي اتصال دو پايانه نهايي در نظر گرفته مي شود يا به 
صورت سري به ساير كانال ها وصل مي شود. گاهي اوقات سخت افزار پاياني 

(به طور مثال، واحدهاي فرستنده يا گيرنده) در تعريف گنجانده مي شود. 

Optical Path Power Penalty              جبران توان نوري مسيرOptical Path Power Penalty              جبران توان نوري مسيرOptical Path Power Penalty
علت  به  افت  آوردن  حساب  به  براي  الزم  اضافي  نوري  بودجه  آخرين 
بازتاب ها و اثرهاي تلفيق شده پاشيدگي حاصل از تداخل بين نمادي، نوفه 

مد- بخش بندي و تراشه ليزري است.

Optical Reciever                                            گيرنده نوري
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مدار نوري – الكترونيكي كه سيگنال نوري ورودي را به سيگنال الكتريكي 
تبديل مي كند.

Optical Reference Plane                         صفحه مرجع نوري
صفحه اي كه مرز ميان فيش MIC و پريز MIC تعيين مي كند. 

Optical Repeater                                      تكرار كننده نوري
در سامانه ارتباطات فيبر نوري، وسيله يا واحد نوري- الكترونيكي كه سيگنالي 
را دريافت مي كند، آن را تقويت مي كند (يا در مورد سيگنالي رقمي، آن را 
دوباره شكل مي دهد، دوباره تنظيم زماني مي كند، يا در غير اين صورت آن را 

دوباره مي سازد) و منتقل مي كند.

Optical Return Loss (ORL)                     اتالف برگشتي نور
يافته توسط  بازتاب  نسبت (بيان شده بر حسب واحد دسي بل) توان نوري 
مؤلفه يا مجموعه به توان نوري تابيده شده بر بخشي از مؤلفه  در هنگامي كه 

آن مؤلفه يا مجموعه به داخل پيوند يا دستگاه وارد مي شود.

Optical Rise Time                                      زمان خيز نوري
بازده زماني مربوط به ازدياد لبه پالس نوري براي انتقال از 10 درصد تا 90 

درصد دامنه پالس

Optical Source                                                  منبع نوري
وسيله اي كه شكل هاي ديگر توان را به توان نوري تبديل مي كند.
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Optical Spectrum                                            طيف نوري
 به طور كلي طيف الكترومغناطيسي درون منطقه طول موجي كه از فرابنفش 

در خال 40nm تا فروسرخ دور، 1nmگسترده است.

Optical Thickness                                        ضخامت نوري
شاخص  در  (isotropic) ضرب  همسانگرد  نوري  جزء  فيزيكي  ضخامت 

شكست آن. 

بازتاب سنجش نوري حوزه زماني
OTDR) Optical Time Domain Reflector) 
افزاره اي كه براي اندازه گيري خصوصيت هاي نوري در برابر زمان به كار مي رود. 
نور توسط پالس ليزري به درون فيبر رانده مي شود، سطح نور بازتاب يافته روي 

X و زمان روي محور X و زمان روي محور X نشان داده مي شود.  CRT صفحه نمايش CRT صفحه نمايش CRT Y محورY محورY
OTDR خصوصيت هاي تضعيف، تلفات اتصال سر به سر يا اتصال دهنده، 

شكست ها و تلفات موضعي را نشان مي دهد. 

Optical Transmitter                                     فرستنده نوري
نوري  سيگنال  به  را  الكتريكي  سيگنال هاي  كه  الكترونيكي  نوري-  مداري 

تبديل مي كند.

Optical Waveguide                                         موجبر نوري
فيبري كه براي ارتباطات نوري به كار مي رود. قابل قياس با موجبر مربوط 
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به ارتباطات ريز موج است. موجبر دي الكتريكي داراي هسته اي است كه از 
ماده شفاف نوري با تضعيف كم (معموال شيشه سيليسي) تشكيل يافته است 
و غالفي دارد كه آن هم شامل ماده شفاف نوري با ضريب شكستي كم تر از 

ضريب شكست هسته است. 

Optical Waveguide Connector       اتصال دهنده موجبر نوريOptical Waveguide Connector       اتصال دهنده موجبر نوريOptical Waveguide Connector
افزاره اي كه هدف از آن انتقال توان نوري ميان دو موجبر يا دو دسته نوري 

است و اين كه به طور مكرر انتقال را قطع و وصل كند. 

Optical Waveguide Coupler                  جفتگر موجبر نوري
1)افزاره اي كه مقصود از آن توزيع توان نوري در ميان دو يا چند بخش است. 
 2)افزاره اي كه مقصود از آن جفت سازي توان نوري ميان موجبر و منبع يا 

آشكارساز است. 

Optical Waveguide Splice          اتصال سر به سر موجبر نوري
اتصال دايمي كه مقصود از آن جفت سازي توان نوري ميان دو موجبر است.

Optical Waveguide Termination       پايان دهي موجبر نوري
پيكربندي يا افزاره اي كه در پايان فيبر يا كابل سوار مي شود و براي جلوگيري 

از بازتاب بكار مي رود.

Optical Active Material                              ماده نوري فعال
فعال  ماده  بگرداند.  مي گذرد  آن  از  كه  را  نوري  قطبش  مي تواند  كه  ماده اي 
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نوري ضريب هاي شكست متفاوتي را براي قطبش هاي دايره اي چپ و راست 
(دو شكستي مدور) نشان مي دهد.

Opto- Electronics                         وسايل الكترونيكي – نوري
ليزري و  (افزاره هاي  ايجاد مي كند  نور  افزاره ها كه  از مواد و  انواع مختلفي 
را  نور  نوري)  كننده هاي  (تقويت  مي كند  تقويت  را  نور  نور)،  كننده  گسيل 
 – الكتريكي  كنترل مي كند (مدارهاي  را  نور  (فتو ديودها) و  آشكار مي كند 
نوري) انجام هريك از اين كارها به انرژي الكتريكي نياز دارد و به افزاره  هاي 

الكترونيكي براي حس كردن و كنترل اين انرژي وابسته است. 

Organic Fiber                                                      فيبر آلي
يا تركيب شده است كه منشاء آن موجودات  از مواد مشتق شده  فيبري كه 
منشاء  داراي  كه  شده اند  تركيب  شيميايي  موادي  از  يا  حيواني اند  و  نباتي 

هيدروكربن طبيعي يا مصنوعي اند.

OTDR
به Optical Time Domain Reflectometer مراجعه شود. 

Output Angle                                               زاويه خروجي
 مترادف Radiation Angle زوايه تابش است 

رسوب خارجي بخار 
Outside Vapor Deposion (OVD)
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فرايندي براي ساخت پيش سازه هاي فيبر. در اين فرايند اليه هايي از ذرات 
شيشه در سطح خارجي ميله هدف رسوب مي كند. 

Overfill Launch
شرايطي براي فروتاب نور به داخل فيبر H كه در آن همه كارهايي را كه فيبر 

مي تواند پشتيباني كند تحريك مي شوند.

OVO
Outside Vaper Phase Oxidationعالمت اختصاري فرايند Outside Vaper Phase Oxidationعالمت اختصاري فرايند Outside Vaper Phase Oxidation ، اكسايش 
فاز بخار خارجي . اين فرايند شيميايي  اكسايش فاز بخار، براي توليد الياف 
بر سطح  كننده  فرايند جريان دوده و شعله گرم  اين  در  بكار مي رود.  نوري 

خارجي ميله شيشه اي گردان مي نشيند.

OVP
Outside Vapor Processعالمت اختصاري فرايند Outside Vapor Processعالمت اختصاري فرايند Outside Vapor Process، فرايند خارجي بخار 
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P

Packing Fraction                                         كسربسته بندي
كمر سطح مقطع تشكيل يافته از هسته هاي فيبر در مجموعه دسته فيبر

Parabolic Profile                                      رخ نمون سهموي
 مربوط به شرايطي كه ضريب شكست فيبر به شكل سهمي، مانند تغيير در 

فيبر چند مدي، تغيير مي كند.

  Parameter Mismatch       عدم تطابق پارامتري،ناجوري پارامتري
تفاوت هاي ميان روزنه هاي عددي و قطرهاي هسته دو فيبر چند مدي مربوط 
به قطرهاي ميدان مد دو فيبر تك مدي است كه موجب اتالف ذاتي اتصال 

هنگام اتصال آن ها مي شود. 

Parameter Oscillator                            نوسان ساز پارامتري
افزاره اي، معموالً بلور، كه طول موج ليزر حالت جامد را تغيير مي دهد. آن را 

نوسان ساز پارامتري قابل تنظيم  يا نوسان ساز پارامتري نوري نيز مي نامند.

Paraxil Rays                                          پرتوهاي پيرامحوري
پرتوهايي كه تقريبًا موازي با محور نوري است 

PAS
Profile Alignment Systemعالمت اختصاري  Profile Alignment Systemعالمت اختصاري  Profile Alignment System دستگاه همراستا سازي 
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رخ نمون 

Passive Coupler                                         جفتگر غير فعال
 جفتگري كه نور ورودي را ميان بخش هاي خروجي تقسيم مي كند، بدون اين 

كه نور جديدي ايجاد كند.

سرويس انشعابگيري غيرفعال نوري
Passive Fiber Optic Branching System

مترادف Branching Device، وسيله   انشعابگيري است. 

Passive Splicing                              اتصال سر به سر غير فعالPassive Splicing                              اتصال سر به سر غير فعالPassive Splicing
 همراستا كردن دو سر فيبر بدون پايش اتالف اتصال آن 

PCF
عالمت اختصاري Plastic- Clad Fibers ، الياف با روكش پالستيكي 

PCF Fibers                                                      PCF الياف
اليافي كه به جاي شيشه با پالستيك يا پليمر غالفكاري شده است. معموالً با 
رخ نمون ضريب مرحله اي است.  به طور معمول پيش از پايان دهي و اتصال 
سر به سر غالف برداشته مي شود. غالف را بايد به منظور حفظ مشخصه هاي 

اوليه و نوري بجاي خود برگرداند.
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PCVD
عالمت اختصاري Plasma Chemical Vapor Deposition رسوب 

بخار شيميايي پالسمايي 

Peak Power                                        توان اوج،توان حداكثر
باالترين سطح توان لحظه اي در پالس 

Peak Wavelength                                         طول موج اوج
 طول موجي كه در آن شدت تابندگي موج نوري بيشينه است. 

  Phase                                                                         فاز
مكان موج در چرخه نوساني آن

Phase Coherence
به coherent  مراجعه شود. 

Phase Constant                                                   ثابت فاز
بخش موهومي ثابت انتشار محوري براي مدي خاص كه معموالً بر حسب 

راديان در واحد طول بيان مي شود.

Phase Velocity                                                  سرعت فازPhase Velocity                                                  سرعت فازPhase Velocity
 براي مدي خاص، نسبت بسامد زاويه اي به ثابت فاز است.
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Photobleaching                                          رنگ بري نوريPhotobleaching                                          رنگ بري نوريPhotobleaching
در معرض  فيبري  اتفاق مي افتد  كه هنگامي  افزوده شده  اتالف  در   كاهش 
انرژي نوري (نور) قرار گيرد. تابش يون شده موجب افزايش اتالف در فيبر 
نوري مي شود. اين اتالف را مي توان با انتقال نور از فيبر كه در خالل عمل 
اتاق  نور  يا  آفتاب  فيبر در معرض  دادن  قرار  با  انجام مي شود  معمول خود 

كاهش داد. 

Photoconductivity                                        رسانندگي نورPhotoconductivity                                        رسانندگي نورPhotoconductivity
افزايش رسانندگي كه توسط برخي مواد غيرفلزي نشان داده مي شود كه حاصل 
انرژي فوتون در گذارهاي  ايجاد شده در هنگامي است كه  آزاد  حامل هاي 
ايجاد حامل هاي آزاد، تحرك  حامل ها و  الكترونيكي جذب مي شود. آهنگ 
طول مدتي كه آن ها در حالت هاي هدايت كنندگي باقي مي مانند (طول عمر 

آن ها ) برخي عوامل هستند كه وسعت بار رسانندگي را تعيين مي كنند.

Photodarlington
ترانزيستور  با  مداري  در  نوري  ترانزيستوري  آن  در  كه  نوري  ساز  آشكار 
دومي به منظور تقويت  خروجي آن تلفيق شده است. اين آشكار ساز ُكند، 

اما حساس است.

Photodetector                                           آشكار ساز نوري
آشكار ساز نور 

Photodiode                                                         فتو ديود
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ديودي كه براي ايجاد جريان نوري از طريق جذب نور طراحي شده است.

Photoelectric Effect                                     اثر فتوالكتريك
اين اصطالح در اصل به همه تغييرهاي مشخصه هاي الكتريكي ماده، به علت 
گسيل  توصيف  براي  اصطالح   اين  اخيراً  مي شود.  مربوط  فوتون،  جذب 

الكترون ها در نتيجه جذب فوتون ها بكار مي رود.

Photoelectromagnetic Effect          اثر فوتو الكترو مغناطيسي
ايجاد اختالف پتانسيل به سبب بر هم كنش ميدان مغناطيسي با ماده رساناي 

نور كه در معرض گردش تابشي است. 

Photon                                                                      فوتون
f ثابت پالنك و f ثابت پالنك و f h است كه h كوانتوم انرژي الكترومغناطيسي. انرژي فوتون

بسامد است.

Photon Bucket Fiber                                 فيبر مخزن نوري
فيبري چند مدي كه همه نور (فوتون ها) گسيل  شده توسط ارسال كننده فيبر 
تك مدي يا چند مدي را مي گيرد. فيبر مخزن نوري براي گرفتن همه نور 
حاصل از فيبر چند مدي بايد داراي روزنه عددي و قطر هسته اي باشد كه 
بزرگ تر از قطر  هسته فيبر فرستنده باشد. اتصال به فيبر مخزن نوري داراي   

اتالف كم و قابل توليد مجدد است.

Photon Noise                                                   نوفه فوتون
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مترادف Quantum Noise نوفه كوانتوم است.

Photonic Layer                                                اليه فوتوني
Synchronous Optical Network پايين ترين اليه از چهار اليه قابليتSynchronous Optical Network پايين ترين اليه از چهار اليه قابليتSynchronous Optical Network
Sonet شبكه نوري همگام كه نوع فيبري را كه بايد بكار رود، شامل حساسيت 

و نوع ليزر مشخص مي كند.

Phototransistor                                         ترانزيستور نوري
ترانزيستوري كه نور را آشكار و سيگنال الكتريكي حاصل از آن را تقويت 
مي كند. نوري كه در نقطه اتصال جريان روب (كلكتور) مبنا مي افتد جرياني 
ايجاد مي كند كه به طور داخلي تقويت مي شود. اين كار آسان، اما به كندي 

انجام مي شود.

Photovoltaic Effect                                     اثر فوتو ولتايي
علت  به  هادي  نيمه   اتصال  نقطه  در  (ولتاژ)  الكترومغناطيسي  نيروي  ايجاد 
حفره  جذب انرژي فوتون اين پتانسيل توسط پخش محيط هاي الكترون – 
ايجاد مي شود و بنابراين، اين پديده به تبديل مستقيم انرژي جذب شده به 

نيروي الكتريكي قابل استفاده مي انجامد.

Physical Optics                                       نورشناسي فيزيكي
شاخه اي از نورشناسي كه به انتشار نور به صورت پديده موجي و نه پديده 

پرتوي مانند نورشناسي هندسي، مي پردازد. 
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Pigtail                                                    سرسيم بافته، پيگتل
اتصال دهنده فيبر نوري كه به يك طرف كابل فيبر نوري ختم مي شود. طول 
كوتاهي از فيبر نوري كه به طور ثابت به قطعه اي محكم شده است و براي 

جفت كردن توان ميان اين قطعه و فيبر انتقال بكار مي رود.

PIN Photodiode                                            PINفتوديود
ديودي با منطقه ذاتي گسترده كه ميان منطقه هاي P وn نيمه هدايت كننده 
ناخالص ساز شده قرار داده شده است. فوتون هايي كه در اين ناحيه جذب 
توسط  كه سپس  مي آورند  به وجود  حفره   – الكترون  محيط هاي  مي شوند، 
ميدان الكتريكي جدا مي شوند و به اين ترتيب جرياني الكتريكي را در مدار 

بار ايجاد مي كنند.

Planar Waveguide                                          موجبر تخت
 موجبري كه در ماده اي تخت مانند فيلم ساخته شده است.

Plane Wave                                                      موج تخت
 موجي كه سطوح فاز ثابت آن صفحه هاي موازي نامتناهي عمود بر جهت انتشارند.

( PCS فيبر) فيبر سيليسي با غالف پالستيك
Plastic Clad Silica Fiber (PCSFiber)
فيبر نوري كه هسته اي سيليسي و غالف پالستيك، معموالً ماده سيليكوني نرم، 
پليمري  با  فيبر نوري توسط كششكاري هسته  شيشه اي ساخته و  اين  دارد. 
نوع ضريب  از  فيبر  اين  پوشيده مي شود.  دارد،  كه ضريب شكست كمتري 
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شكست پله اي و فيبري نسبتًا كم هزينه است.

Plastic Optical Fiber (POF)        (POF) فيبر نوري پالستيكي
اليه  و  زياد  با ضريب شكست  داخلي  داراي هسته اي  كه  پالستيكي  فيبري 
پوشش  به صورت  يا  فيبر  اين  است. غالف  كم  با ضريب شكست  بيروني 
است يا توسط ناخالصي زدن به اليه بيروني قطعه پيش سازه براي كاستن از 

ضريب آن ساخته مي شود. 
 معموال POF ارزان تر از شيشه و اتصال آن آسان تر است، تضعيف آن زياد 

و به همين علت براي فاصله هاي كوتاه مناسب است. 

Plug Connector                                      اتصال دهنده فيشي
بخشي استوانه اي يا مخروطي حلقه اتصال دهنده كه فيبر در داخل  آن محكم 

شده است.

POF
به Plastic Optical Fiber مراجعه شود.

Point-to-Point Transmission                ارسال نقطه به نقطه
حمل سيگنال ميان دو نقطه پاياني بدون انشعاب گرفتن براي نقاط ديگر

Polarization                                            قطبش، قطبي شدن
اين اصطالح براي توصيف جهت (درفضا) بردار ميدان الكتريكي يا مغناطيسي 

تغيير يابنده با زمان (شامل بردار ميدان سيگنال نوري) است. 
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Polarization Maintaining Fiber   فيبر ثابت نگهدارنده قطبش
مي كند.  منتقل  آن  قطبش  وضعيت  تغيير  بدون  را  نور  كه  مدي  تك  فيبري 

مترادف با Polarization-retaining fiber است.

اعوجاج (يا پراكندگي) مد قطبش 
Polarization Mode Distortion (or Dispersion)
براي  متفاوت  گروهي  سرعت هاي  علت  به  مدي  تك  فيبري  در  كه  پاسي 

هريك از دو قطبش عمودي نوري كه از فيبر عبور مي كند، پاشيده مي شود.

Polishing                                                       Polishing                                                       Polishing پرداختكاري 
آماده سازي انتهاي فيبر با استفاده از مواد ساينده، عمود بر محور فيبر، براي 
ارتقاي بيشينه سيگنال به منظور اتصال سر به سر يا عمل اتصال دهي بعدي. 

Polyamide                                                          پلي آميد
بسپار (پليمر) حالل- پايه كه به منزله پوشش براي فيبرهايي به كار مي رود كه 

بايد دماهاي زياد را تحمل كنند.

PON
Passive Optical Natworkعالمت اختصاري Passive Optical Natworkعالمت اختصاري Passive Optical Natwork ، شبكه نوري غيرفعال

Port                                                             درگاه – پورت
وجود سخت افزار در هر دو طرف مجراي ارتباطي
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Power Average                                              توان ميانگيني
در ليزر پالس شده، انرژي به ازاي پالس (ژول) ضربدر آهنگ تكرار پالس 

(هرتز) است كه بر حسب وات بيان مي شود.

Power Density                                                چگالي توانPower Density                                                چگالي توانPower Density
 توان در واحد سطح (وات)

Power Efficiency (Dimensionless)      (بدون بعد) بازده توان
نسبت توان نوري گسيل شده منبع به توان الكتريكي ورودي

Power-Low Index Profile            رخ نمون ضريب قانون توان
alpha) آلفا  نمون  رخ  مترادف  تدريجي-  شكست  ضريب  نمون هاي  رخ 

Profile) است.

Preform                                                            پيش سازه
ساختار شيشه اي كه از آن موجبر فيبر نوري را مي توان كشيد.

Pressurization                                      تحت فشار قرار دادن
پر كردن داخل ساختمان كابل با گاز كه فشار آن كمي بيشتر از فشار آتمسفر 

است و هدف از آن جلوگيري از ورود رطوبت است.

Primary Coating                                            پوشش اوليهPrimary Coating                                            پوشش اوليهPrimary Coating
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اين  كشش.  دست  در  نوري  فيبرهاي  سطح  در  رفته  بكار  پليمري  پوشش 
پوشش سطح «اوليه» شيشه را حفظ و نگهداري مي كند، بنابراين به طور ذاتي 
استحكام بااليي به وجود مي آورد وجود اين اليه قبل از اين كه فيبر به هر 

علتي لمس شود مورد نياز است.

Profile                                             رخ نمون، پروفيل، نيمرخ
به graded index profile ؛ index profile ؛parabolic profile  ؛

Power-low index profile ؛step index profile  مراجعه شود.

Profile Dispersion            پاشيدگي رخ نمون، پاشيدگي پروفيل
1)پاشيدگي ناشي از تغيير تباين (كنتراست) ضريب شكست با طول موج هاست 
كه اين تباين مربوط به تفاوت ميان بيشينه ضريب شكست هسته و ضريب 
شكست غالف همگن است. پاشيدگي رخ نمون معموالً با پارامتر پاشيدگي 

رخ نمون كه در شناسه در پي آمده تعريف شده مشخص مي شود. 
با طول موج  به تغيير رخ نمون ضريب شكست  انتساب  قابل   2)پاشيدگي 
شاخص  (كنتراست)  تباين  در  تغيير  دارد:  عامل  دو  نمون  رخ  تغيير  است. 

شكست  تغيير در پارامتر رخ نمون

Profile Parameter                                      پارامتر رخ نمون
پارامتر تعيين كننده شكل رخ نمون ضريب قانون توان

Proof Strain                                                   كرنش اثبات
درصد كرنش اعمال شده به فيبر در اثناي آزمودن قابليت
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Proof Stress                                                      تنش اثبات
بار تقسيم بر سطح مقطع فيبر كه فيبر در اثناي آزمودن قابليت تحمل مي كند.

Proof Testing                                               آزمودن اثباتProof Testing                                               آزمودن اثباتProof Testing
استحكام  كمينه  فيبر  كه  اطمينان  اين  به  دستيابي  براي  فيبر  به  نيرو  اعمال 

شكست را دارد.

Propagation Constant                                     ثابت انتشار
براي مد ميدان الكترومغناطيسي كه به طور سينوسي با زمان در بسامدي معين 
تغيير مي كند. آهنگ لگاريتمي تغيير، با توجه به فاصله در جهتي معين، مربوط 

به دامنه مختلط هر مؤلفه ميدان است. ثابت انتشار كميتي مختلط است. 

Pulling Strength                                         استحكام كشش
بيشينه نيرويي كه مي توان بر اعضاي مستحكم كابل اعمال كرد.

Pulse Broadening                                       پهن شدن پالسPulse Broadening                                       پهن شدن پالسPulse Broadening
افزايش دوام پالس. پهن شدن پالس ممكن است توسط پاسخ ايمپالسي، پهن 
شدن پالس RMS يا پهن شدن پالس با نيم بيشينه دوام كامل مشخص شود.

Pulse Dispersion                                         پاشيدگي پالس
پخش شدن پالس ها آنگاه كه در طول فيبر نوري حركت مي كنند.
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Pulse Distortion                                          اعوجاج پالسي
زمان ميان نقطه مشخص مرجع در اولين گذار شكل موج پالس و نقطه اي 
كه به گونه اي مشابه در آخرين گذار مشخص مي شود. زمان ميان نقاط 10 
درصد، 50درصد يا e/1 به طور معمول بكار مي رود، همان گونه كه در مورد 

پالس RMS عمل مي شود.

Pulse Duration                                 دوام پالس، مدت پالس
به Pulse Distortionمراجعه شود.

Pulse Length                                                     طول پالس
مدت زمان انتقال يكجاي انرژي گسيل شده توسط ليزر پالسي پهناي باند هم 
ناميده مي شود. معموالً در نقاط «نيم توان» اندازه  گيري مي شود (0/707 ضرب 
مدت زمان انتقال يكجاي انرژي گسيل شده توسط ليزر پالسي پهناي باند هم 
ناميده مي شود. معموالً در نقاط «نيم توان» اندازه  گيري مي شود (0/707 ضرب 
مدت زمان انتقال يكجاي انرژي گسيل شده توسط ليزر پالسي پهناي باند هم 

در ارتفاع كامل پالس ولتاژ يا جريان).

مدوله سازي طول پالس، تلفيق طول پالس 
Pulse Length Modulation
مدوله سازي اي كه در آن عرض زماني يا طول زماني پالس حاصل بر حسب 
صفت كيفي سيگنال مدوله كننده تغيير مي كند. سيگنال مدوله كننده ممكن است 
زمان رويداد لبه مقدم (لبه پيشرو) يا لبه پشتي پالس  حاصل يا هر دو را تغيير 

دهد. مترادف مدوله سازي دوام پالس و مدوله سازي عرض پالس است.

Pulse Spreading                                        خش شدن پالسPulse Spreading                                        خش شدن پالسPulse Spreading خش شدن پالس                                        پخش شدن پالس                                        پ
افزايش عرض پالس در طول معيني از فيبر به علت اثر تجمعي پاشيدگي ماده 

و پاشيدگي مدي 
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R

Rad
عالمت اختصاري واحدي كه براي اندازه گيري جذب تابش يوننده بكار مي رود.

رخ نمون ضريب شكست شعاعي 
Radial Refractive Index Profile
در فيبر نوري با مقطع گرد ضريب شكستي كه به صورت تابع فاصله شعاعي 

از مركز توضيح داده مي شود.

Radiance                                                             تابندگي
بيان  مربع  متر  بر  وات  برحسب  منبع؛  سطح  واحد  در  (وات)  تابشي  شار 

مي شود. گسيلندگي (emittance) نيز ناميده مي شود. 

Radiant Energy                                             انرژي تابشيRadiant Energy                                             انرژي تابشيRadiant Energy
انرژي (ژول) كه از طريق امواج الكترومغناطيسي منتقل مي شود.

Radiant Flux                                                    شار تابشيRadiant Flux                                                    شار تابشيRadiant Flux
آهنگ زماني جريان انرژي تابشي . واحد آن وات است 

Radiant Incidence
 به Irradianu مراجعه شود.
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شدت تابندگي (وات / استراديان) 
Radiant Intensity (watts/steradion)

آهنگ زماني انتقال انرژي تابشي در واحد زاويه فضايي

Radiant Power                                                 توان تابشي
اغلب  مي شود.  بيان  وات  حسب  بر  كه  تابشي  انرژي  جريان  زماني  آهنگ 
مي رود.  بكار  توان   Power اصطالح  و  مي شود  Radiant حذف  پيشوند 
Power Radiant (توان نوري) و Power Radiant (توان نوري) و Power Radiant Optical Power ، (شار) Optical Power ، (شار) Optical Power Flux آن راFlux آن راFlux

Flux (شار توان تابشي) نيز مي نامند.

Radiation                                                                تابش
يا  است  ممكن  تابش  فضا.  يا  ماده  طريق  از  آن  انتشار  و  انرژي 
«الكترومغناطيسي» باشد كه معموالً به شكل موج حركت مي كند، يا «ذره» 
اما  مي كنند.  زياد حركت  با سرعت هاي  و  اتمي اند  زير  ذره هاي  كه  باشد 
تمايز ميان اين دو هميشه آشكار نيست، زيرا يكي مي تواند مانند ديگري 
عمل كند. تابش را مي توان به دو دسته «يوننده» و «نايوننده» تقسيم كرد. 

تابش يوننده مي تواند اتالف فيبر نوري را افزايش دهد. 

Radiation Angle                                              زاويه تابش
نصف زاويه رأس مخروط نور گسيل شده توسط فيبر. اين مخروط معموالً 
با زاويه اي كه مطابق آن چگالي شارتابشي (يا تابيدگي) ميدان دور تا كسر 
مشخصي از مقدار بيشينه آن كاهش مي يابد تعيين مي شود، همچنين به منزله 
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مخروطي است كه درون آن مي توان كسر مشخصي از كل توان تابيده شده را 
در هر نقطه در ميدان دور يافت.

Radiation Mode                                                  مد تابش
در موجبري نوري، مدي كه ميدان هاي آن به طور عرضي همه جا خارج از 

موجبر نوساني اند و حتي اين مد در حد طول موج صفر وجود دارد.

Radiation Pattern                                          الگوي تابش
مقابل  تابشي خروجي كه در  فيبر، منحني شدت  از  يا دسته اي  فيبري  براي 

زاويه خروجي رسم مي شود.

Radiation –Hardened Fibers         فيبرهاي تابشي سخت شده
از قرار گرفتن در  افزايش اتالف ناشي  برابر  فيبرهايي كه براي مقاومت در 

مقابل تابش يوننده ساخته شده اند.

Radiometer                                                       پرتو سنج
افزاره اي متفاوت با نورسنج كه براي اندازه گيري توان (وات) تابش الكترومغناطيسي 

بكارمي رود.

Ray                                                                           پرتوRay                                                                           پرتوRay
خطي مستقيم كه نشانگر نور است، عمود بر جبهه موج نور است و در همان 
جهت حركت مي كند، پرتو در سطح فردي يا فصل مشترك مانند سطح ميان 
هسته فيبر و غالف، ممكن است به ناگهان جهت را تغيير دهد، اما در خط 
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مستقيم باقي مي ماند.

Rayleigh Scattering                                    پراكندگي رايليRayleigh Scattering                                    پراكندگي رايليRayleigh Scattering
يا  اتمي  ساختار  سمت  به  مادي  واسطه اي  در  كه  نوري  موجي  پراكندگي 
ملكولي ماده و تغييرهاي ساختار به صورت تابعي از فاصله منتشر مي شود. 
مي كند،  تغيير  موج  توان طول  دو سويگي يك چهارم  در  پراكندگي  تلفات 

فاصله هاي ميان مركزهاي پراكندگي در مقايسه با طول موج كوچك اند.

Rays                                                                       پرتوها
خطوط مستقيمي كه مسيري را كه نور طي مي كند، نشان مي دهد.

Receiver                                                                 گيرنده
افزاره اي كه با استفاده از آشكارساز نوري و مدارات الكترونيكي، سيگنال هاي 

نوري را به سيگنال هاي الكتروني تبديل مي كند.

Recovery                                                    بهبودRecovery                                                    بهبودRecovery بازيافت – 
كاهش تضعيف افزوده شده تابش القايي فيبر. كاهش تضعيف ممكن است 
حاصل قرار گرفتن فيبر در برابر تابش يوننده براي مدتي طوالني، دماي باال، 
دور كردن فيبر از تابش يوننده يا بي حفاظ گذاشتن فيبر در مقابل انرژي نوري 

(نور) باشد.

Reference Surface                                           سطح مرجع
سطح فيبر نوري كه با اجزاء همراستايي عرضي قطعه اي مانند اتصال دهنده 
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مماس مي شود. سطح مرجع براي انواع مختلف ممكن است هسته فيبر، غالف 
يا سطح اليه بافر باشد.

Reflectance                                                       بازتابندگي
(اتالف   return loss مترادف  تابشي،  توان  به  يافته  بازتاب  توان  نسبت 

برگشت) است.

Reflection                                                              بازتاب
حركت  ناهمانند  ماده اي  به  ماده  يك  از  كه  آنگاه  نور  جهت  ناگهاني  تغيير 
مي كند. مقداري از توان بازتابيده در فيبر به سمت عقب و به منبع برگشت 

مي شود.

Reflectivity                                                       بازتابندگيReflectivity                                                       بازتابندگيReflectivity
بازتابندگي سطح ماده اي آن اندازه ضخيم كه با افزايش هاي ضخامت تغيير 
مانند  ديگري  پارامترهاي  از  نظر  صرف  سطح،  ذاتي  بازتابندگي  نمي كند. 
بازتابندگي سطح عقبي است. اين اصطالح ديگر مورد استفاده عمومي ندارد. 

Refracted Ray Method                            روش پرتو شكسته
شيوه اي براي اندازه گيري رخ نمون ضريب فيبري نوري توسط پويش رويه 
ورودي يا راس مخروط روزنه عددي باال و اندازه گيري تغيير در توان پرتوهاي 

شكسته (هدايت نشده) است.

Refraction                                                            شكست
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با  ديگر  واسطه اي  به  واسطه  يك  از  كه  هنگامي  در  نور  باريكه  شدن  خم 
شاخص هاي شكست متفاوت عبور مي كند.

كه  رسانه اي  در  يا  ناهمانند  رسانه هاي  با  نور  باريكه  مشترك  فصل هاي 
ضريب شكست آن تابع پيوسته اي از مكان است (رسانه با ضريب شكست 

تدريجي).

Refractive Index                                         ضريب شكستRefractive Index                                         ضريب شكستRefractive Index
نسبت سرعت نور در خالء به سرعت آن در ماده اي كه به لحاظ نوري، مانند 
فيبر، چگالي است. همچنين نسبت سينوس زاويه تابش نور در ماده به زاويه 
شكست نور است. ضريب شكست هر ماده اي با طول موج نور تغيير مي كند. 
آنرا Index of Refraction نيز مي نامند. در فيبر، ضريب شكست هسته 

بايد بزرگ تر از ضريب شكست غالف باشد.

Refractive Index Gradient                گراديان ضريب شكست
تغيير ضريب شكست با فاصله از محور فيبر نوري

Refractive Index Profile                  رخ نمون ضريب شكست
توصيف ضريب شكست در راستاي قطر فيبر

Regenerative Repeater                              تكرار كننده باززا
تكرار كننده اي كه براي انتقال ديجيتال در نظر گرفته مي شود.

  Regenerator                                                          بازياب
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ديجيتال  انتقال  بازسازي سيگنال هاي  براي  كه  فرستنده  و  گيرنده  از  تلفيقي 
بكار مي رود. گيرنده پالس هاي نوري ورودي را به پالس هاي الكتريكي تبديل 
مي كند، تصميم مي گيرد كه پالس ها «1» يا «2» است، پالس هاي الكتريكي را 
ايجاد مي كند (مرتب مي كند) و سپس آن ها را به پالس هاي نوري به منظور 

انتقال توسط فيبر تبديل مي كند.

Repeater                                                          تكرار كننده
آن  توان  به  يا  مي كند  تقويت  را  سيگنالي  كه  الكترونيكي  نوري-  وسيله اي 

مي افزايد، آن را به حالت اوليه خود بر مي  گرداند و منتقل مي كند.

Residual Loss                                                اتالف پسماند
اتالف تضعيف كننده در كمينه تنظيم آن

Rasonant Cavity
Optical Cavityبه Optical Cavityبه Optical Cavity مراجعه شود.

Responsivity                                                      پاسخدهيResponsivity                                                      پاسخدهيResponsivity
sensivity، حساسيت،  را  آن  اوقات  بر وات؛ گاهي  يا ولت  بر وات  آمپر 
مي نامند. نسبت مقدار RMS جريان يا ولتاژ خروجي به مقدار RMS توان 

نوري تك فام تابشي است.

Return Loss
به Reflectance مراجعه شود.
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RFITL
Rural Fiber in the Loopعالمت اختصاري Rural Fiber in the Loopعالمت اختصاري Rural Fiber in the Loop، فيبر مربوط به روستا در حلقه

Ribbon                                                                     نوار
مجموعه اي از فيبرهاي چند گانه كه به موازات هم و در كنار يكديگر قرار 
گرفته و به هم محكم شده اند، سپس چند نوار را مي توان براي ساخت كابل 

روي هم قرار داد. 

Ribbon Cables                                            كابل هاي نواري
كابل هايي كه در آن فيبرهاي بسياري در ماده پالستيكي به طور موازي جاگرفته 

و تشكيل ساختاري به شكل نوار تخت را داده است.

RMS
عالمت اختصاري root-mean-square ريشه ميانگين مربع ها

Rod-in-Tube                                         تيوب با لوله داخلي
فرايند ساخت پيش سازه. در اين فرايند ميله پيش سازه وارد لوله مي شود. 
اين ميله به صورت هسته و لوله به صورت غالف در مي آيد. اين عمل روش 
بزرگ  تر  براي  شيشه  كردن  اضافه  طريق  از  بزرگ تر،  سازه اي  پيش  ساختن 

كردن قطر پيش فرم نيز هست.
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S

Scattered Light                                         نور پراكنش شده
 روش آشكارسازي موضعي. در اين روش نور از دست رفته در محل اتصالي 

آشكار مي شود و براي اندازه گيري اتالف اتصال بكار مي رود.

Scattering                                                            پراكنشScattering                                                            پراكنشScattering
تغيير دادن جهت آن تضعيف  با  را  نور  فيبرها كه  فيزيكي در  ساز و كاري 

مي كند. 

Secondary Coating                                        پوشش ثانويهSecondary Coating                                        پوشش ثانويهSecondary Coating
پوشش محافظ كه روي پوشش اوليه فيبر بكار مي رود.

Secondary Peak                                                اوج ثانويهSecondary Peak                                                اوج ثانويهSecondary Peak
بيشينه هاي موضعي در طيف كه از اوج اصلي يا عمده توسط يك يا چند خط 

يا مد طيفي جدا مي شود.

Sellmeier Equation
معادله اي كه براي نشان دادن تاخير گروهي فيبر بكار مي رود. 

Semiconductor Diode Laser                 ليزر ديود نيمه رسانا
ليزري كه در آن تزريق جريان به داخل ديود نيمه رسانا از طريق تلفيق مجدد 
n و  P حفره ها و الكترون ها در پيوندگاه  ميان منطقه هاي ناخالص زده شده
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ايجاد نور مي كند. 

Semiconductor Laser                                  ليزر نيمه رسانا
ليزري كه در آن گسيل ليزر در محل اتصال مواد نيمه رساناي نوع n و نوع 

u اتفاق مي افتد.

Sensivity                                                            حساسيتSensivity                                                            حساسيتSensivity
در گيرنده هاي دستگاه نوري، كمينه توان براي دستيابي به كيفيت مشخص 
عملكرد بر حسب نسبت سيگنال به نوفه خروجي يا معيارسنجش ديگر كامًال 

responsivityهمانند responsivityهمانند responsivity ، پاسخدهي نيست.

Sheath                                                                   روكش
 اليه محافظ بيروني كابل فيبر نوري

Sheath Cable                                               كابل روكشدار
روكش محافظ بيروني هسته كابل. اين روكش ممكن است پالستيكي، فلزي 

و عضوهاي مستحكم غيرفلزي باشد.

Shifted Fiber
به Dispersion Shifted مراجعه شود. 

Short Wavelength                                      طول موج كوتاه
Mmبراي اشاره به نوري بكار مي رود كه به طور كلي طول موجي كم تر از Mmبراي اشاره به نوري بكار مي رود كه به طور كلي طول موجي كم تر از 1Mm دارد.
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فيبر تك مدي با طول موج كوتاه 
Short Wavelength Single- Mode Fiber
فيبر تك مدي با طول موج هاي قطع كه امكان دستيابي به باندهاي پهن باال 

در طول موج هاي كوتاه را ميسر مي سازد. 

Short- Patch                                                   وصله كوتاه
روش ترميم اضطراري كابل. در اين روش طول كوتاهي از كابل براي وصله 

كردن در اطراف منطقه آسيب ديده بكار مي رود.

Shot Noise                                                       نوفه شليك
نوفه شليك ناشي از نوسان جريان، به علت ماهيت ناپيوسته حامل هاي بار و 

گسيل  تصادفي ذرات باردار از گسيلنده است.

Signal-to-Noise Ratio                         نسبت سيگنال به نوفه
نسبت ميان سيگنال قابل استفاده و هرگونه سيگنال نوفه خارجي موجود. اين 

نسبت را بر حسب dB بيان مي كنند. 
 اگر نسبت سيگنال به نوفه بيش از اندازه باشد، كيفيت سيگنال منتقل شده 

غيرقابل پذيرش خواهد شد. 

Silica                                                           سيليس، سيليكا
نام كوتاه تركيب شيميايي ديوكسيد سيليسيم . سيليس در طبيعت هم به شكل 

آزاد مانند كوارتز و هم به شكل تركيب مانند سيليكات ها وجود دارد.
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Silica Glass                                                   شيشه سيليسي
 شيشه اي كه در بيشتر موارد از ديوكسيد سيلسيم Sio2 ساخته مي شود و در 

الياف نوري متداول بكار مي رود.

Silicate                                                                سيليكات
تركيب شيميايي سيليسم، اكسيژن و فلزات

Simplex                                                                يكطرفهSimplex                                                                يكطرفهSimplex
جزيي يگانه (به طور مثال، اتصال دهنده ساده اتصال دهنده اي تك فيبري)

Simplex Transmission                                انتقال يك طرفه
انتقال فقط در يك جهت 

Single- Frequency Laser                             ليزر تك بسامد
ليزري كه گستره اي از طول موج هاي به اندازه كافي كوچك گسيل مي كند كه 

تك بسامد در نظر گرفته مي شود.

ليزر با مد تك طولي 
Single-Longitudinal Mode Laser (SLM)

ديود ليزر تزريقي كه مد طولي يگانه غالب دارد.

Single-Mode Fiber
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به fiber,single-Mode مراجعه شود.

Single-Mode Laser Diode (SMLD)        ديود ليزري تك مد
مترادف Single Longitudinal Mode Laser ، ليزر با مد تك طولي

Single – Mode Optical Waveguide       موجبر نوري تك مد
موجبري كه در آن فقط پايين ترين مرتبه مدكران مي تواند طول موج مورد نظر 

را منتشر كند.

دستگاه آزمون اتالف نوري تك مدي 
Single – Mode Optical Loss Test Set (SMOLTS)

نوع تك مد دستگاه آزمون اتالف نوري 

Single- Polarization Fibers                اتالف با تك قطبيدگي
الياف نوري كه نور را فقط در يك قطبش مي تواند حمل كند.

Sinter                                                                   تفجوش
 فرايند به هم جوش خوردن يا به هم پيوستن ذرات جداگانه شيشه اي در اليه 

شيشه اي پيوسته. مترادف consolidateهمگير كردن است.

Skew Rays                                         پرتو كج، پرتو كجديس
 پرتوي كه نسبت به محور فيبر منحرف شده است. اگر موجبر فيبر مستقيم 
باشد، پرتو كج مسيري مارپيچي را در طول فيبر مي پيمايد و محور فيبر را قطع 
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نمي كند. پرتو كج به مسير نصف النهاري (meridian) محدود نمي شود.

SlabInterferometry                              تداخل سنجي تكه ايSlabInterferometry                              تداخل سنجي تكه ايSlabInterferometry
روش اندازه گيري رخ نمون ضريب فيبري نوري توسط آماده سازي نمونه اي 
نازك كه وجوه آن عمود بر محور فيبر است و رخ نمون ضريب آن توسط 

تداخل سنجي اندازه گيري مي شود.

SLD
نيمه  ليزري  ديود   ،Semiconductor Laser Diode اختصاري  عالمت 

رسانا 

Sleeve Connector                                   اتصال دهنده برشي
لوله حدي يا عضو تو خالي ديگري كه براي قرار دادن دو فيش اتصال دهنده، 

هنگامي كه اتصالي را برقرار مي كنند، بكار مي رود.

SLM
عالمت اختصاري Single Longitudinal Mode مد تك طولي 

Slotted Core                                                  هسته شياردار
ساختمان كابل به صورت شل كه فيبرها در آن به طور آزاد در داخل شكاف ها 
(يا شيارهايي) كه در اطراف سطح بيروني ميله پالستيكي در آورده شده است 
خياره دار   ،fluted و  باز  كانال   open channel مترادف  مي گيرند.  قرار 

(هزار خاري) است. 
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SMF
عالمت اختصاري Single-Mode Fiber ، فيبر تك مدي

SNR
*عالمت اختصاري Signal-to-Noise Ratio، نسبت سيگنال به نوفه

Solid State Laser                                       ليزر حالت جامد
ليزري كه رسانه فعال آن شيشه يا بلور است. 

SONET
نوري  شبكه   ،  Synchronous Optical Network اختصاري  عالمت 
ISDNهمزمان استانداردي براي مخابره با فيبر نوري كه بخشي از ISDNهمزمان استانداردي براي مخابره با فيبر نوري كه بخشي از B-ISDN است. 

Source                                                                      منبع
افزاره اي (معموالً ليزري يا LED) كه انرژي نوري گسيل مي كند.

منبع                                                                      
افزاره اي (معموالً ليزري يا 

منبع                                                                      

Source Efficiency                                            بازدهي منبعSource Efficiency                                            بازدهي منبعSource Efficiency
نسبت توان نوري گسيل شده منبع به توان الكتريكي خروجي

Spatial Coherence
به Coherent مراجعه شود.
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Spatially Aligned Bundle
به Aligned Bundle مراجعه شود.

Spatially Coherent Radiation
به Coherent مراجعه شود.

Speckle                                                              خال، نقطه
نقطه هاي تاريك و روشن در رويه انتهايي فيبر كه ناشي از تداخل مدهاست.

Speckle Noise
به Model Noise مراجعه شود.

Speckle pattern                                            الگوي نقطه اي
اندازه اي  تا  باريكه هاي  جانبه  دو  تداخل  طريق  از  كه  توان  شدت  الگوي 
همدوس ايجاد مي شود كه در معرض ريز نوسان هاي موقتي و فضايي قرار 
مي گيرند. الگوي نقطه اي در فيبري چند مدي حاصل جمع آثار (برهم نهي) 
الگوهاي ميدان مد است. اگر سرعت هاي نسبي گروه مدي با زمان تغيير كند، 
با زمان تغيير خواهد كرد. اگر عالوه بر آن تضعيف مد  نيز  الگوي نقطه اي 

تفاضلي پيش آيد، نوفه مدي حاصل مي شود. 

Spectral Wavelength                                  طول موج طيفي
بازه طول موج كه در آن مقدار طيفي تابيده شده كمتر از نصف مقدار بيشينه 

آن نيست. 
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Spectral Irradiance                          چگالي شار تابشي طيفي
بر  متر مربع  بر  با واحد وات  بازه طول موج؛  تابشي در واحد  چگالي شار 

ميكرون اندازه گيري مي شود.

Spectral Line                                                     خط طيفي
گستره باريكي از طول موج هاي گسيل شده يا جذب شده.

Spectral Radiance                                         تابندگي طيفي
تابندگي به ازاي واحد بازه طول موج 

Spectral Responsivity                                 پاسخدهي طيفيSpectral Responsivity                                 پاسخدهي طيفيSpectral Responsivity
 پاسخدهي به ازاي واحد بازه طول موج در طول موجي معين

  Spectral Width                                                پهناي طيفي
معيار سنجش وسعت طول موج طيف 

پهناي طيفي پهناي كامل، نيم بيشينه 
Spectral Width, Full Width, Half Maximum (FWHM)
تفاوت مطلق ميان طول موج هايي كه در آن شدت تابندگي طيفي برابر با 50 

درصد توان بيشينه است. 

Spectral Window                                            پنجره طيفيSpectral Window                                            پنجره طيفيSpectral Window
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پايين  تراگسيلندگي  مناطق  با  كه  باال  نسبتًا  تراگسيلندگي  منطقه طول موج   
احاطه شده است. 

Spectrum
به Optical Spectrumمراجعه شود. 

Specular Reflection
 به  Reflection مراجعه شود. 

Speed of Light                                                  سرعت نور
براي  اين عدد  از  ثانيه.  متر در  با 106   299  برابر  نور در خالء    سرعت 

محاسبه ضريب شكست استفاده مي شود. 

Splice                                                اتصال، اتصال سر به سر
پيوند ثابت دو فيبر نوري كه يا به صورت گرمايي در هم جوش يا به طريق 

مكانيكي انجام مي شود. 

Splice Case                                                    محفظه اتصال
 محفظه اي فلزي يا پالستيكي كه براي در بر گرفتن و محافظت از اتصال هاي 

فيبر بكار مي رود. مترادف Splice Closure است. 

Splice Loss
به Insertion Loss  مراجعه شود.
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Splice –to-Splice Bridging               Splice Bridging               Splice Bridging پل زني اتصال به اتصال 
روش ترميم اضطراري كابل. در اين روش كابلي بلند با تعداد زيادي فيبر و 
اتصال بندي شده در كارخانه به منظور از ميان بردن منطقه آسيب ديده كابل، 

از طريق پل زدن در فاصله ميان دو نقطه موجود اتصال بكار مي رود. 

Splitting Ratio                          نسبت تقسيم، نسبت انشعابگيري
نسبت تواني كه از دو درگاه (پورت) خروجي وسيله اتصال (جفتگر) آشكار مي شود.

Spool, Fiber                                                       قرقره فيبر
قرقره ها يا بوبين هاي كوچكي هستند (قطر استوانه آن ها 6 تا 8 اينج است) كه فيبر 

در اثناي كشش بر روي آن ها پيچيده و نيز بر روي اين قرقره ها مهر مي شود. 

Spot Size
به Mode Field Diameter مراجعه شود. 

Starting Tube                                                   لوله شروع
اليه هاي  آن  داخل  در  كه  استوانه اي  سيليسي  شيشه  از  توخالي  ساختمان 

شيشه اي در  فرايند MCVD رسوب مي كند. 

    Static Fatigue                                               خستگي ساكن
كاهش  استحكام فيبر طي زمان است و هنگامي پيش مي آيد كه تحت تنش قرار 

مي گيرد و در معرض رطوبت، دماي زياد، ويژگى قليايي يا آمونياك واقع مي شود. 



1264واژه نامه سيم و كابل

Static Fatigue Parameter
به Fatigue Resistance Factor مراجعه شود.

Steady- State Condition                           شرايط حالت پايا
Equilirivm Mode Distribution مترادف  Equilirivm Mode Distribution مترادف  Equilirivm Mode Distribution، توزيع حد متعادل است.

Steady- State Distribution
به Equilibrium Mode Distribution مراجعه شود. 

Step Index Fiber                                  فيبر با شاخص پله اي
فيبري كه هسته آن ضريب شكست يكنواخت دارد. 

Step Index Optical Waveguide   موجبر نوري با ضريب پله اي
موجبر نوري كه رخ نمون ضريب پله اي دارد. 

Step Index Profile                             رخ نمون ضريب پله اي
 رخ نمون ضريب شكست كه در آن ضريب شكست به طور ناگهاني از مقدار 

n1 به n2 در فصل مشترك هسته به غالف تغيير مي كند. 

Step-Index Single-Mode Fiber    فيبر تك مد با ضريب پله اي
 فيبر با ضريب پله اي با كابل هسته كوچك به منظور انتقال نور فقط در يك مد 
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Strain                                                                     كرنش
 طولي كه به اندازه آن سيم يا فيبري تغيير شكل مي يابد تقسيم بر طول اوليه آن.

Stranding                                                               تابيدنStranding                                                               تابيدنStranding
 فرايند ساخت كه از طريق آن فيبرها به دور يكديگر يا به دور عضو ديگر 

كابل پيچيده مي شوند.

Strenght Member                                           عنصر مقاوم
 فوالد ، رشته هاي آراميد، مفتول هاي اپوكسي الياف شيشه اي (فايبرگالس) يا 

ماده ديگري كه براي افزايش استحكام كنش كابل بكار مي رود. 

Strength Members                                         عناصر مقاوم
مواد تحمل كننده بار كه براي جذب نيروهاي كشش در نظر گرفته مي شوند. 
الياف شيشه اي رشته اي شده، مفتول،   (Kevlar) از:كوالر اين مواد عبارتند 

الياف شيشه اي / اپوكسي و سيم فوالدي. 

Stress                                                                       تنش
نيرو به ازاي واحد سطح مقطع

Stress Intensity Factor
به Fatigue Resistance Factor  مراجعه شود. 

Stripping                                                         لخت كردنStripping                                                         لخت كردنStripping
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  برداشتن پوشش فيبر 

Support Strand                                                 سيم مهار 
براي  و  متصل مي شود  تلفن  يا  برق  تيرهاي  به  كه  تابيده شده  فلزي  كابل    

نگهداري كابل هاي هوايي بكار مي رود. 
 كابل ها را به سيم مهار محكم مي بندند يا با گيره وصل مي كنند.

Surface Wave                                                موج سطحي 
موجي كه از طريق سطح مشترك ميان دو رسانه مختلف يا از طريق گراديان 
ضريب شكست در رسانه هدايت مي شود. مؤلفه هاي ميدان موج ممكن است 
در فضا موجود باشد (حتي تا بي نهايت )، اما درون فاصله اي محدود از سطح 
همه  نوري  فيبر  در  مي شود.  كوچك  كردن  قابل صرف نظر  حد  تا  مشترك 
مدهاي هدايت شده، اما بدون مدهاي تابشي، متعلق به طبقه اي است كه در 

نظريه الكترومغناطيسي به عنوان موج هاي سطحي شناخته مي شوند. 
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T

Tap                                             بيرون كشيدن – خارج كردن
افزاره اي براي خارج كردن بخشي از  سيگنال نوري از فيبر 

Loss Tap                                                 اتالف بيرون كشي
در جفتگر فيبر نوري نسبت توان در بخش بااليي به توان در درگاه ورودي

Tapered Fiber                                               فيبر مخروطي
فيبر نوري كه ابعاد عرض آن به طور يكنواخت در طول تغيير مي كند 

Tapered Fiber Waveguid                     موجبر فيبر مخروطي
موجبر نوري كه ابعاد عرضي آن به طور يكنواخت در طول تغيير مي كند.

Target Rod                                                       ميله هدف
استوانه  اين  روي  بر  مي شود.  ساخته  آلومين  از  معموالً  كه  توپري  استوانه   

ذرات شيشه، زير ميكروسكپي در فرايند OVD رسوب مي كند. 

Tb/s
عالمت اختصاري تريليون بيت در ثانيه. ترابيت برابر ميليون ميليون، 1012 بيت.

TDM
*عالمت اختصاري Time-Division Multiplexing تافتگر با تقسيم 
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زماني. تافتگر ديجيتال با گرفتن يك پالس در هربار از سيگنال هاي جداگانه 
و تلفيق آن  ها در جريان بيت تكي.

Temporal Coherence
به Coherence مراجعه شود. 

Tensile Strength                                        استحكام كششي
نيروي الزم كشيدن براي شكست ماده.

Terminus                                                                پايانه
افزاره اي براي پايان دادن به فيبر فوري كه افزاره اي براي استقرار و در برگيري 

فيبر نوري درون اتصال دهنده فراهم مي كند. 

Thermal Nois Limited Operation عمل محدود به نوفه گرماييThermal Nois Limited Operation عمل محدود به نوفه گرماييThermal Nois Limited Operation
عملي كه در آن كمينه سيگنال قابل آشكار سازي به نوفه گرمايي آشكار ساز 

و مقاومت بار و توسط نوفه تقويت كننده محدود مي شود. 

Thin Film Waveguide                               موجبر اليه نازك
اليه دي الكتريك شفاف كه توسط موادي با ضريب كم محدود شده است و 

قابليت هدايت نور را دارد.

Tight Buffer                                     بافرچسبيده، ميانگيركيپ
ماده اي كه به طور تنگ و چسبان فيبري را در كابل احاطه مي كند.
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Tight Construction                                      ساختمان كيپ
نوعي ساختمان كابل كه در آن فيبرها با ديگر اجزاء كابل به گونه اي تنگ و 

چسبان جفت شده اند و با آنها حركت مي كنند. 

Tight Jacket Buffer                             بافر با روكش چسبيده
 ساختاري از بافر كه براي ايجاد آن از اكستروژن مستقيم پالستيك بر روي 
پوشش اصلي فيبر استفاده مي شود. اين ساختمان براي محافظت از فيبر در 
مقابل بارهاي له كننده و ضربه اي و تا اندازه اي در مقابل ريز خمش هايي است 

كه در اثناي عمليات كابل كشي ايجاد مي شود.

TM MODE                                                           IM مد
مغناطيسي  مد   Transverse Magnetic Mode اختصاري  عالمت 
عرضي، مدي كه ميدان مغناطيسي عمود بر جهت انتشار است. جهت ميدان 
با  موازي  تزريقي)  ليزري  ديود  (مانند درون  الكتريك تخت  در موجبر دي 
با  نوري  فيبر  در   TM و   TE است. مدهاي  غالف   – فصل مشترك هسته 

پرتوهاي نصف النهاري مطابقت مي كند.

Total Bandwidth                                          كل پهناي باند
پهناي باند مدال تلفيقي و رنگي 

Total Internal Reflection                        كل بازتاب داخلي
حبس نور درون ساختاري با داشتن ضربه نوري در فصل مشترك ميان دو 
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ماده به لحاظ نوري متفاوت،  تحت زاويه تابشي بزرگ تر از زاويه بحراني، 
اين اصل اساسي، چگونگي عمل كردن فيبر نوري است. 

Transducer                                                              مبدل
افزاره اي براي تبديل انرژي از يك شكل به شكل ديگر، مانند تبديل انرژي 

نوري به انرژي الكتريكي 

Transmission Loss                                         اتالف انتقال
اتالف كل كه در انتقال از طريق سامانه اي به وجود مي آيد

Transmission Window
Spectral Windowبه Spectral Windowبه Spectral Window مراجعه شود.

Transmissivity                                               قابليت انتقالTransmissivity                                               قابليت انتقالTransmissivity
بازتابندگي  استثناي  به  ماده در طول موج معين،  تراگسيلندگي واحد طول   
پارامترهاي ديگر  سطح ماده؛ تراگسيلندگي ذاتي ماده، بدون در نظر گرفتن 

مانند بازتابندگي سطوح. اين اصطالح ديگر استفاده عمومي ندارد.

Transmittance                                               تراگسيلندگي
نسبت توان انتقال يافته به توان تابشي در نورشناسي اغلب به عنوان چگالي 
نوري يا درصد بيان مي شود؛ در كاربردهاي ارتباطات به طور كلي بر حسب 

دسي بل بيان مي شود. قبًال آن را transmission مي ناميدند. 
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Transmitter                                                         فرستنده
 افزاره اي كه با استفاده از ليزر يا LED و الكترونيك مربوطه، سيگنال هاي 
انتقال  براي  افزاره  اين  از  مي دهد.  تغيير  نوري  سيگنال هاي  به  را  الكتريكي 

سيگنال هاي نوري بر روي فيبر نوري استفاده مي شود. 

Transverse Interferometery                 تداخل سنجي عرضيTransverse Interferometery                 تداخل سنجي عرضيTransverse Interferometery
روشي كه براي اندازه گيري رخ نمون ضريب فيبري نوري با قرار دادن آن در 
تداخل سنج و پرتو افكندن به فيبر به طور عرضي با محور آن مورد استفاده 

قرار مي گيرد. 

Transverse Modes                                        مدهاي عرضي
مدهاي در پهناي موجبر (به طور مثال، فيبر يا ليزر) جدا از مدهاي طولي است 

كه در راستاي طول اند.

Transverse Offset Loss
به Lateral Offset مراجعه شود.

Transverse Propagation Constant         ثابت انتشار عرضي
ارزيابي مي شود،  بر محور موجبر  ثابت عرضي كه در راستاي جهتي عمود 

ثابت انتشار عرضي براي مد معين مي تواند با شرايط عرضي تغيير كند.

Transverse Scattering                                 پراكنش عرضيTransverse Scattering                                 پراكنش عرضيTransverse Scattering
با  پيش سازه   ميله  يا  نوري  فيبر  نمون ضريب  اندازه گيري رخ  براي   روشي 
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تاباندن نور به فيبر يا ميله پيش سازه به طور همدوس و به صورت عرضي نسبت 
به محور آن و برررسي الگوي چگالي شار تابشي (تابيدگي) ميدان دور. 

Trapped Mode
 به Bound Mode مراجعه شود. 

Trapped Ray
Guided Rayبه Guided Rayبه Guided Ray مراجعه شود.

Tunneling Mode
 به Bound Mode  مراجعه شود.

Tunneling Ray
Leaky Rayبه Leaky Rayبه Leaky Ray مراجعه شود.
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U

Ultraviolet                                                           فرابنفش
امواج الكترومغناطيسي با طول موج هايي در حدود 10 تا 400nm كه براي 

چشم انسان قابل رويت است.

UW
عالمت اختصاري Microwatt، ميكرو وات. 

Unbounded Mode                                                 مدآزاد
 هر مدي كه محدود نباشد؛ مد نشتي يا تابشي موجبر.

Underfill
شرايطي براي راندن نور به داخل فيبر كه در آن همه گره هايي كه فيبر مي تواند 

پشتيباني كند تحريك نمي شوند.

Unlimited Fiber
به Dispersion Unshifted Fiber  مراجعه شود.

UV
عالمت اختصاري Ultraviolet، فرابنفش. 
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V

V Number                                                             Vعدد
Normalized Frequencyمترادف Normalized Frequencyمترادف Normalized Frequency بسامد نرمال شده است.

VAD
بخار.  محوري  رسوب   Vapor Axial Deposition اختصاري  عالمت 
روشي براي ساخت ميله پيش سازه فيبر نوري. گازها در شعله واكنش مي كنند و 
دوده حاصل در انتهاي ميله تشكيل مي شود، سرانجام اين دوده درون پيش سازه 

شيشه اي فرو مي نشيند و سخت مي شود كه سپس فيبر از آن كشيده مي شود.

   Vapor Deposition                                          رسوب بخار
فرايندي كه براي ساخت پيش سازه هايي بكار مي رود كه در آن ها همه مدهايي  

كه فيبر مي تواند پشتيباني كند تحريك نمي شوند. 

Vapor Phase Axial Deposition        رسوب محوري فاز بخار
فرايندي براي ساخت ميله هاي پيش سازه. در اين فرايند اليه هايي از ذرات 

شيشه در رويه انتهايي ميله شروع به رسوب مي كند.

Visible Light                                                      نور مرئي
 تابش الكترومغناطيسي قابل رويت براي چشم انسان در طول موج هاي 400 

700nm تا
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Visible Spectrum
به Light  مراجعه شود.

Vitreous Silica                                           سيليس شيشه اي
 شيشه تشكيل شده تقريبًا از ديوكسيد سيليسم (SiO2) خالص.

Voice Circuit                                                   مدار صوتي
مداري كه مي تواند يك مكالمه تلفني يا معادل آن را انتقال دهد. واحد فرعي 
استانداردي كه در آن ظرفيت ارتباطات دور شمارش مي شود. معادل قياسي 
 56Kbps 5 است. معادل رقمي (ديجيتال) برابرKHz (آنالوگ) آمريكايي آنKHz (آنالوگ) آمريكايي آنKHz

در آمريكاي شمالي و 64Kbps در اروپاست.
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W

Water Peak                                                         آبPeak                                                         آبPeak اوج
nmافزايش تضعيف فيبر نزديك به nmافزايش تضعيف فيبر نزديك به 1390nm كه به علت ناخالصي يون هيدوكسيل 

در شيشه اتفاق مي افتد. 

Waterproof Cable                             كابل مقاوم در برابر آب
 كابلي كه آميزه اي پر كننده در همه فضاهاي موجود در هسته كابل را در خود 
دارد، به اين منظور كه از ورود آب جلوگيري كند. اين پركننده ممكن است 

ژل يا رشته و پركننده هايي ابر جاذب باشد.

Waveguide                                                             موجبر
ساختار هدايت كننده يا دي الكتريك با قابليت حمل و انتشار يك يا چند مد.

Wavguide موجبر    جفتگرهاي  موجبر-  اتصال  افزاره هاي 
Couplers

افزاه اتصال كه در آن نور ميان موجبرهاي مسطح انتقال مي يابد.

Waveguide Dispersion                               پاشندگي موجبر
بخشي از پاشندگي رنگي ناشي از سرعت هاي متفاوت حركت هاي نور در 

هسته و روكش فيبر تك مدي (يعني ، ناشي از ساختار موجبر فيبر).
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Weveguide Scattering                                 پراكنش موجبرWeveguide Scattering                                 پراكنش موجبرWeveguide Scattering
پراكنش (به جز پراكنش ماده) كه به دگرگوني هاي رخ نمون هندسي و ضريب 

موجبر نسبت داده مي شود. 

Wavelength                                                       طول موج
فاصله اندازه گيري شده در جهت انتشار مربوط به پالس الكتريكي تكراري يا 
شكل موج ميان دو نقطه متوالي كه با فاز يكسان ارتعاش مشخص مي شوند. 

(WDM) تافتگري با تقسيم طول موج
Wavelength Division Multiplexing (WDM)
تافتگري سيگنال ها توسط انتقال آن ها با طول موج هاي متفاوت از طريق يك 
فيبر. هر سيگنال با طول موجي متفاوت (رنگ) منتقل مي شود. اين طول موج ها 
تلفيق و به صورت يك سيگنال توسط فيبر منتقل مي شوند. در طرف ديگر، آن ها 
را دوباره در سيگنال هاي چند گانه جدا مي كنند. اين عمل مقدار داده هايي را كه 

مي توان با فيبري تكي منتقل كرد تا اندازه زيادي افزايش مي دهد. 

WDM
 به Wavelength Division Multiplexing  مراجعه شود.

Weakly Guiding Fiber                    فيبر هدايت كننده ضعيف
 فيبري كه تفاوت ميان بيشينه و كمينه ضريب شكست مربوط به آن اندك 

است (معموالً كمتر از 1درصد)
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Window                                                                  پنجرهWindow                                                                  پنجرهWindow
ناحيه طول موجي با تراگسيلندگي نسبتاً زياد كه توسط ناحيه هايي با تراگسيلندي 

كم احاطه شده است. آن را پنجره طيفي  يا پنجره انتقالي نيز مي نامند.
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Z

Zero-Dispersion Slope                         شيب پاشندگي صفر
مقدار شيب پاشيدگي رنگي در پاشندگي برابر با صفر فيبر.

Zere-Dispersion Wavelength          طول موج پاشندگي صفر
طول موجي كه در آن طول موج پاشندگي رنگي فيبر برابر با صفر است.
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Agoria Federation.
www.fabrimetal.be

Aluminum Association, The.
www.aluminum.org

Aluminium Federation (ALFED).
www.alfed.org.uk

American Association for Labora 
tory Accreditation (A2LA).
www.a2la2.net

American Iron and Steel Institute 
(AISI).
www.steel.org

American National Standards In-
stitute (ANSI).
www.ansi.org

American Society for Metals 
(ASM).
Now known as ASM International, 
www.asm-intl.org

American Society for Mechanical 
Engineers (SME).
www.asme.org

American Society for Testing Mate 

Industry Associations / Bodies 

Below is a list of industry- related associations and bodies 
that serve the wire and cable sector in a range of ways.

rials (ASTM).
www.astm.org

American Wire Producers Associa 
tion (AWPA).
www.awpa.org

ASM International.
www.asm-intl.org

Asociacion de Industriales Metal 
urgicos de la Republica (ADIM-
RA).
www.adimra.com.ar

Associacao Brasileira de Metalur 
gica e Materiais (ABM).
www.abmbrasil.com.br

Association of Wire Suppliers, 

In dustrialists and Exhibitors 
(AFIEF).
www.afief.com

Associazione Italiana de Metal 

lurgia (AIM). 
www.fast.mi.it/aim

ASTA Certification Services 
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(ASTA).
www.astacertification.com

Australasian Wire Industry Asso 
ciation (AIWA).
www.wireassociation.com.au
Austrian Wire & Cable Machinery 
Manufacturers Association (AW 
CMA).
www.awcma.com

British Cable Association (BCA).
www.bca.org.uk

British Institute of Non-Destruc-
tive Testing (BINDT).
www.bindt.org

British Plastics Federation, The 
(BPF). 
www.bpf.co.uk

British Standards Institution 
(BSI).
www.bsi-global.com

Building Research Establishment 
(BRE).
www.bre.co.uk

British Turned- Parts Manufactur-
ers Association.
www.btma.org

Bundesverband Draht (BVD).
Cambridge Scientific Abstracts 
(CSA).
www.csa.com

Canadian Standards Association 
(CSA).
www.csa.ca

Chicago Bolt, Nut & Screw Asso-

ciation (CBNSA).
www.cbnsa.com

China National Electric Wire & 
Cable Import / Export Corpora-
tion.
www.chinacables.com

China National General Machin-
ery Components Spring Profes-
sional Association.
www.asiansources.com/chinasf.co
Comite Electrotechnique Belge 
Service de la Marque (CEBEC).
www.ceb.arc.be

Confederation of British Metal-
forming (CBM).
www.britishmetalforming.com

Copper Development Association 
(CDA).
www.cda.org.uk and www.brass.
org

Council for Harmonization of 
Electrotechnical Standards of the 
Nationas of the Americas.
www.canena.org

Covered Conductor Manufactur-
er's Association (CCMA).
www.seifsa.co.za
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Dansk Elektroteknisk Komite (DEM-
KO).
www.demko.dk

Edison Electric Institute (EEI).
www.eei.org

Electric Power Research Institute 
(EPRI).
www.epri.com

Electrical and Electronic Manu-
facturers Association of Canada 
(EEMAC).
www.electro.ca

Elecrtical Insulation Conference 
(EIC).
www.electricalinsulation.org

Electronic Industries Association 
(EIA).
www.eia.org

Engineering Industries Association 
(EIA).
www.eia.co.uk

European Aluminium Association 
(EAA).
www.aluminium.org

European General Galvanizers As-
sociation (EGGA).
www.egga.com

European Standards Agency; Eu-
ropean Committee for Electrotech-
nical Norms (CENELEC).

www.cenelec.org

Fabricators and Manufacturers 
Association (FMA).
www.thefabricator.com

Fachverband der Eisen und 
Metallwarenindustric Osterreichs 
(FMWI).
www.fmwi.at

Fachverband der Elektro- und 
Elekronik – industrie (FEEI).
www.feei.at

National Fastener Distributors As-
sociation (NFDA).
www.nfda-fastener.org

Federation des Chambres Syndi-
cales des Minerais, Mineraux In-
dustriesl et Metaux Non Ferreux 
(FMM).
www.mineraux-et-metaux.org

Federation of the Elecrtonics In-
dustry (FEI).
www.fei.org.uk/fei

Galvanizers Association (GA).
www.hdg.org.uk

Gauge and Toolmakers Associa-
tion (GTMA).
www.gtma.co.uk

German Wire and Cable Manufac-
turers Association (VDKM)
Groupement de la Siderurgie 
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ASBL/ Staalindustrie Verbond 
VZW (GSV).
www.crm-eur.com

Indian Copper Development Cen-
tre (ICDC).
www.indiancopper.org

Industrial Fasteners Institute (IFI).
www.industrial-fasteners.org

Institute of Electrical and Elec-
tronic Engineers (IEEE).
www.ieee.org

Institute of Materials, Minerals 
and Mining, The (IOM3).
www.iom3.org

Institute of Metals, The. See In-
stitute of Materials, Minerals and 
Mining, The.

Institute of Spring Technology, 
The (IST). 
www.ist.org.uk

Institution of Mechanical Engi-
neers (IMECHE).
www.imeche.org.uk

Insulated Cable Engineers Asso-
ciation (ICEA).
www.ieca.net

International Cablemakers Fed-
eration (ICF).
www.icf.at

International Commission on 

Rules for the Approval of Electri-
cal Equipment (CEE).
www.iecee.org
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