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Inglise-eesti sõnastik 
acceptable state aksepteeritav talitlus 
accepted operation  aktsepteeritav talitlus 
access charge  liitumistasu 
access permission  pöördusluba 
access right  pääsuõigus 
acknowledgment  kinnitus, kviteering 
active load  aktiivkoormus 
active power  aktiivvõimsus 
aerial cable  õhukaabel 
alarm  alarm 
alternating current, ac  vahelduvvool; vahelduvvoolu- 
alternating current system  vahelduvvooluvõrk 
amplitude-phase modulation  amplituudi-faasimodulatsioon 
analog signal analoogsignaal 
analog-digital converter  analoog-digitaalmuundur 
ancillary services  tugiteenused; süsteemiteenused 
aperiodic component of fault current  lühisvoolu aperioodiline komponent 
area control error, ACE  piirkondlik reguleerimisviga 
array  massiiv 
arrester  (liigpinge)piirik 
asymmetrical load  asümmeetriline koormus, 
 ebasümmeetriline koormus 
asymmetrical short circuit  asümmeetriline lühis, ebasümmeetriline 
lühis 
asynchronous operation  asünkroontalitlus 
attended substation  regulaarvalvega alajaam 
authentication  autentimine 
authorization volitamine 
automated mapping and facilities management, AM/FM  võrguinfosüsteem 
automatic excitation regulator  automaatne ergutusregulaator 
automatic generation control, AGC  genereeriva võimsuse automaatjuhtimine 
automatic (load) transfer  reservilülitusautomaat 
automatic meter reading, AMR  arvestite kauglugemissüsteem 
automatic multiple shot reclosing  korduv taaslülitus 
automatic reclosing  automaattaaslülitus 
automatic voltage control  pinge automaatreguleerimine 
automatic voltage regulator  automaatpingeregulaator 
autoreclose interruption time  edastuspaus; voolupaus 
autorecloser  taaslülitusseade; taaslülitusautomaat 
autoreclosing  automaattaaslülitus 
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availability  kasutatavus; kõlblikkus 
backup  varundus 
backup power  reservvõimsus 
backup protection  reservkaitse 
backup supply  reservtoide 
bad data detection  halbade andmete avastamine 
bad data identification  halbade andmete identifitseerimine 
bad data processing  halbade andmete töötlus 
balance calculation  bilansiarvutus 
balance management  bilansi juhtimine 
balance market  bilansiturg 
balance power  bilansienergia 
balance provider  bilansivastutaja 
balance responsibility  bilansivastutus 
balance settlement  bilansiselgitus 
balance settler  bilansiselgitaja 
balanced load  sümmeetriline koormus 
balanced voltage  sümmeetriline pinge 
bandwidth ribalaius 
base load  baaskoormus 
base-load capacity  baasvõimsus 
baseband transmission põhiribaedastus 
basic load  põhikoormus; baaskoormus 
baud  bood 
bit error rate  bitiveategur 
bits per second, bps bitti sekundis, bit/s 
breaking capacity  lahutusvõime 
bridge  sild 
broadband transmission lairibaedastus 
browser  brauser 
bulk electric system  elektritootmise ja -ülekandesüsteem 
bulk power supply  elektrienergia hulgimüük 
bus arrangement  latisüsteem; latistus 
busbar  (kogumis)latt 
busbars  latisüsteem; (kogumis)latid 
bus load  sõlmekoormus 
bus network  siinvõrk 
bus power  sõlmevõimsus 
bus voltage  sõlmepinge 
cable line  kaabelliin 
cable network  kaablivõrk 
cable television network  kaabeltelevisioonivõrk 
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cache (memory) vahemälu 
capacitance voltage transformer  mahtuvuslik pingetrafo 
capacitive load  mahtuvuslik koormus 
capacitor bank  kondensaatorpatarei 
capacity  (ülesseatud) võimsus; (läbilaske)võime;  
 tootlikkus; mahtuvus 
capacity charge  ülesseatud võimsuse tasu 
central processing unit, CPU  (arvuti) keskseade 
central processor  keskprotsessor 
chamber-type disconnector  kamberlahklüliti 
channel  kanal 
character set  märgistik 
circuit  vooluahel; (liini)ahel; (elektri)liin 
circuit breaker  võimsuslüliti; kaitselüliti 
circuit diagram  elektriskeem, vooluahela skeem 
circuit switching ahelkommutatsioon 
client-server architecture  klient-server-arhitektuur 
coaxial cable koaksiaalkaabel 
cold reserve  külmreserv 
collapse of frequency  sageduskollaps, sageduse äkklangus 
collapse of voltage  pingekollaps,  pinge äkklangus 
collision  põrge 
communication side 
communication channel  sidekanal 
communication line sideliin 
communication medium edastusmeedium 
communication protocol  (andme)sideprotokoll 
communication server sideserver 
compact disc, CD  kompaktketas, laserketas 
compensated neutral  resonantsmaandatud neutraal,  
 kompenseeritud neutraal 
compensator  kompensaator 
computer network  arvutivõrk 
computer security  arvutiturve 
computer virus  arvutiviirus 
concentrator  kontsentraator 
condenser  kondensaatorpatarei;  
 (sünkroon)kompensaator  
condensing power station  kondensatsioonielektrijaam 
connection point  liitumispunkt 
consumer  (elektri)tarbija 
consumption  tarbimine 



Inglise-eesti sõnastik 

 280

contact-breaker võimsuslüliti 
contingency  (talitlus)häiring 
contingency analysis  (talitluse) häiringuanalüüs 
contingency reserve  häiringureserv 
continuity of supply  (elektri)varustuspidevus, toitepidevus 
control board  juhtimiskilp, dispetšikilp 
control center  juhtimiskeskus, dispetšipunkt 
control desk  juhtimispult 
controllable load  reguleerkoormus, juhitav koormus 
controller  kontroller 
control panel  juht(imis)paneel 
control point  seadesuurus, säte 
control room  juhtimisruum; dispetšipunkt 
control room crew  valvepersonal 
control sequence käsujada 
control unit  juhtseade; juhtplokk; dispetšipunkt 
cost of kWh lost  (elektri)katkestuse erikahjum 
cost of kWh not supplied  (elektri)katkestuse erikahjum 
counter  arvesti 
cryptogram  krüptogramm, salakirjas tekst 
current in the fault  rikkekoha vool 
current in the short circuit  lühisekoha vool 
current limit  piirvool 
current protection  voolukaitse 
current relay  voolurelee 
current transformer  voolutrafo 
cursor kursor 
customer  klient, tarbija 
customer information system, CIS kliendiinfosüsteem 
cyclic redundancy check, CRC  tsükkelkoodkontroll 
daily load curve  ööpäeva koormusgraafik 
data acquisition andmehõive, andmehange 
data bus andmesiin 
data communication andmeside 
data network andme(side)võrk 
data protection andmekaitse 
data security andmeturve 
data transmission  andmeedastus 
database  andmebaas 
database management system, DBMS andmebaasisüsteem, andmebaasi haldur 
database server  andmebaasiserver 
day-time tariff  päevatariif 
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dc  alalisvool; alalisvoolu- 
dc line  alalisvooluliin 
dc link  alalisvooluühendus, alalisvoolulink 
dc transmission  alalisvooluülekanne 
dead band mittetundlikkuse ala 
dead earth  jäikmaandus 
dead ground  jäikmaandus 
dead short  jäiklühis, metalne lühis 
dead time  pingepaus; voolupaus 
dead time during autoreclosing  automaattaaslülituse voolupaus 
decluttering detailiseerimine  
 (detailide arvu lisamine või vähendamine) 
deferrable load  reguleerkoormus, nihutatav koormus 
delayed automatic reclosing  viittaaslülitus, viitega ATL  
demand  süsteemi (või selle osa) koormus;  
 võimsustarve; nõudlus 
demand charge  (tipp)võimsustasu 
demand control  tarbimise juhtimine; nõudluse juhtimine 
demand factor  koormatustegur 
demand forecast  koormusprognoos; tarbimise prognoos 
demand indicator  tippkoormusnäitur 
demand rate  ühendatud võimsuse tariif, võimsustasu 
demand side management, DSM tarbimise juhtimine; nõudluse juhtimine,  
 tarbimise ohjamine 
dial-up network  sissehelistamisega võrk 
differential protection  diferentsiaalkaitse, balansskaitse 
digital-analog converter digitaal-analoogmuundur 
digital channel digitaalkanal 
digital signal digitaalsignaal 
digitize  digiteerima 
direct short circuit  jäiklühis, metalne lühis 
disconnectable load  katkestuskõlblik koormus; reguleerkoormus 
disconnector  lahklüliti 
discontinuity  lahutuskoht; katkestus, eraldus 
disturbed state, alert state raskendatud talitlus 
dispatchable generation  dipetšjuhitav võimsus, reguleervõimsus 
dispatchable load  juhitav koormus, reguleerkoormus, 
dispatcher  dispetšer 
dispatcher power flow, DPF interaktiivne püsiseisundi arvutus 
dispatch(ing)  dispetšjuhtimine  
dispatch(ing) centre  dispetšikeskus, dispetšipunkt  
dispatch room  juhtimisruum, dispetšipunkt 
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display  kuvar 
distributed database hajusandmebaas 
distributed operating system  hajusoperatsioonisüsteem 
distributed processing  hajustöötlus 
distributing centre  jaotuskeskus, jaotuspunkt; jaotusalajaam 
distributing point  fiidripunkt; jaotuspunkt 
distribution automation, DA  jaotusvõrgu automatiseerimine 
distribution energy management, DEM  jaotusvõrgu energiaohjesüsteem 
distribution line carrier, DLC  kõrgsagedusside (jaotusvõrgu liinil) 
distribution losses  jaotus(võrgu )kaod 
distribution management system, DMS  jaotusvõrgu talitluse tugisüsteem 
distribution network  (elektri)jaotusvõrk 
distribution services  jaotusteenused 
distribution terminal unit, DTU  jaotusterminal 
distribution undertaking  jaotus(võrgu)ettevõte 
distribution utility  jaotus(võrgu)ettevõte 
disturbance  häire, häiring 
disturbance recorder  rikkemeerik, rikkeregistraator 
domain  domeen 
domestic consumer  kodutarbija 
domestic load  olmekoormus, kodumajapidamiskoormus 
domestic tariff  kodutarbija tariif 
droop  statism 
driver  draiver 
duplex transmission täisdupleksedastus 
duplicate  dubleerima 
dynamic load characteristic  koormuse dünaamiline karakteristik 
dynamic stability  dünaamiline stabiilsus 
dynamic tariff  dünaamiline tariif 
earth  maandama; maa; maandus(juht) 
earth current  maaühendusvool, maandusvool 
earthed system  maandatud (neutraaliga) võrk 
earth fault  maalühis 
earthing autotransformer  maandusreaktor 
economic dispatch  talitluse optimeerimine 
economic load dispatch  koormusjaotuse optimeerimine 
economic loading schedule  ökonoomne koormusjaotus 
effective load  kasulik koormus 
electric(al) energy  elektrienergia 
electric bill  elektriarve 
electric line  elektriliin 
electric size  elektriline kaugus 
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electric utility  (majanduslikult reguleeritud) elektriettevõte 
electrical device  elektriseade 
electrical installation  elektripaigaldis 
electrical power network  elektrivõrk 
electrical power system  elektrisüsteem; elektrivõrk 
electricity market elektriturg 
electricity quality  elektri(energia) kvaliteet 
electricity rate  elektri(energia) tariif 
electricity supply  elektrivarustus; elektritarne 
electricity supply system  elektri(varustus)süsteem  
electronic mail, e-mail elektronpost, e-post, meil 
emergency crew  avariibrigaad 
emergency load shedding  koormuse avariiline vähendamine 
emergency operation  kriitiline talitlus; avariitalitlus 
emergency reserve  avariireserv 
emergency set  reservagregaat 
emergency state avariitalitlus 
emergency supply  avariitoide 
emergency unit  reservagregaat 
encryption  krüpteerimine, šifreerimine 
energize  pingestama; ergutama  
energy accounting  (elektri)energia arvestus 
energy balance  energiabalanss, energiabilanss 
energy control center  juhtimiskeskus; dispetšitalitus 
energy economy  energiamajandus; energeetika ökonoomika 
energy losses  energiakaod 
energy management system, EMS põhivõrgu talitluse tugisüsteem 
energy not supplied  andmata jäänud energia 
energy rate  (elektri)energia tariif, (elektri)energia tasu 
energy supply  energiavarustus; energiatarne 
equivalent circuit  aseskeem 
equivalent network  aseskeem 
error-correcting code  veaparanduskood 
estimate  estimeerima, hindama; estimaat 
estimation  estimeerimine, hindamine 
estimator  estimaator 
event  sündmus 
external storage  välismälu 
fault  rike; vigastus; lühis 
fault clearance  rikke eraldamine 
fault clearance time  rikke eraldusaeg 
fault current  rikkevool; lühisvool 
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fault detector  rikkeotsija, rikkedetektor 
fault-finder  rikkeotsija, rikkedetektor 
fault impedance  rikke(näiv)takistus, rikkeimpedants;  
 lühis(näiv)takistus, lühisimpedants 
fault location rikkekoha määramine, rikke lokaliseerimine 
fault locator rikkelokaator, rikkekoha määraja 
feeder toiteliin, fiider 
feeding transformer  toitetrafo 
fiber-optic cable  kiudoptiline kaabel 
file  fail 
file server failiserver 
firewall tulemüür 
fixed power delivery  fikseeritud energiatarne 
flexible AC transmission systems, FACTS  vahelduvvooluülekande  
 juhtimisseadmestik; 
 türistorjuhitavad kompenseerimisseadmed 
flicker  värelus, flikker 
floppy disk  diskett 
foreign key  võõrvõti 
frame  kaader 
frequency collapse  sageduskollaps, sageduse äkklangus  
frequency division multiplexing  sagedusmultipleksimine 
frequency load shedding  koormuse (avariiline) vähendamine;  
 sagedusautomaat 
front-end eessüsteem; sideserver 
full duplex transmission täisdupleksedastus 
fuzzy logic  hägusloogika 
gas turbine (power) station  gaasiturbiin(elektri)jaam 
gateway  lüüs 
generating station  elektrijaam 
generation mix  (elektri)tootmisstruktuur; agregaatide  
 koosseis 
generation schedule  toodangu planeerimine, võimsuste  
 jaotamine (genereerivate üksuste 
vahel); 
generator  (elektri)generaator; elektritootja,  
 elektritootmisettevõte 
geographical information system, GIS  geoinfosüsteem 
global positioning system, GPS  globaalne positsioneerimissüsteem 
grid  põhivõrk; (elektri)võrk 
ground-fault  maalühis 
ground-fault protection  maalühiskaitse 
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grounding autotransformer  neutraali kompensaator 
ground-quenching coil  kaarekustutuspool, Peterseni pool 
half-duplex transmission  pooldupleksedastus 
Hamming distance  Hammingi intervall 
hard disk  kõvaketas 
heat-and-power station  koostootmisjaam 
hierarchical database  lameandmebaas 
high speed automatic reclosing  automaatkiirtaaslülitus; kiiretoimeline ATL  
high voltage consumer  kõrgepingetarbija 
high-voltage line  kõrgepingeliin 
hot reserve kuumreserv 
hot stand-by kuumreserv 
hour(ly) load  tunni(ne )koormus 
hub  jaotur 
hydroelectric power station  hüdroelektrijaam, veejõujaam 
hydro power  hüdroenergia; hüdroenergeetika 
hydrothermal coordination  soojus- ja hüdrojaamade talitluse  
 koordineerimine 
impedance protection  distantskaitse, impedantskaitse 
incident  talitlushäiring; avarii 
indicator  indikaator, näitur 
information system  infosüsteem 
infrared data port infrapunaliides 
insecure  mittehäiringukindel 
installed capacity  ülesseatud võimsus; installeeritud võimsus 
insulated neutral  isoleeritud neutraal 
integrated circuit  integraallülitus 
integrated services digital network, ISDN  integraalteenuste digitaalvõrk 
intelligent electronic devices, IED kohtterminal 
interconnection of power system  ühendsüsteem 
interface liides 
international mobile equipment identity, IMEI mobiilseadme  
 identifitseerimise kood 
interoperability  ühilduvus 
interrupt  katkestus 
interruptible load  katkestuskõlblik koormus 
interruption of supply  elektri(varustus)katkestus, toitekatkestus 
intersystem power exchange  elektrisüsteemide vahetusvõimsus 
islanding  süsteemisaarteks jagunemine, (süsteemi)  
 jagunemine osadeks  
isolate  eraldama, lahutama, isoleerima 
isolated neutral  isoleeritud neutraal, maandamata neutraal  
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Kaplan turbine  pöördlabaturbiin, Kaplani turbiin 
keyboard  klaviatuur 
kiosk substation  kioskalajaam; komplektalajaam  
lack of synchronization  sünkronismi kaotus 
large scale display wall  projektsioonekraan 
least-squares method  vähimruutude meetod 
light emitting diode, LED  valgusdiood 
lightguide cable  valguskaabel 
line to ground short circuit  ühefaasiline maalühis 
line to line short circuit  faasidevaheline lühis 
line to line voltage  faasidevaheline pinge  
line to neutral voltage  faasipinge 
line trap  kõrgsagedusside filter (õhuliinil) 
line voltage  faasidevaheline pinge, (elektri)liini pinge;  
 võrgupinge 
liquid crystal display, LCD  vedelkristallkuvar 
load koormus 
load bus  koormussõlm 
load characteristic koormuskarakteristik; koormusnäitaja 
load curve  koormusgraafik 
load data  koormusandmed 
load diagram  koormusgraafik 
load dropping  koormuskaotus; koormuse äkklangus 
load dumping  koormuse avariiline vähendamine 
load duration curve  koormuskestusgraafik, koormuskestuskõver 
load flow  võimsuste jagunemine; püsiseisund;  
 püsiseisundi arvutus 
load flow analysis  võimsuste jagunemise arvutus; 
 püsiseisundi arvutus 
load forecast  koormuse prognoos 
load-frequency control, LFC  koormuse ja sageduse  
loading schedule  (plaaniline) koormusjaotus 
load leveling  koormusgraafiku ühtlustamine 
load loss  koormuskadu; koormuskaotus 
load management  koormuse juhtimine 
load management system, LMS koormuse ohjesüsteem 
load model  koormusmudel 
load monitoring  koormuse seire 
load node  koormussõlm 
load pattern  koormusgraafik 
load peak  koormustipp 
load shedding  koormuse (avariiline) vähendamine 
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load stability  koormuse stabiilsus 
load tap changer, LTC koormus-astmelüliti 
load transfer  koormuse ümberlülitamine 
 (automaat)reguleerimine 
local area network, LAN  kohtvõrk 
local control  kohalik juhtimine 
locking lukustus 
locking device  blokeering; lukusti 
lock-out  lõplik väljalülitamine 
log in  sisse logima 
loop  kontuur; ring(liin); silmus 
loss of stability  stabiilsuskaotus 
loss of supply  toitekatkestus 
loss of synchronism  sünkronismikaotus 
loss of voltage  pinge kadumine, pingekaotus 
lost energy  andmata (jäänud) energia; saamata (jäänud)  
 energia 
low voltage, LV  madalpinge 
low voltage consumer madalpingetarbija 
main grid  põhivõrk; süsteemivõrk 
main protection  põhikaitse 
main substation  peaalajaam, sõlmalajaam 
main storage  põhimälu 
maintenance duration  hooldekestus 
Manchester encoding  Manchesteri kodeering 
mandatory pool  sundpuul 
man-machine interface, MMI  kasutajaliides 
manned substation  valvega alajaam, mehitatud alajaam 
manual control  käsijuhtimine 
marginal price  marginaalhind 
master  ülem(süsteem) 
master-slave system  ülem-alluv-süsteem 
master substation  juhtalajaam 
measuring voltage transformer  mõõte-pingetrafo 
medium voltage, LV  keskpinge 
medium voltage consumer keskpingetarbija 
meshed network  silmusvõrk 
meshed system  silmusvõrk 
message sõnum, teade 
message switching  sõnumi kommuteerimine, sõnumilülitus 
metering transformer  mõõtetrafo 
metropolitan area network, MAN  regionaalvõrk, linnavõrk 
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microprocessor  mikroprotsessor 
mimic board  (mnemooniline) juhtkilp 
mimic diagram  mnemoskeem 
mobile telephone  mobiiltelefon 
modem  modem 
mouse  hiir 
multipart tariff  mitmeastmeline tariif 
multiple shot reclosing  korduv (automaat)taaslülitus 
multiplexing multipleksimine 
multireclosure  korduvtoimega taaslülitusautomaat 
natural load (of a line)  (liini) naturaalvõimsus, karakteristlik  
 koormus 
negative (sequence) component  vastujärgnevuskomponent 
net output energy  energia netotoodang 
network  (elektri)võrk 
network analysis  võrgu arvutus; võrgu analüüs; ahelate 
teooria 
network configuration  võrgu konfiguratsioon 
network frequency  võrgusagedus 
network information system võrguinfosüsteem 
network losses  võrgukaod 
network operating system  võrguoperatsioonisüsteem 
network operator  võrguoperaator; võrguettevõtja 
network security  võrguturve 
network splitting  süsteemisaarteks jagunemine, süsteemi  
 jagunemine osadeks 
network topology  võrgutopoloogia 
neutral autotransformer  neutraali kompensaator (kunstliku  
 neutraali tekitamiseks) 
neutral compensator  kaarekustutuspool, maandusreaktor 
night-time tariff  öötariif 
nodal equation  sõlmevõrrand 
node  (elektrivõrgu, skeemi) sõlm 
node voltage  sõlmepinge 
no-load losses  tühijooksukaod 
no-load power  tühijooksuvõimsus 
nominal current  nimivool 
nominal load  nimikoormus 
nominal power  nimivõimsus 
nominal voltage  nimipinge 
normal operation  normaaltalitlus 
normal state normaalseisund; normaaltalitlus 
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nuclear power station  tuumaelektrijaam 
object-oriented database  objektorienteeritud andmebaas 
object-oriented programming  objektorienteeritud programmeerimine 
observability  (elektrivõrgu) vaadeldavus 
on-peak demand  tipu(aegne )koormus; tipu(aegne )nõudlus 
on-peak energy  tipuenergia 
on-peak load  tipu(aegne )koormus 
on-peak power  tipuvõimsus 
opening  väljalülitamine, (ahela vms) avamine,  
 lahutamine 
open power delivery  avatud energiatarne 
open system  avatud süsteem 
open system interconnection, OSI  avatud süsteemide ühendamine 
operate  rakenduma; talitlema; käitama; juhtima 
operating crew operatiivpersonal 
operating reliability  talitluskindlus 
operating reserve  operatiivreserv 
operating staff operatiivpersonal 
operating system  operatsioonisüsteem 
operation  talitlus; käit; toimimine, operatsioon 
operation time  toimimisaeg, toimimiskestus 
operator console  operaatorikonsool, juhtpult 
operator training simulator  dispetšivalmendi, dispetšisimulaator 
optimal power flow, OPF optimaalne võimsuste jagunemine;  
 optimaalne püsiseisund 
optimal state optimaalne talitlus 
outage  (kasutus)seisak; talitluskõlbmatus 
outage duration (kasutus)seisaku kestus 
outage losses katkestuskahjum 
overcurrent protection  liigvoolukaitse 
overhead line õhuliin 
overload ülekoormus; liigkoormus 
overload capability lubatav ülekoormus, ülekoormatavus 
overvoltage  liigpinge; ülepinge 
packet radio network pakettraadiovõrk 
packet switching  pakettkommuteerimine, pakettlülitus 
packet transfer mode  pakettedastus 
panning  panoraamimine 
parallel interface rööpliides 
parallel operation  rööptalitlus, paralleeltalitlus 
parallel port rööpport 
parallel transmission rööpedastus 
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parity check  paarsuskontroll 
password parool 
peak demand  tippkoormus, koormustipp 
peak load  tippkoormus 
peak load power station tippkoormus(elektri)jaam; tipu(elektri)jaam  
peak load set  tippkoormusagregaat, tipuagregaat 
peak power  tipuvõimsus 
peak short-circuit current  löök(lühis)vool 
peer-to-peer network  võrdõigusvõrk 
peer-to-peer system  võrdõigussüsteem 
performance index  toimeindeks 
periodic component of fault current lühisvoolu perioodiline komponent 
permanent circuit  püsiliin 
permanent fault püsirike 
permanently manned substation püsivalvega alajaam 
personal identification device, PID  isiku identifitseerimisseade 
personal identification number, PIN isikunumber, PIN(-kood) 
perturbograph rikkemeerik, rikkeregistraator 
phase modulation  faasimodulatsioon 
phase-to-earth fault  ühefaasiline maalühis 
phase-to-earth voltage  faasipinge 
phase to neutral voltage faasipinge 
phase to phase voltage faasidevaheline pinge 
plant  elektrijaam; seade 
point of delivery tarnepunkt 
point of receipt  hankepunkt 
point of supply  toitepunkt 
pole-mounted substation  mastalajaam, postalajaam 
polling  pollimine 
positive (sequence) component  pärijärgnevuskomponent 
power-angle diagram  võimsuse nurkkarakteristik 
power balance  võimsusbalanss; energiabalanss;  
 energiabilanss, võimsusbilanss 
power consumption elektri(energia )tarbimine 
power cut  toitekatkestus 
power delivery elektrienergia edastamine; elektrienergia  
 tarne 
power demand  võimsustarve, võimsusvajadus 
power flow  võimsusvoog; võimsuste jagunemine 
power/frequency characteristic (of a system)  (süsteemi) sagedustundlikkus 
power generation elektri(energia) tootmine, elektri(energia)  
 genereerimine 
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power grid elektrisüsteem; süsteemivõrk; põhivõrk  
power line toiteahel; elektriülekandeliin 
power-line-carrier, PLC  kõrgsagedusside (õhuliinil) 
power losses võimsuskaod; energiakaod 
power plant  elektrijaam, jõujaam 
power plant consumption  elektrijaama omatarve 
power pool  energiapuul; elektripuul;  
 elektrisüsteemide (majandus)ühendus 
power rate elektri(energia )tariif 
power-regulation coefficient of load  koormuse pingetundlikkus 
power source võimsusallikas, energiaallikas, toiteallikas 
power station elektrijaam, jõujaam 
power supply elektrivarustus; elektritarne 
power system  elektri(energia)süsteem; energiasüsteem  
power system reliability elektrisüsteemi talitluskindlus;  
 elektrisüsteemi varustuskindlus 
power system simulation  elektrisüsteemi modelleerimine 
power system stability elektrisüsteemi stabiilsus 
power system stabilizer, PSS  elektrisüsteemi stabilisaator 
power-time diagram  koormusgraafik 
power transfer  elektrienergia edastamine 
primary key  primaarvõti 
priority  prioriteet 
programmable logic controller, PLC  programmeeritav kontroller 
protective relay kaitserelee 
protective relaying  releekaitse 
pseudomeasurement pseudomõõtmine 
public switched telephone network, PSTN  avalik telefonivõrk 
publish-subscribe system kirjasta-telli-süsteem 
pumped storage (power station)  pumpelektrijaam 
quadrature amplitude modulation  kvadratuurne amplituudmodulatsioon 
quality of supply  elektrivarustuse kvaliteet 
query  päring 
query language päringukeel 
radial network  radiaalvõrk 
radial operation  radiaaltalitlus; radiaaltoide 
radial system  radiaalvõrk 
radio network raadiovõrk 
random access memory, RAM  muutmälu 
rated frequency nimisagedus 
rated load  arvutuslik koormus 
rated power arvutuslik võimsus, projektvõimsus 
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rated value  nimiväärtus; normväärtus 
rated voltage nimipinge; normpinge 
reactive power reaktiivvõimsus 
reactive power compensation  reaktiivvõimsuse kompenseerimine 
reactive power control reaktiivvõimsuse reguleerimine 
reactive power source reaktiivvõimsuse allikas 
reactive-power voltage control pinge reaktiivvõimsusreguleerimine 
read only memory, ROM  püsimälu 
real power aktiivvõimsus; aktiivenergia 
real-time pricing reaalajas hinnakujundus 
real time processing  reaalajatöötlus 
real-time system  reaalajasüsteem 
reclose taaslülitamine 
recloser taaslülitusautomaat 
reclosing taaslülitus 
reclosing time (automaattaaslülituse) voolupaus 
redundancy  liiasus 
reference bus baassõlm 
relational database  relatsioonandmebaas 
relay  relee; releekaitse 
relaying  releekaitse 
relay protection  releekaitse 
reliability töökindlus; talitluskindlus; varustuskindlus 
remote control  kaugjuhtimine, telejuhtimine;  
 distantsjuhtimine 
remote terminal unit, RTU  kaugterminal 
remotely controlled substation kaugjuhitav alajaam, telejuhitav alajaam 
repeater järgur 
report  aruanne 
reserve power  võimsusreserv 
reserve protection reservkaitse 
resident  residentne 
residential demand kodutarbimine 
residential load olmekoormus 
residual current nulljärgnevusvool; summavool (releekaitses) 
resonant earthed neutral  resonantsmaandatud neutraal 
response time  reaktsiooniaeg, vastamisaeg 
restorative state avariijärgne talitlus 
ring network  ringvõrk 
ripple control kõrgsagedusjuhtimine, pulsatsioonjuhtimine 
route marsruut 
router (mars)ruuter 
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rural network  maavõrk 
satellite communication  satelliitside 
scrolling  kerimine 
secondary control (of active power in a system)  (aktiivvõimsuse)  
 sekundaarreguleerimine 
secure  häiringukindel 
security  turvalisus; talitluskindlus 
security analysis talitluskindluse analüüs 
security of energy supply elektrivarustuskindlus 
sequential control jadajuhtimine 
serial interface jadaliides 
serial port jadaport, järjestikport 
serial transmission järjestikedastus 
server  server 
service reliability elektrivarustuskindlus 
service security elektrivarustuse häiringukindlus,  
 (elektrisüsteemi) talitluskindlus 
setpoint  seadesuurus, säte 
setting  säte 
short-circuit lühis 
short-circuit calculation lühisearvutus 
short-circuit clearance lühise väljalülitamine 
short-circuit current lühisvool 
short-circuit power lühisvõimsus 
short message service, SMS  lühisõnumiteenus, SMS 
simplex transmission  simpleksedastus 
simulation modelleerimine, imiteerimine 
single-shot reclosing ühekordne taaslülitus 
slack bus tugisõlm, balansisõlm 
slave  alluv (süsteem) 
slow-speed reclosing viittaaslülitus 
solid ground jäikmaandus 
solidly earthed neutral  jäikmaandatud neutraal 
spontaneous system  spontaanne süsteem 
spot-market  spotturg 
standby charge reservitasu 
standby power reservvõimsus 
standing charge püsitasu 
star network  tähtvõrk 
state estimation seisundi estimeerimine 
static load characteristic koormuse staatiline karakteristik 
static (reactive power) compensator, SVC  staatiline (reaktiivvõimsuse) 
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 kompensaator 
steady state  püsiseisund 
steady-state instability staatiline ebastabiilsus 
steady-state load characteristic  koormuse staatiline karakteristik 
steady-state operation  püsitalitlus 
steady (state) short circuit current püsilühisvool 
steady state stability staatiline stabiilsus 
structured query language, SQL  struktuurpäringukeel 
subscriber identity card, SIM  abonendi tunnuskaart, SIM-kaart 
substation  alajaam 
subtransient current  ülimööduv vool 
subtransient voltage ülimööduv pinge 
subtransmission network ülekandejaotusvõrk 
superposition principle superpositsiooniprintsiip 
supervisory control dispetšjuhtimine 
supervisory control and data acquisition, SCADA  dispetšisüsteem 
supply agreement liitumisleping; elektrivarustusleping 
supply disconnection (elektri)varustuskatkestus, toitekatkestus 
supply interruption  (elektri)varustuskatkestus, toitekatkestus 
supply interruption cost katkestuskulud, katkestuskahjum 
supply line toiteliin 
supply (of electricity) elektrivarustus; elektritarne 
supply system (elektri)varustussüsteem 
supply undertaking elektrivarustusettevõte 
supply voltage toitepinge 
sustained fault talutav rike 
sustained operation talutav käit 
switchgear jaotla, jaotusseade; lülitusseadmestik 
switching device lülitusseade, lülitusaparaat; lüliti 
switching station  lülituspunkt; alajaam 
switching substation  lülitusalajaam, lülituspunkt 
switching training simulator lülitusvalmendi, lülitussimulaator 
switchyard  jaotla 
symmetrical fault sümmeetriline lühis; kolmefaasiline lühis 
symmetrical short circuit sümmeetriline lühis 
synchronous communication  sünkroonside 
synchronous operation sünkroontalitlus; sünkroontöö 
synchronous reserve  pöörlev reserv 
system incident süsteemiavarii 
system operational diagram (elektri)võrgu talitlusskeem;  
 (elektri)süsteemi talitlusskeem 
system parameters (elektri)võrguparameetrid;  
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 süsteemiparameetrid 
system state variables  süsteemi (või võrgu) seisundimuutujad;  
tariff (elektri)tariif 
task  tegum 
telecontrolled disconnector  kaugjuhitav lahklüliti 
telemetering  kaugmõõtmine 
thermal power station soojuselektrijaam 
tie line süsteemidevaheline liin 
time division multiplexing  aegmultipleksimine 
time lag viiteaeg, viide 
time-of-day tariff ööpäevatariif 
time sharing ajajaotus 
token  lubamarker 
token-bus network lubamarkeriga siinvõrk 
token-ring network lubamarkeriga ringvõrk 
total ground jäikmaandus 
total harmonic distortion factor, THD (summaarne) harmoonmoonutustegur 
touch voltage puutepinge 
trackball  juhtkuul 
transducer  mõõteandur 
transfer  ülekanne; edastus; üleviimine 
transfer capability ülekandevõime, läbilaskevõime 
transfer rate läbilaskevõime, edastuskiirus 
transient fault mööduv rike 
transient instability dünaamiline ebastabiilsus 
transient load characteristic  koormuse dünaamiline karakteristik 
transient operation  siirdetalitlus 
transient stability dünaamiline stabiilsus 
transient-stability limit dünaamilise stabiilsuse piir 
transmission (of electricity) (elektrienergia) ülekandmine; ülekanne 
transmission capacity ülekandevõime; läbilaskevõime,  
 edastusvõime 
transmission line ülekandeliin 
transmission line capability ülekandeliini läbilaskevõime 
transmission losses ülekande(võrgu )kaod 
transmission service ülekandeteenus 
transmission substation ülekandevõrgu alajaam, toitealajaam 
trouble crew avariibrigaad 
trouble-shooting rikkeotsing 
twisted pair  keerdpaar 
typical load model  koormuse tüüpmudel 
underground system  (maa)kaablivõrk 
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unearthed neutral  isoleeritud neutraal 
uninterruptible power supply, UPS katkematu toiteallikas, puhvertoiteallikas 
unit commitment  agregaatide koosseisu planeerimine 
universal mobile telecommunications system, UMTS  universaalne 
mobiilside  
 süsteem 
user interface  kasutajaliides 
unserved energy andmata jäänud energia  
utility (majanduslikult reguleeritud) elektriettevõte 
utility program  utiliit 
utilization time of power losses kaoaeg 
virtual memory  virtuaalmälu 
voltage collapse pingekollaps, pinge äkklangus 
voltage control pinge reguleerimine 
voltage deviation  pingehälve 
voltage dip  pingelohk 
voltage distortion  pinge mittesiinuselisus 
voltage drop pingekadu; pingelang  
voltage fluctuation pinge kõikumine, pinge fluktuatsioon 
voltage imbalance  pinge asümmeetria 
voltage level  pingenivoo 
voltage sensitivity pingetundlikkus 
voltage stability pinge stabiilsus 
voltage transformer  pingetrafo 
voluntary pool  vabapuul 
wall diagram mnemoskeem 
watchdog  valvetaimer, valvur 
water power station hüdroelektrijaam, veejõujaam 
wide area network, WAN  laivõrk 
work station  tööjaam 
world wide web, WWW  veeb 
zero component null(järgnevus)komponent 
zero sequence component nulljärgnevuskomponent 
zooming  suumimine 
 


