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به نام خدا

سخني با همکاران 
همکاران عزيز ، کتاب حاضر براســاس مصوبات کمیسیون تخصصي رشتۀ الکتروتکنیک مطابق با اهداف رفتاري 

پیش بیني شده، تألیف گرديده است. 

همانگونه که مستحضريد، درس  ماشین هاي الکتريکي AC از دروس مّهم رشتۀ الکتروتکنیک بوده که با توجه به 
مباحث کاربردي مطرح در اين درس، مورد توجه تکنسین ها و کارشناسان صنعت برق مي باشد لذا در مباحث کتاب 
سعي شده است ضمن رعايت اختصار و توجه به بازه زماني محدود تعیین شده )4 ساعت آموزش( و اهداف رفتاري، 

مباحث به صورت کاربردي و صنعت محور ارائه شوند. 

بدين لحاظ در تدوين مباحث ســعي بر آن بوده که ضمن عمق بخشیدن متناسب با هدف هاي رفتاري ، مطالب 
منطبق بر نیاز صنعت ارائه شــوند تا فراگیران بتوانند با اســتفاده از اين درس پاسخ گوي نیاز خود در صنعت مرتبط 

باشند. 

موارد ذيل را مي توان از ويژگي هاي کتاب برشمرد:

1- در اين کتاب براي تســهیل آموزش و تطبیق با واقعیات موجود به اســتفاده از تصاوير واقعي، طرح واژه هاي 
ابتکاري و نیز ارائه نمودار اولويت داده شده است. 

2- دروس به صورت تشــريح با روش اســتقرايي از کل به جز ارائه شده اند و با طرح سؤال هاي حین متن درس ، 
ذهن فراگیران را به يافتن و کاوش هدايت نموده است. 

3- از روش کشــف راه حل مسئله در برخورد با موضوعات و پديده ها براي فراگیر، استفاده شده است تا خالقیت 
را در فراگیران بارور نمايد. لذا توصیه مي شود در روش تدريس به اين موضوع توجه شود. 

4- در ارائه دروس به اصول پیش نیازي و هم نیازي با مباحث ساير کتب درسي توجه شده است. 

5- از آموخته هــاي ســاير دروس همچون درس تحلیل مدارهــاي الکتريکي و کاربــرد آن ، جهت تقويت فهم 
موضوعات استفاده شده است. 

6- سعي شده است در تدوين مطالب، منابع علمي به روز به کار گرفته شوند. 

7- به منظور افــــزايش اطالعات فــــراگیران و جلوگیري از شیوۀ حفظ محــــوري در روابط ، بخشي به نــام 
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»بیشــتر بدانیم«  در کتاب گنجانیده شده است که به چگونگي شــکل گیري بعضي از روابط پرداخته است. الزم به 
يادآوري است که اثبات هیچ رابطه اي جزو اهداف رفتاري کتاب نیست و لذا نبايد مورد آزمون و پرسش قرار گیرند، 

بلکه کاربرد روابط مورد توجه است. 

8- بــراي ترغیــب فراگیران به تحقیق در مورد موضوعات مطروحه و ايجاد روحیۀ پژوهش گري ، بخشــي به نام 
»تحقیق کنید « به کتاب افزوده شده است که به طرح موضوعاتي مرتبط با درس اما فراتر از سطح کتاب مي پردازد، 
لزوماً با ما هم عقیده هستند که نبايد به عنوان سؤال درس تلقي شوند. فراگیران عالقه مند مي توانند با کمک هدايت 

شما عزيزان و با استفاده از منابع کمک درسي و يا سايت هاي فني وتخصصي به کشف موضوع بپردازند.

9- پرســش ها و مسائل میان فصلي و انتهاي هر فصل به يادآوري مفاهیم موضوعات مرتبط با هدف هاي رفتاري 
آن فصل مي پردازند که مي توانند به عنوان الگوي طرح سؤال شما عزيزان نیز مورد استفاده قرار گیرند. 

با توجه به اهداف رفتاري پیش بیني شــده براي اين درس و ارتباط افقي و عمودي با ساير دروس موضوعات اين 
درس به ترتیب ذيل مرتب شده اند. 

در فصل اول با کمک مفاهیم اولیه الکتريســیته و مغناطیس چگونگي ايجاد ترانســفورماتور تشريح شده است و 
سپس به تحلیل عملکرد و کاربرد آن پرداخته شده است. 

در فصل دوم ساختمان ترانسفورماتورهاي سه فاز، تجهیزات جانبي الزم بیان شده و همچنین رفتار ترانسفورماتورهاي 
سه فازه با اتصاالت کاربردي مورد بررسي قرار گرفته است.

در فصل سوم ماشین هاي القايي سه فاز، آسنکرون با رويکرد ارائه مفاهیم اولیه و بررسي رفتار آن ارائه شده است. 

در فصل چهارم، ماشین هاي سنکرون و نیز انواع نیروگاه ها معرفي و مورد بررسي قرار گرفته اند. 

در فصل پنجم، مطالبي پیرامون روش عملکرد انواع موتورهاي تکفازه ارائه شده است. 

به نظر مي رسد اگر موارد ذيل رعايت شود، آموزش به نتايج بهتري دست خواهد يافت: 

1- با توجه به حجم مطالب و ارتباط با ســاير دروس ، فصل اول و دوم پیشنهاد مي شود در نیم سال اول و فصل 
ســوم ، چهارم و پنجم در نیم ســال دوم براي تدريس بودجه بندي شوند ضمن آنکه مطالب ارائه شده در اين کتاب 
براي چهارساعت تدريس در هفته در يک سال تحصیلي مدون شده اند. هرچند مي توان براي حل تمرين هاي بیشتر 

مطابق شرايط هنرستان ، برنامه فوق العاده لحاظ نمود. 

2- مي توان به جهت پیشبرد اهداف اين کتاب از بضاعت کارگاهي هنرستان ها )نظیر کارگاه هاي سیم پیچي و برق 
صنعتي( استفاده نمود. به عنوان نمونه مي توان به صورتي برنامه ريزي نمود که هر فراگیر بتواند آزمايش هاي بي باري 
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و اتصال کوتاه ترانســفورماتوري که خود وي پیچیده است انجام داده و مدار معادل و مقادير مورد نیاز را از آزمايش 
استخراج و رفتار ترانسفورماتور را تحلیل نمايد. 

امیدواريــم کتاب حاضر بتواند در رشــد و ارتقاي دانش علمي و عملي فراگیــران و هماهنگي با نیازهاي صنعت 
برق گامي مؤثر بردارد. بدون شــک در اين راستا و به منظور تحقق اين هدف آرماني و اهداف تعیین شدۀ اين کتاب 
به همکاري کلیه شــما عزيزان نیازمند بوده و هســتیم چرا که نقش آفريني معلم درامر آموزش بر هیچ کس پوشیده 

نیست. 

 از آنجائیکه هیچ کاري خالي از اشتباه و نقص نیست خواهشمند است ما را ازنقطه نظرات سازندۀ خود بي نصیب 
نگذاريد. اين موارد را مي توانید از طريق گروه هاي آموزشي و يا به صورت مستقیم به دفتر برنامه ريزي و تألیف آموزش هاي 
 motiebirjandi@srttu.edu فني و حرفه اي گروه تخصصي رشــتۀ الکتروتکنیک و يا به آدرس پست الکترونیکي  

m.alimadadi@sahetce.com  اعالم نمايید.  و 

                                                                         با تشکر -  مؤلفان



X

سخني با هنرجويان 

هنرجوي گرامي: درس ماشــین هاي الکتريکي AC يکي از دروس مهم و پايه اي در رشــتۀ الکتروتکنیک است و 
اين کتاب براي درك پايه اي منطبق بر نیازهاي فرداي شــما در صنعت تدوين شــده اســت. به نظر مي رسد يکي از 
راهکارهاي موفقیت شــما در رشتۀ الکتروتکنیک به میزان تسلط شما به ماشین هاي الکتريکي وابسته است، چرا که 

در هر قسمت صنعت برق شما مي توانید نقش آفريني ماشین هاي الکتريکي AC  را مشاهده نمايید. 

اکنون به منظور بهره برداري هرچه بیشتر از کتاب ، توجه شما را به نکات زير جلب مي نمايم:

1-الزم است مطالب پايه اي مربوط به دروس مباني برق، رياضیات 1 و 2 را در ابتداي شروع سال تحصیلي دوره 
نمايید.

2- به هدف هاي رفتاري که در جدول هدف و محتواي درســي تنظیم شده اند )وبگاه دفتر تألیف مراجعه شود( و 
نیز مفاهیم پايه اي که در متن آورده شــده اند دقت نمايید چراکه از شما انتظار مي رود در پايان فصل به اهداف ذکر 

شده برسید. 

3- ســؤاالتي در متن درس و نیز در پايان فصل ارائه شــده است. ضمن پاســخگويي مسلط به آنها سعي نمايید 
خودتان نیز سؤاالتي منطبق بر هدف هاي رفتاري مطرح و به آنها پاسخ دهید. 

4- اســتفاده از نرم افزارهاي شبیه ســاز مي تواند شــما را در دريافت مفاهیم کمک نمايد. بنابراين ســعي نمايید 
مدارهاي معادل ارائه شده را در نرم افزار مدارهاي الکتريکي مورد شبیه سازي قرار دهید. 

5- سعي نمايید در محیط زندگي روزمره خود به پالك هاي ماشین هاي الکتريکي توجه نمايید و انطباق مطالب 
درسي با آنها را مورد کاوش قرار دهید. البته رعايت نکات ايمني جزو اصول اولیه است که انتظار مي رود به آن توجه 

داشته  باشید. 

6- مباحثي با عنوان بیشــتر بدانید يا تحقیق کنید تنها براي توجه دادن شما به موضوعاتي فراتر از سطح کتاب 
است، بنابر اين توصیه مي شود در اوقات فراغت خود با کمک معلم درس، به اين موضوعات توجه نمايید. 


