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سخني با همكاران
همكاران عزيز  ،كتاب حاضر براســاس مصوبات كميسيون تخصصي رشتۀ الكتروتكنيك مطابق با اهداف رفتاري
پيشبيني شده ،تأليف گرديده است.
همانگونه كه مستحضريد ،درس ماشينهاي الكتريكي  ACاز دروس م ّهم رشتۀ الكتروتكنيك بوده كه با توجه به
مباحث كاربردي مطرح در اين درس ،مورد توجه تكنسينها و كارشناسان صنعت برق ميباشد لذا در مباحث كتاب
سعي شده است ضمن رعايت اختصار و توجه به بازه زماني محدود تعيين شده ( 4ساعت آموزش) و اهداف رفتاري،
مباحث به صورت كاربردي و صنعت محور ارائه شوند.
بدين لحاظ در تدوين مباحث ســعي بر آن بوده كه ضمن عمق بخشيدن متناسب با هدفهاي رفتاري  ،مطالب
منطبق بر نياز صنعت ارائه شــوند تا فراگيران بتوانند با اســتفاده از اين درس پاسخگوي نياز خود در صنعت مرتبط
باشند.
موارد ذيل را ميتوان از ويژگيهاي كتاب برشمرد:
 -1در اين كتاب براي تســهيل آموزش و تطبيق با واقعيات موجود به اســتفاده از تصاوير واقعي ،طرح واژههاي
ابتكاري و نيز ارائه نمودار اولويت داده شده است.
 -2دروس به صورت تشــريح با روش اســتقرايي از كل به جز ارائه شدهاند و با طرح سؤالهاي حين متن درس ،
ذهن فراگيران را به يافتن و كاوش هدايت نموده است.
 -3از روش كشــف راهحل مسئله در برخورد با موضوعات و پديدهها براي فراگير ،استفاده شده است تا خالقيت
را در فراگيران بارور نمايد .لذا توصيه ميشود در روش تدريس به اين موضوع توجه شود.
 -4در ارائه دروس به اصول پيشنيازي و هم نيازي با مباحث ساير كتب درسي توجه شده است.
 -5از آموختههــاي ســاير دروس همچون درس تحليل مدارهــاي الكتريكي و كاربــرد آن  ،جهت تقويت فهم
موضوعات استفاده شده است.
 -6سعي شده است در تدوين مطالب ،منابع علمي به روز به كار گرفته شوند.
 -7به منظور افــــزايش اطالعات فــــراگيران و جلوگيري از شيوۀ حفظ محــــوري در روابط  ،بخشي به نــام
VII

«بيشــتر بدانيم» در كتاب گنجانيده شده است كه به چگونگي شــكلگيري بعضي از روابط پرداخته است .الزم به
يادآوري است كه اثبات هيچ رابطهاي جزو اهداف رفتاري كتاب نيست و لذا نبايد مورد آزمون و پرسش قرار گيرند،
بلكه كاربرد روابط مورد توجه است.
 -8بــراي ترغيــب فراگيران به تحقيق در مورد موضوعات مطروحه و ايجاد روحيۀ پژوهشگري  ،بخشــي به نام
«تحقيق كنيد » به كتاب افزوده شده است كه به طرح موضوعاتي مرتبط با درس اما فراتر از سطح كتاب ميپردازد،
لزوماً با ما هم عقيده هستند كه نبايد به عنوان سؤال درس تلقي شوند .فراگيران عالقه مند ميتوانند با كمك هدايت
شما عزيزان و با استفاده از منابع كمك درسي و يا سايتهاي فني وتخصصي به كشف موضوع بپردازند.
 -9پرســشها و مسائل ميان فصلي و انتهاي هر فصل به يادآوري مفاهيم موضوعات مرتبط با هدفهاي رفتاري
آن فصل ميپردازند كه ميتوانند به عنوان الگوي طرح سؤال شما عزيزان نيز مورد استفاده قرار گيرند.
با توجه به اهداف رفتاري پيشبيني شــده براي اين درس و ارتباط افقي و عمودي با ساير دروس موضوعات اين
درس به ترتيب ذيل مرتب شده اند.
در فصل اول با كمك مفاهيم اوليه الكتريســيته و مغناطيس چگونگي ايجاد ترانســفورماتور تشريح شده است و
سپس به تحليل عملكرد و كاربرد آن پرداخته شده است.
در فصل دوم ساختمان ترانسفورماتورهاي سهفاز ،تجهيزات جانبي الزم بيان شده و همچنين رفتار ترانسفورماتورهاي
سه فازه با اتصاالت كاربردي مورد بررسي قرار گرفته است.
در فصلسوم ماشينهاي القايي سه فاز ،آسنكرون با رويكرد ارائه مفاهيماوليه و بررسي رفتار آن ارائه شدهاست.
در فصل چهارم ،ماشينهاي سنكرون و نيز انواع نيروگاهها معرفي و مورد بررسي قرار گرفتهاند.
در فصل پنجم ،مطالبي پيرامون روش عملكرد انواع موتورهاي تكفازه ارائه شده است.
به نظر ميرسد اگر موارد ذيل رعايت شود ،آموزش به نتايج بهتري دست خواهد يافت:
 -1با توجه به حجم مطالب و ارتباط با ســاير دروس  ،فصل اول و دوم پيشنهاد ميشود در نيم سال اول و فصل
ســوم  ،چهارم و پنجم در نيم ســال دوم براي تدريس بودجهبندي شوند ضمن آنكه مطالب ارائه شده در اين كتاب
براي چهارساعت تدريس در هفته در يك سال تحصيلي مدون شدهاند .هرچند ميتوان براي حل تمرينهاي بيشتر
مطابق شرايط هنرستان  ،برنامه فوق العاده لحاظ نمود.
 -2ميتوان به جهت پيشبرد اهداف اين كتاب از بضاعت كارگاهي هنرستانها (نظير كارگاههاي سيمپيچي و برق
صنعتي) استفاده نمود .به عنوان نمونه ميتوان به صورتي برنامهريزي نمود كه هر فراگير بتواند آزمايشهاي بيباري
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و اتصال كوتاه ترانســفورماتوري كه خود وي پيچيده است انجام داده و مدار معادل و مقادير مورد نياز را از آزمايش
استخراج و رفتار ترانسفورماتور را تحليل نمايد.
اميدواريــم كتاب حاضر بتواند در رشــد و ارتقاي دانش علمي و عملي فراگيــران و هماهنگي با نيازهاي صنعت
برق گامي مؤثر بردارد .بدون شــك در اين راستا و به منظور تحقق اين هدف آرماني و اهداف تعيين شدۀ اين كتاب
به همكاري كليه شــما عزيزان نيازمند بوده و هســتيم چرا كه نقشآفريني معلم درامر آموزش بر هيچ كس پوشيده
نيست.
از آنجائيكه هيچ كاري خالي از اشتباه و نقص نيست خواهشمند است ما را ازنقطه نظرات سازندۀ خود بينصيب
نگذاريد .اين موارد را ميتوانيد از طريق گروههاي آموزشي و يا به صورت مستقيم به دفتر برنامهريزي و تأليف آموزشهاي
فني و حرفهاي گروه تخصصي رشــتۀ الكتروتكنيك و يا به آدرس پست الكترونيكي
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و  m.alimadadi@sahetce.comاعالم نماييد.

با تشكر  -مؤلفان
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سخني با هنرجويان
هنرجوي گرامي :درس ماشــينهاي الكتريكي  ACيكي از دروس مهم و پايهاي در رشــتۀ الكتروتكنيك است و
اين كتاب براي درك پايهاي منطبق بر نيازهاي فرداي شــما در صنعت تدوين شــده اســت .به نظر ميرسد يكي از
راهكارهاي موفقيت شــما در رشتۀ الكتروتكنيك به ميزان تسلط شما به ماشينهاي الكتريكي وابسته است ،چرا كه
در هر قسمت صنعت برق شما ميتوانيد نقشآفريني ماشينهاي الكتريكي ACرا مشاهده نماييد.
اكنون به منظور بهرهبرداري هرچه بيشتر از كتاب  ،توجه شما را به نكات زير جلب مينمايم:
-1الزم است مطالب پايهاي مربوط به دروس مباني برق ،رياضيات  1و  2را در ابتداي شروع سال تحصيلي دوره
نماييد.
 -2به هدفهاي رفتاري كه در جدول هدف و محتواي درســي تنظيم شدهاند (وبگاه دفتر تأليف مراجعه شود) و
نيز مفاهيم پايهاي كه در متن آورده شــدهاند دقت نمايید چراكه از شما انتظار ميرود در پايان فصل به اهداف ذكر
شده برسيد.
 -3ســؤاالتي در متن درس و نيز در پايان فصل ارائه شــده است .ضمن پاســخگويي مسلط به آنها سعي نمايید
خودتان نيز سؤاالتي منطبق بر هدفهاي رفتاري مطرح و به آنها پاسخ دهيد.
 -4اســتفاده از نرمافزارهاي شبيهســاز ميتواند شــما را در دريافت مفاهيم كمك نمايد .بنابراين ســعي نماييد
مدارهاي معادل ارائه شده را در نرم افزار مدارهاي الكتريكي مورد شبيهسازي قرار دهيد.
 -5سعي نماييد در محيط زندگي روزمره خود به پالكهاي ماشينهاي الكتريكي توجه نماييد و انطباق مطالب
درسي با آنها را مورد كاوش قرار دهيد .البته رعايت نكات ايمني جزو اصول اوليه است كه انتظار ميرود به آن توجه
داشته باشید.
 -6مباحثي با عنوان بيشــتر بدانيد يا تحقيق كنيد تنها براي توجه دادن شما به موضوعاتي فراتر از سطح كتاب
است ،بنابر اين توصيه ميشود در اوقات فراغت خود با كمك معلم درس ،به اين موضوعات توجه نماييد.

X

