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Dərslikdə gəmi elektrik və energetik qurğularınm avtomatik idarə 
sistemlərində tətbiq edilən yarımkeçirici cihazlar, ölçü və icra qurğuları 
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ÖN SÖZ 

Gəmilərin elektrik avadanlığlanna həsr edilmiş materiallar 
əsasən xarici ədəbiyyatlarda öz əksini tapmışdır. Azərbaycan 
dilində belə dorsliklərin olmaması ali dəniz məktəbində azər-
baycan dilində təhsil alan tələbələr üçün müəyyən çətmliklər 
yaradır. Oxuculann müzakirəsinə verilən bu dərslik həmin pro-
blemi həll etmək məqsədini daşıyır. 

Azerbaycan dilində «Gəmilərin elektrik avadanlığı» adlı 
ilk sistemləşdirilmiş dərsliyin esasım müəllifin Azərbaycan 
Dövlet Dəniz Akademiyasmda eyni adlı fənn üzrə oxuduğu 
mühazirələr təşkil edir. 

Derslikdə gəmi elektrik və energetik qurğularınm avtoma-
tik idare sistemlərinde tətbiq edilən yanmkeçirici cihazlar, ölçü 
və icra qurğulan haqqmda məlumat verilmişdir. 

Gemilərin elektrik stansiyalarmda qurulan sinxron genera-
torlann xüsusiyyetləri, iş rejimleri və hasil etdikləri elektrik 
enerjisinin işlədicilərə paylanması ətraflı şərh edilmişdir. 

Dərslikdə həmçinin gemi mexanizmlərinin elektrik inti-
qallanna, avar vinti elektrik qurğulanna və gəmi elektrik ava-
danlığınm başqa sistemlerinə baxılmışdır. 

Müəllif hesab edir ki, derslik Deniz Akademiyasında təhsil 
alan təlebelər, gəmilərdə çalışan mexanik, elektromexanik və 
gəmi elektrik avadanlığmın layiheləşdirilməsi ile məşğul olan 
mütəxessisler üçün faydalı olacaqdır. 
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