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AAA_3430#01#Q16#01 eduman testinin sualları
Fәnn : 3430 Texnoloji ölçmәlәr  2
1 Qazın nisbi sıxlığı necә ifadә olunur?

•

havanın kütlәsinin nәm qazın sıxlığına nisbәti
qazın çәkisinin quru havanın sıxlığına nisbәti
qazın çәkisinin nәm havanın sıxlığına nisbәti
qazın sıxlığının quru havanın sıxlığına nisbәti
qazın sıxlığının nәm havanın sıxlığına nisbәti

2

•
3 Doymuş buxarın tәzyiqinin hәrarәtdәn asılılığı varmı?

•

asılılıq vacib deyil
mühüm asılıdır
asılılıq vardır
asılılığı yoxdur
asılıdır

4 Sayılan ifadәlәrin hansı maddәnin sıxlığı anlayışını aşkar edir?

•

maddәnin kütlәsinin onun sahәsinә olan nisbәti
maddәnin hәcminin onun kütlәsinә olan nisbәti
maddәnin çәkisinin onun hәcminә olan nisbәti
maddәnin kütlәsinin onun hәcminә olan nisbәti
maddәnin çәkisinin onun sahәsinә olan nisbәti

5 Çәki sıxlıqölçәnlәrin dәqiqlik siniflәri bәrabәrdir:

•

34
11,5
23
01
2,53

6 Batırılmıştipli vibrasiya sıxlıqölçәnlәrdә dәqiq sinif hansıdır?

•

34
35
1,0
2,0
23

7 Avtomobil vә aviasiya benzinlәrinin vacib göstәricilәrdәn hansıdır?
1/105

30.12.2015

•

müvafiq mayelәrin tәzyiqi
birinci alınan mәhsulların rәngi
doymuş buxarın çәkisi vә kütlәsi
doymuş buxarın tәzyiqi
hәddindәn artıq doymuş qazların tәzyiqi

8 Doymuş buxarın tәzyiqi hansı diapazonlarda ölçülür?

•

01500dәn 073000 Pa qәdәr
0300dәn 01500 Pa qәdәr
0500dәn 032000 Pa qәdәr
01000dәn 064000 Pa qәdәr
0400dәn 055 Pa qәdәr

9 Mayenin buxarının tәzyiqinin ilk ölçü çeviricisinin dәqiqlik siniflәri hansılardır?

•

22,5
1 vә 1,5
34
23
1

10 Mayelәrin buxarının tәzyiqinin ilk çeviricisi üçün işçi hәrarәtin diapazonu hansıdır?

•

0150 dәrәcә S
50200 dәrәcә S
0110 dәrәcә S
60180 dәrәcә S
0100 dәrәcә S

11 Benzin buxarlarının mexaniki analizator üçün ölçmә diapazonu hansıdır?

•

300750 mm civә sütunu
150350 mm civә sütunu
250650 mm civә sütunu
200500 mm civә sütunu
100350 mm civә sütunu

12 Benzin buxarlarının mexaniki analizator üçün analiz edilәn maddәnin sәrfiyyatı nәdir?

•

550 sm kub /mln
500 sm kub /mln
600 sm kub /mln
1000 sm kub/mln
800 sm kub /mln

13 Benzin buxarlarının mexaniki analizator üçün ölçmәlәrin mütlәq xәtası hansıdır?

•

20 mm civә sütunu
15 mm civә sütunu
35 mm civә sütunu
25 mm civә sütunu
10 mm civә sütunu

14 Kimyatexnoloji proseslәrin avtomatik nәzarәtindә sayılanlardan hansı fizikikimyәvi xassәlәrә
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aiddir?

•

möhkәmlik, mayenin tәzyiqi, kütlә
sıxlıq, mayenin tәzyiqi, xüsusi çәki
sıxlıq, xüsusi çәki, ehtiyyat әmsalı
sıxlıq, özlülük, sınma әmsalı, doymuş buxarların tәzyiqi
xüsusi çәki, buxarların tәzyiqi, möhkәmlik

15 Maye maddәnin nisbi sıxlığı necә ifadә olunur?

•

sıxlığının 40 dәrәcә Sdә distillә olunmuş suyun 15 dәrәcә S temperaturundakı sıxlığına nisbәti
sıxlığının 30 dәrәcә Sdә distillә olunmuş suyun 5 dәrәcә S temperaturundakı sıxlığına nisbәti
sıxlığının 10 dәrәcә Sdә distillә olunmuş suyun 8 dәrәcә S temperaturundakı sıxlığına nisbәti
sıxlığının 20 dәrәcә Sdә distillә olunmuş suyun 4 dәrәcә S temperaturundakı sıxlığına nisbәti
sıxlığının 15 dәrәcә Sdә distillә olunmuş suyun 6 dәrәcә S temperaturundakı sıxlığına nisbәti

16 Sıxlığın ölçmә vasitәlәri hansılardır?

•

analizatorlar
densimetrlәr
dozimetrlәr
monometrlәr
barometrlәr

17 Temperatur qalxanda qazların vә mayelәrin sıxlığı:

•

dәyişmәmiş qalır
azalır
artır
Temperatur qalxanda qazların vә mayelәrin sıxlığı:
ilin fәslindәn asılı olaraq dәyişir

18 Çәkili sıxlıqölçәnlәrin iş prinsipi aşağıdakı kimidir:

•

sıxlıqölçәnin tipindәn asılı olaraq çәkinin qiymәtlәndirilmәsi
maddәnin müxtәlif hәcminin araara ölçülmәsi
maddәnin müxtәlif hәcminin daimi ölçülmәsi
maddәnin sabit hәcminin daim ölçülmәsi
maddәnin sabit hәcminin qismәn ölçülmәsi

19 Termomaqnit konveksiyanın mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

müxtәlif gәrginliyi olan qazların qarışması
qaz qarışığın böyük tәzyiq hissәsindәn kiçik gәrginlik hissәyә hәrәkәti
qaz qarışığın kiçik gәrginlikli hissәsindәn böyük gәrginlik hissәyә hәrәkәti
qaz qarışığın böyük gәrginlikli hissәsindәn kiçik gәrginlik hissәyә hәrәkәti
mayenin böyük tәzyiq hissәsindәn kiçik gәrginlik hissәyә hәrәkәti

20 Qazların vә buxarların әksәriyyәti:

•

elektropassivdir
elektroaktivdir
diamaqnitdir
universaldır
paramaqnitdir
3/105

30.12.2015

21 Qazların hansı paramaqnit xassәlәrә malikdir?

•

butan
oksigen
hava
hidrogen
propan

22 Oksigen maqnit nüfuzluğu neçә dәfә qalan qazların nüfuzluğundan çoxdur?

•

300 dәfә vә çox
100 vә çox
50 vә çox
20 dәfәdәn çoxdur
200dәn çox

23 Qazların hansı paramaqnit xassәlәrә malikdir?

•

hava
hidrogen
azotun oksidlәri
butan
propan

24 Qaztәhliledicilәrdәn hansı әn çox yayılandır?

•

optik
termomaqni
elektroaktiv
termopassiv
elektromaqnit

25 Termomaqnit qazhәlledicinin hansı temperaturda analitik qurğusu termostatlaşdırılır?

•

düzgün cavab yoxdur

26 Termomaqnit qaztәhliledicinin reaksiya vaxtı nәdir?

•

80 dәrәcә S
120 dәrәcә S
50 dәrәcә S
100 dәrәcә S
60 dәrәcә S

27 Sorbsiyalı qaztәhliledicilәr hansı effektlәrdәn istifadә olunur?

•

tәzyiqin dәyişmәsi
maqnit
kimyәvi
mexaniki
qiqrpskopik
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28 Sorbsiya anlayışı hansı mәnanı daşıyır?

•

qazların hәcmlәrinin hәlli
bәrk cisim vә ya mayenin başqa mayedәn maddәlәri udmasıdır
bәrk cisim vә ya mayenin vakkuumdan maddәlәri udmasıdır
bәrk cisim vә ya mayenin әtraf mühitdәn maddәlәri udmasıdır
möxtәlif hәcmlәrin hәlli

29 Sorbsiyalı qaztәhliledicilәrin işinin әsasını nә tәşkil edir?

•

diffuziya prosesini müşayәt edәn effektlәr
sorbsiya proseslәrini müqayisә edәn müxtәlif effektlәr
tәzyiqin dәyişmәsinә reaksiya
temperaturun dәyişmәsinә reaksiya
kimyәvi xassәlәrin dәyişmәsinә reaksiya

30 Termomaqnit qaztәhliledicinin ölçü diapazonu nәdir?

•

03dәn 420% qәdәr
01dәn 0100% qәdәr
0dan 60% qәdәr
02dәn 050% qәdәr
05dәn 520% qәdәr

31 Termomaqnit qaztәhliledicinin dәqiqlik siniflәri nәdir?

•

2,53
1,52
23
24
2,55

32 Sorbsiyalı qaztәhliledicilәr hansı effektlәrdәn istifadә olunur?

•

qiqrpskopik
maqnit
istilik
kimyәvi
tәzyiqin dәyişmәsi

33 Absorbsiyalı ultrabәnövşәyi tәhliledicilәr hansı qazları vә buxarları ölçmәk üçün istifadә olunur?

•

butan
azotdioksidi
hidrogen
oksigen
heliy

34 Lentli qaz tәhliledicilәri harada istifadә edilir?

•

qaz mühitinin hәrәkәtinin müşahidә edilmәsi
qazların mikrokonsentrasiyalarını ölçmәk
qazların ayrıayrı hәcmlәri ölçmәk
qazların mikrohissәciklәri ölçmәk
mikroatomların mikrohissәciklәri ölçmәk
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35 Optik tәhliledicilәrin hansı dәqiqlik siniflәri vardır?

•

220
415
315
510
210

36 Ultrabәnövşәyi şüalanma hansı birlәşmәlәri uda bilәr?

•

yapışan
bütöv bişәn
aromatik
cәmlәnmәbioloji
qaynaqlı

37 Ultrabәnövşәyi şüalanma hansı birlәşmәlәri uda bilәr?

•

tsikloәridәn
heterotsiklik
tsiklik
heterogen
tetroasılı

38 Parafin sıralı karbohidrogenlәr ultrabәnövşәyi şüalanma uda bilirmi?

•

praktiki olaraq udmur
praktiki olaraq udur hәmişә
hissәhissә udur
tam udur
udur

39 Absorbsiyalı ultrabәnövşәyi tәhliledicilәr hansı qazları vә buxarları ölçmәk üçün istifadә olunur?

•

heliy
butan
oksigen
hidrogen
ozon

40 Absorbsiyalı ultrabәnövşәyi tәhliledicilәr hansı qazları vә buxarları ölçmәk üçün istifadә olunur?

•

butan
oksigen
civә
heliy
hidrogen

41 Maqnit nüfuzluğu ifadәsindә R simvolu nәyi göstәrir?

•

universal sabit
sabitlik әmsalı
Kelvin әmsalı
qaz reaktorun әmsalı
universal qaz sabiti
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42 әgәr hissәciyin ölçülәri dalğa uzunluğundan böyük olarsa:

•

elektromaqnit induksiyası
maqnit dalğasının diferensiyası
işıq dalğasının difraksiyası baş verir
elektrik dalğasının difraksiyası baş verir
işıqşüalanma

43

•

hәcmi maqnit nüfuzluğu
paramaqnit qazın dayanaqlığı
Küri sabiti
xüsusi maqnit sabiti
paramaqnit qazların hәcmi maqnit nüfuzluğu

44

•

sabitlik әmsalı
Nyuton sabiti
Kelvin sabiti
Küri sabiti
asılılıq әmsalı

45

•

xüsusi maqnit sabiti
paramaqnit qazın dayanaqlığı
diamaqnit qazın maqnit nüfuzluğu
Küri sabiti
hәcmi maqnit nüfuzluğu

46

•

Küri sabiti
paramaqnit qazın dayanaqlığı
hәcmi maqnit nüfuzluğu
xüsusi maqnit sabiti
diamaqnit qazların hәcmi maqnit nüfuzluğu

47 Paramaqnit qazların nüfuzluğu hansı kәmiyyәtdir?

•

dәyişәn
müsbәtdir
mәnfidir
sıfra bәrabәrdir
işarәsidәyişәn

48 Diamaqnit qazların nüfuzluğu hansı kәmiyyәtdir?

•

mәnfi
müsbәtdir
mәnfidir
sıfra bәrabәrdir
dәyişәn
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49 Kondensatlaşma tәhliledicilәrinin iş prinsipi nәdәn ibarәtdir?

•

optik effekti
mayenin kondensatlaşmasının istilik effekti
piyezoeffekt
elektrik effekti
maqnit effekti

50 Psixrometrin iş prinsipi nәdәn ibarәtdir?

•

axma zamanı tәzyiqinin azalmasının ölçülmәsi
qaynama zamanı temperaturun artmasının ölçülmәsi
buxarlanma zamanı temperaturun artmasının ölçülmәsi
buxarlanma zamanı temperaturun dәyişmәsinin ölçülmәsi
axma zamanı temperaturun artmasının ölçülmәsi

51 Nәyin buxarının qatılığının ölçülmәsindә psixrometrlәrdәn әn çox istifadә olunur?

•

ağ neftin
suyun
mazutun
qarışmaların
yağların

52 Qazlarda maye buxarlarının qatılığını necә xarakterizә etmәk qәbul edilmişdir?

•

reaksiyaya keçirmәyinin tezliyilә
mütlәq vә nisbi temperaturla
mütlәq vә nisbi rütubәtlә
müxtәlif mühitlәrdә
mütlәq vә nisbi tәzyiqlә

53 Normal şәraitdә quru vә ya qazın vahid hәcmdә olan maye buxarlarının kütlәsi nә adlanır?

•

universal rütubәt
nisbi rütubәt
mütlәq rütubәt
sabit rütubәt
dәyişәn rütubәt

54 Vahid hәcmdә buxar kütlәsinin vahid hәcmdә eyni temperaturda maksimal buxar kütlәsinә nisbәti
nә adlanır?

•

nisbi rütubәt
universal rütubәt
sabit rütubәt
dәyişәn rütubәt
mütlәq rütubәt

55 Havanın nisbi rütubәtini ölçәn psixrometrin ölçmә diapazonu nәdir?
2070%
50120%
2030%
1050%

•
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•

20100%

56 Havanın nisbi rütubәtini ölçәn psixrometrin realizasiya vaxtı nәdir?

•

58 dәq.
35 dәq
12 dәq
23 dәq.
46 dәq.

57 Şeh nöqtәsi hiqrometrlәr üçün tәhlil edilәn qazın tәzyiqi nәdir?

•

0,0510 mPa
0,032 mPa
0,028 mPa
0,043 mPa
0,055 mPa

58 Şeh nöqtәsi hiqrometrlәr üçün mütlәq ölçmә xәtası nәdir?

•

59 Hiqrometrlәrin iş prinsipi nәdәn ibarәtdir?

•

tәhlil edilәn mayenin doyma vәziyyәtinә çatdığı tәzyiqin qeydә alınması
tәhlil edilәn qazın doyma vәziyyәtinә çatdığı tәzyiqin ölçülmәsi
tәhlil edilәn qazın doyma vәziyyәtinә çatdığı tәzyiqin tәyini
tәhlil edilәn qazın doyma vәziyyәtinә çatdığı temperaturun ölçülmәsi
tәhlil edilәn mayenin doyma vәziyyәtinә çatdığı tәzyiqin ölçülmәsi

60 Şeh nöqtәsi temperaturu hansı temperatura uyğundur?

•

mayenin kondensatlaşması vә hәddindәn artıq doyması
qazın doyması vә ondan kristalların düşmәsi
mayenin doyması vә ondan kristalların düşmәsi
qazın doyması vә ondan kondensatın düşmәsi
qazın kondensatlaşması vә doyması

61 Qatılığın ölçülmәsindә elektromaqnit rәqslәrin hansı şüalanma spektrindәn әn çox istifadә olunur?

•

infrabәnövşәyi
kvars
infraqırmızı
ultragöy
görünmәyәn

62 .Dilatometrik qaztәhliledicilәr hansı qazların qatılığını ölçmәk üçün istifadә olunur?
metan

•
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•

hidrogen
azot
oksigen
hava

63 Havanın nisbi rütubәtini ölçәn psixrometrin dәqiqlik sinfi nәdir?

•

34
12
46
23
1,52

64 Şeh nöqtәsi hiqrometrlәrin ölçmә diapazonu nәdir?

•

10 до +30С qәdәr
80 до +40С qәdәr
60 до +10С qәdәr
70 до +20С qәdәr
20 до +80С qәdәr

65 Dilatometrik qaztәhliledicilәr hansı qazların qatılığını ölçmәk üçün istifadә olunur?

•

metan
azot
propan
oksigen
hava

66 Dilatometrik qaztәhliledicilәr hansı qazların qatılığını ölçmәk üçün istifadә olunur?

•

hava
oksigen
metan
azot
butan

67 Dilatometrik qaztәhliledicilәr hansı qazların qatılığını ölçmәk üçün istifadә olunur?

•

oksigen
metan
hava
karbon dioksid
azot

68 İşığın sәpәlәnmә hadisәsinә vә tәhlil edilәn mühitdәn keçәn işıq selinin ölçülmәsinә әsaslanan
dispers mühit tәhliledicilәri necә adlanır?

•

turbidozametr
turbogenerator
turbodizel
turbometr
turbidimetr

69
10/105

30.12.2015

•

maddә qatının möhkәmliyi
coxqatlı mayenin şәffaflığı
maddә qatının şәffaflığı
işığa qarşı müdafiә
qatın nüfuzluğu

70 Vahid zaman әrzindә vahid sahәdәn keçәn tam şüalanma enerjisinә nә deyilir?

•

hopdurma qatılığı
hopdurma intensivliyi
udma intensivliyi
şüalanma intensivliyi
udma qatılığı

71 Dispers mühitdәn keçәn işıq selinin sәpәlәnmәsi nәdәn asılıdır?

•

hissәciklәrin vә içıq dalğanın fәrqi
işıq dalğasının uzunluğu vә hissәciklәrin ölçüsünün nisbәti
işıq dalğasının amplituda vә hündürlüyün fәrqi
amplitudanın vә hündürlüyün nisbәti
ayrıayrı hissәciklәrin uzunluğunun vә çәkisinin nisbәti

72 İşığın sәpәlәnmә hadisiәsinә vә mühitdәn әks olunan işıq selinin ölçülmәsinә әsaslanan dispers
mühit tәhliledicilәri necә adlanırlar?

•

neftqazmetr
nefelometr
lonifemetr
felonimetr
neftmetr

73 Tәlәb olunan hәssaslığı tәmin etmәk üçün tәhliledicilәrdә nә istifadә olunur?

•

süzgәclәr
setkalı baraban
işıqölçәn
işığsetka
setka

74 Elektromaqnit şüalanmanın udulması kәmiyyәtcә hansı qanun ilә ifadә olunur?

•

LarentBerBuq
BerqBuqer
Buqer BerLarent
BuqerLambertBer
Buqer

75 BuqerLambertBer düsturunda X işarәsi nәyi ifadә edir?

•

qılıcın hündürlüyü
dalğanın uzanması
dalğanın uzunluğu
dalğanın eni
ampletudanın uzunluğu
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76 BuqerLambertBer düsturunda K işarәsi nәyi ifadә edir?

•

әksolmanın göstәricisi
şüalanmanın udulma göstәricisi
hopdurma göstәricisi
şüalanma әmsalı
mayenin şüalanma göstәricisi

77 BuqerLambertBer düsturunda C işarәsi nәyi ifadә edir?

•

udan komponentin qatılığı
komponentin qatılaşdırılması
komponentin udulması
komponentin hopdurması
qaz mühitindә әridilmә

78

•

dalğanın uzunluğundan asılı olan әmsal
dalğanın yerdәyişmә әmsalı
uzadılma әmsalı
ehtiyat әmsalı
dalğanın hündürlüyündәn asılı olan әmsal

79 BuqerLambertBer düsturunda işarәsi nәyi ifadә edir?

•

sınaqdankeçirәn qatın eni
maddәnin hündürlüyü
tәhliledicinin qalınlığı
maddә qatının qalınlığı
analizdәn qabaq maddәnin qalınlığı

80

•

optik möhkәmlik
optik sıxlıq
optik kütlә
hәndәsәli mәsafә
elektrik nüfuzluq

81 Elektromaqnit şüalanmanın udulma hadisәsinә әsaslanan tәhliledicilәr nә adlanırlar?

•

absorbsiyalıkimyәvi
absorbsiyalımaqnit
absorbsiyalıelektrik
absorbsiyalıoptik
absorbsiyalızәrbәli

82 Spektrin görünәn hadisәsinin elektromaqnit şüalanmasının udulma hadisәsinә әsaslanan
tәhliledicilәri nә adlanır?

•

kalorigen
kolorimetr
işıqölçәn
kilorimetr
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işıqburaxan

83 Spektrin görünәn hadisәsinin elektromaqnit şüalanmasının udulma hadisәsinә әsaslanan
tәhliledicilәri nә adlanır?

•

fazokolorimetr
fotokolorimetr
ftorokolorimetr
işıqkolorimetr
fitokolorimetr

84 Tәrkibindә müxtәlif hissәciklәr olan qaz vә ya maye necә adlanır?

•

dispers mühit
hissәciliksaxlayan maye
dispers hәcm
ikiqatlı mühit
çox hissәcilik kütlә

85 Dispers mühit tәrәfdәn işığın sәpәlәnmәsi mühitin nәyi ilә xarakterizә edilir?

•

pis görünmә
bulanıqlıq
tәmizlik
kristallıq
görünmә qabiliyyәti

86 Absorbsiyalı ultrabәnövşәyi tәhliledicilәr hansı qazları vә buxarları ölçmәk üçün istifadә olunur?

•

butan
karbon hidrogen sulfid
heliy
oksigen
hidrogen

87 Absorbsiyalı ultrabәnövşәyi tәhliledicilәr hansı qazları vә buxarları ölçmәk üçün istifadә olunur?

•

butan
azotdioksidi
hidrogen
oksigen
heliy

88 Absorbsiyalı ultrabәnövşәyi tәhliledicilәr hansı qazları vә buxarları ölçmәk üçün istifadә olunur?

•

butan
oksigen
civә
heliy
hidrogen

89 Absorbsiyalı ultrabәnövşәyi tәhliledicilәr hansı qazları vә buxarları ölçmәk üçün istifadә olunur?

•

hidrogen
butan
heliy
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•

sulfid anhidridi
oksigen

90 Absorbsiyalı ultrabәnövşәyi tәhliledicilәr hansı qazları vә buxarları ölçmәk üçün istifadә olunur?

•

butan
oksigen
hidrogen sulfid
hidrogen
heliy

91 Absorbsiyalı ultrabәnövşәyi tәhliledicilәr hansı qazları vә buxarları ölçmәk üçün istifadә olunur?

•

hidrogen
oksigen
xlor
heliy
butan

92 Absorbsiyalı ultrabәnövşәyi tәhliledicilәr hansı qazları vә buxarları ölçmәk üçün istifadә olunur?

•

butan
dördxlorlu karbon
heliy
oksigen
hidrogen

93 Absorbsiyalı ultrabәnövşәyi tәhliledicilәr hansı qazları vә buxarları ölçmәk üçün istifadә olunur?

•

heliy
butan
oksigen
hidrogen
ozon

94 Absorbsiyalı ultrabәnövşәyi tәhliledicilәr hansı qazları vә buxarları ölçmәk üçün istifadә olunur?

•

formaldehid
hidrogen
oksigen
heliy
butan

95 bsorbsiyalı ultrabәnövşәyi tәhliledicilәr hansı qazları vә buxarları ölçmәk üçün istifadә olunur?

•

butan
fosgen
heliy
oksigen
hidrogen

96 Absorbsiyalı ultrabәnövşәyi tәhliledicilәrin elementlәrin optik sistemlәri hansı materiallardan
hazırlanır?

•

plastmas
kvarts
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•

polad
şüşә
alüminium

97 Absorbsiyalı ultrabәnövşәyi tәhliledicilәrdә UBşüalanma mәnbәyi kimi hansı lampalar istifadә
edilir?

•

lüminisent
civә
elektron
közәrmә
elektrik

98 Absorbsiyalı ultrabәnövşәyi tәhliledicilәrdә UBşüalanma mәnbәyi kimi hansı lampalar istifadә
edilir?

•

elektrik
civәkadmium
közәrmә
elektron
lüminisent

99 Rotasiyalı viskozimetrlәrin iş prinsipi nәdәn ibarәtdir?

•

rotorun oxunda fırlanma momentinin ölmülmәsi
starterin oxunda fırlanma momentin ölçülmәsi
starterin oxunda әyilmә momentin ölçülmәsi
rotorun oxunda әyilmә momentin ölçülmәsi
viskozimetrin çıxışında әyilmә momentinin qeydә alınması

100 Rotasiyalı viskozimetrlәrdә fırlanma momenti üçün ifadә hansıdır?

•

101 Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı Stoks düsturuna aiddir?

•
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102 Kürәcilik viskozimetrlәrin iş prinsipi nәdәn ibarәtdir?

•

ağırlıq qüvvәlәri nәzәrә almaqla cismin sürәtini qeyd etmәk
ağırlıq qüvvәsi tәsirindә cismin hәrәkәtinin sürәtinin ölçülmәsi
cismin hәrәkәtinin tәcilini müşahidә etmәk
hәrәkәtin tәcilini ölçmәk
vaxtın müәyyәn momentindә cismin sürәtinin ölçülmәsi

103 Rotasiyalı viskozimetrlәr üçün dәqiqlik sinfi hansıdır?

•

24
12,5
25
1,03,0
12,5

104 Kapilyar viskozimetrlәrin dәqiqlik siniflәri hansılardır?

•

1,52,5
1,03,5
2,55
1,53,5
1,53

105 Pnevmatik avtomatik tәnzimlәmә sistemi olan viskozimetrlәrin dәqiqlik siniflәri nәdir?

•

3,0
2,5
1,5
1,0
2,0

106 Düşәn cisimli viskozimetrlәrin iş prinsipi nәdәn ibarәtdir?

•

ağırlıq qüvvәlәri nәzәrә almaqla cismin sürәtini qeyd etmәk
ağırlıq qüvvәsi tәsirindә cismin hәrәkәtinin sürәtinin ölçülmәsi
cismin hәrәkәtinin tәcilini müşahidә etmәk
hәrәkәtin tәcilini ölçmәk
vaxtın müәyyәn momentindә cismin sürәtinin ölçülmәsi

107 Stoks düsturuda W işarәsi nәyi göstәrir?

•

kürәciyin sәrbәst düşmә tәcili
kürәciyin düşdüyü zamanı enerjinin qiymәti
kürәciyin müntәzәm qalxmasının surәti
kürәciyin müntәzәm düşmәsinin surәti
stokun hәrәkәtinin sürәti

108 Stoks düsturuda r işarәsi nәyi göstәrir?

•

kürәciyin radiusu
yerdәyişmәnin dairәnin radiusu
kvadrat kameranın dioqanalı
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kürәciyin diametri
vint birlәşmәnin radiusu

109

•

kürәciyin materialının xüsusi çәkisi
kürәciyin radiusu
tәhliledici mayenin xüsusi cәkisi
kamera materialın sıxlığı
kürәciyin materialının sıxlığı

110 Kürәcikli viskozimetrlәrin dәqiqlik siniflәri hansılardır?

•

12,5
5
1,0
2,0
24

111 Rotasiyalı viskozimetrlәr üçün ölçülәn özlülük qiymәtlәrinin diapazonu hansıdır?

•

112 Fırlanma momenti ifadәsindә K işarәsi nәyi göstәrir?

•

statorun fırlanmasının bucaq surәti
dәyişәn әmsal
sabit әmsal
әyilmә momenti
fırlanma әmsalı

113

•

rotorun fırlanmasının bucaq surәti
statorun fırlanmasının bucaq surәti
fırlanma momenti
әyilmә momenti
rotorun yerdәyişmәsinin bucaq surәti

114 Fizikikimyәvi üsulunun analizinә hansı avtomatik analizatorlar aiddir?

•

diffuzion
emission vә ionizasiya
hәcm vә spektral
istilik
akustik
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115 İstifadә edilәn әlavә enerjiyә uyğun avtomatik analizatorlar necә bölünür?

•

fiziki, çoxnöqtәli, qaz
fizikikimyәvi, qaz
qarışıq, fiziki, qaz
elektrik, pnevmatik, qarışıq
pnevmatik, kimyәvi, fiziki

116 Maddәnin xüsusiçәkisi necә adlanır?

•

maddәnin kütlәsinin onun hәcminә nisbәti
maddәnin hәcminin onun kütlәsinә nisbәti
maddәnin çәkisinin onun hәcminә nisbәti
çәkinin sәthinin sahәsinә nisbәti
sәthin ölçülәn çәkisinә nisbәti

117 Yer kürәsinin yerlәşmәsindә maddәnin sıxlığının asılılığı var?

•

en dairәsindәn asılıdır
asılıdır
ilin fәslindәn asılıdır
asılı deyil
uzunluq dairәsindәn asılıdır

118 әgәr yadda saxlayan qurğu hesablayan maşının tәrkibindәdirsә çıxış siqnalın forması necәdir?

•

pillәli düz xәtt
spiral şәkilli әyrilik
qövs әyrilik
dairәvi әyrilik
pillәli әyrilik

119 Kimyәvi üsulunun analizinә hansı avtomatik analizatorlar aiddir?

•

maqnit
mexaniki
titrometrik vә hәcmi
aerozol
emision vә istilik

120 Fiziki üsulunun analizinә hansı avtomatik analizatorlar aiddir?

•

diffuzion
ionizasiya, termokimyәvi
istilik
hәcm vә spektral
akustik

121 Analiz edilәn maddәnin aqreqat vәziyyәtinә görә avtomatik analizatorlar necә bölünür?

•

qaz, çoxnöqtәli, kimyәvi
kimyәvi, qaz, pnevmatik
qaz, maye, bәrk maddә
qarışıq, fiziki, maye
bәrk maddә, pnevmatik, kimyәvi
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122 Maye vә qazların sıxlığının ölçülmәsi hansı mәqsәdnәn keçirilir?

•

xassәlәrin öyrәnilmәsi
müxtәlif dәyişmәlәrin idarә edilmәsi
kimyatexnoloji proseslәrin idarә edilmәsi vә miqdarın tәyini
әvvәl keçirilmiş tәdqiqatların müqayisәsi
gәlәcәk üçün palnların qurulması

123 Avtomatik analizatorlarda dozator hansı funksiyanı aparır?

•

uzunluğu bir ölçüdә nümunә
hәcmlә sabit nümunә götürülür
tәrkibi lazım olan nümunә götürülür
hündürlüyә uyğun nümunә götürülür
iyә görә nümunә seçilir

124 Avtomatik analizatorların siqnalların formaya aid әn sadә әyrilәn hansılardır?

•

normal paylanma vә ya trapesiya
Mayner qanununa uyğun
Veybull paylanması
Puasson paylanması
üçbucaq şәklindә

125 Nәzarәt qalxdıqca qazların vә mayelәrin sıxlığı necә dәyişir?

•

dәyişmir
azalır
böyüyür
hәrdәn azalır
ilin fәslindәn asılı olaraq böyüyür

126 Maddәnin sıxlığı necә adlanır?

•

maddәnin hәcminin onun kütlәsinә nisbәti
maddәnin kütlәsinin onun hәcminә nisbәti
çәkinin tutulan hәcmә nisbәti
sәthin ölçülәn çәkisnә nisbәti
çәkinin sәthinin sahәsinә nisbәti

127 Çoxkomponentli qarışıqlarda tәrkib analizator üçün uyğun gәlәn siqnal hansıdır?

•

üçbucaq şәklindә
impulsların spektoru
siqnal şәklindә
dairә şәklindә
qövs şәklindә

128 Mürәkkәb formalı siqnallar hansı analizatorlara mәxsusdur?

•

say göstәricilәri
hәcm göstәricilәri
forma göstәricilәri
keyfiyyәt göstәricilәri
çәki göstәricilәri
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129 Hәssas elementlәrin siqnal formaları nәdәn asılıdır?

•

analizdәn keçәn elementin rәngindәn
analizdәn keçәn maddәnin hәcmdәn
qәbul olunan qazların vә mayelәrin çәkisindәn
analizdәn keçәn maddәlәrin ardıcıllığından
işdә istifadә olunan tәsirin prinsipindәn

130 Hansı qarışmalarda siqnalların forması normal paykanma şәklindә xarakterikdir?

•

binar vә çoxkomponentli
yalnız binar
çoxkomponentli
monoqarışıqlarda
poliqarışıqlarda

131 Çıxışda hәssas element hansı sıqnala çevrilir?

•

fiziki
elektrik ya da pnevmatik
mexaniki ya da fiziki
kimyәvi
mexaniki

132 Analizatorların hәssas elementi necә adlanır?

•

güclәndirici
kollektor
detektor
detonator
reflektor

133 Analizdәn keçәn maddәyә tәsir qurğusu hansı hallarda olmur?

•

analiz edilәn maddә çatmayanda
analiz edilәn maddә olmayanda
analiz edilәn maddәyә heç bir dәyişmәlәr tәlәb olunmayanda
qurğuda zәdә aşkar olunarsa
analiz edilәn maddә maye halında olanda

134 Dövrü tәsirli avtomatik analizatorların tәrkibinә әlavә nә daxil olunur?

•

detektor
dozator
detonator
reflektor
kollektor

135 Sıxlıqölçәnlәrin növlәrinә sayılanlardan nә aid deyil?

•

çәki
akustik
vibrasiya
üzgәcli
kimyәvi
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136 Vibrasiya sıxlıqölçәnlәrdә hansı konstruktiv növlәri var?

•

aparıcı vә geriyә işlәyәn
әks vә düzünә işlәyәn
axar vә yüksәk sürәtli
buraxan vә uzadılmış
axar vә batırılmış

137 Vibrasiya sıxlıqölçәnlәrdә elastik rәqslәrin parametrlәri üçün adәtәn nә istifadә olunur?

•

rezonatorun mәcburi rәqsinin tezliyi
rezonatorun mәxsusi rәqslәrin tezliyi
mәxsusi rәqslәrin amplitudası
mәcburi rәqslәrin amplitudası
mәcburi rәqslәrin tezliyinin dәyişmәsi

138 Hidriaerodinamik sıxlıqölçәnlәr hansıdәqiqlik sinfinә malikdirlәr?

•

34
1
23
12
35

139 Hidrostatik sıxlıqölçәnlәrdә mayenin maksimal temperaturu nәdir?

•

100 dәrәcә S
150 dәrәcә S
90 dәrәcә S
250 dәrәcә S
200 dәrәcә S

140 Batırılmış tipli vibrasiya sıxlıqölçәnlәrdә rezonator necә yerlәşdirilir?

•

analizlәrin xarici üzü ilә
tәhlil edilәn maddәnin axınının yanında
sıxlığıölçәnin xarici üzündә
tәhlil edilәn maddәnin axınında
sıxlıqölçәnin daxili üzündә

141 Vibrasiyalı sıxlıqölçәnlәrin iş prinsipi nәdәn ibarәtdir?

•

analizdәn keçirilәn maddәnin kütlәsi vә vibrasiyanın parametrlәri arasındakı asılılıq
analizdәn keçirilәn maddәnin sıxlığınnın vibrasiyanın parametrlәrindәn asılılığı
avadanlığın dinamik xassәlәrin sıxlığından asılılığı
maddәnin çәkisinin vә rәqslәrin sayı arasında asılılıq
tәlәb olunan xassәlәri vә vibrasiyanın parametrlәrinin tutuşdurulması

142 Hidroaerostatik sıxlıqölçәnlәrin sıxlıq ölçülәrinin diapazonu nәdir?

•

00,05dәn 00,5q/sm kuba qәdәr
01dәn 010 q/sm kuba qәdәr
00,08dәn 00,8q/sm kuba qәdәr
00,03dәn 00,4q/sm kuba qәdәr
00,02dan 00,2q/sm kuba qәdәr
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143 Hidriaerodinamik sıxlıqölçәn hansı diapazonda sıxlığın ölçmәsini tәmin edir?

•
144 Hidro vә aerostatik sıxlıqölçәnlәrin iş prinsipi nәdәn ibarәtdir?

•

sıxlığın temperaturdan asılılığı
tәzyiqin hәmin mühitin sıxlığından asılılığı
sıxlığın hәcmdәn asılılığı
tәzyiqin rütubәtdәn asılılığı
tәzyiqin temperaturdan asılılığı

145 Hidrostatik sıxlıqölçәnlәrin dәqiqlik sinfi nәdir?

•

1,52
12
35
23
1,0

146 Hidrostatik sıxlıqölçәnlәrin iş prinsipi nәdәn ibarәtdir?

•

dinamik kütlәnin yaranması
analizdәn keçirilәn qazın axınına әlavә kinetik enerjinin verilmәsi
mayelәrin hidrodinamik xassәlәrinin dәyişmәsi
analizdәn keçәn qazın kütlәsinin dәyişmәsi
kinematik parametrlәrin artırması

147 әtraf temperatur vә tәzyiqin dәyişmәsindәn hidroaerodinamik sıxlıqölçәnin siqnalı asılıdırmı?

•

hәrarәtin diapazonundan asılıdır
hәrarәtdәn asılıdır
asılılığı yoxdur
asılıdır
tәzyiqdәn asılıdır

148 Axar tipli vibrasiya sıxlıqölçәnlәrdә analizdәn keçirilәn maddә necә axır?

•

torbaların xarici üzündәn
rezonatorun içәridәki boşluqdan
rezonatorunxarici üzündәn
xarici istiqamәt verәnlәrdәn
torbaların içәri klapanlardan

149 Axar tipli vibrasiya sıxlıqölçәnlәrdә sıxlığın ölçüsünün diapazonu hansıdır?
8501090 kq/m/kub
750840 kq/m/kub
580900 kq/m/kub

•
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•

6901050 kq/m/kub
650780 kq/m/kub

150 Axar tipli vibrasiya sıxlıqölçәnlәrdә ölçmәnin mütlәq xәtası hansıdır?

•
151 Axar tipli vibrasiya sıxlıqölçәnlәrdә mayenintemperaturu hansıdır?

•

70150 dәrәcә S
2040 dәrәcә S
10100 dәrәcә S
1050 dәrәcә S
50200 dәrәcә S

152 Axar tipli vibrasiya sıxlıqölçәnlәrdә ölçmәnin mütlәq xәtası hansıdır?

•
153 әtraf temperatur vә tәzyiqin dәyişmәsindәn hidroaerodinamik sıxlıqölçәnin siqnalı asılıdırmı?

•

hәrarәtin diapazonundan asılıdır
hәrarәtdәn asılıdır
asılılığı yoxdur
asılıdır
tәzyiqdәn asılıdır

154 Hidrostatik sıxlıqölçәnlәrin dәqiqlik sinfi nәdir?

•

12
1,0
1,52
23
35

155 Üzgәcli sıxlıqölçәnlәrin iş prinsipi nәdәn ibarәtdir?

•

tәzyiqin fasilәli ölçülmәsi
üzgәci itәlәyәn gücün periodik ölçülmәsi
[yeni cavab]üzgәcli kameranın periodik dәyişmәsi
üzgәci itәlәyәn gücün daimi ölçülmәsi
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üzgәcin daimi müşahidәsi

156 Hidroaerostatik sıxlıqölçәnlәrin sıxlıq ölçülәrinin diapazonu nәdir?

•

01dәn 010 q/sm kub qәdәr
00,02dan 00,2q/sm kub qәdәr
00,03dәn 00,4q/sm kub qәdәr
00,05dәn 00,5q/sm kub qәdәr
00,08dәn 00,8q/sm kub qәdәr

157 Üzgәci sıxlıqölçәnlәrin hansı növlәri vardır?

•

müxtәlif formalı üzgәclә
hissәli vә tam batırılmış üzgәclә
qalxan üzgәclә
müxtәlif formalı üzgәc kamera ilә
qaldıran cihazın uzunlandırılması yolu ilә

158 Qismәn batırılmış üzgәclә sıxlıqölçәnin hansı diapazonda ölçü aparılır?

•

0,0050,01 q/sm kub
0,10,2 q/sm kub
0,0010,003 q/sm kub
23 q/sm kub
0, 50,8 q/sm kub

159 Tam batırılmış üzgәclә sıxlıqölçәnin hansı diapazonda ölçü aparılır?

•

0,10,4 q/sm kub
0,50,7 q/sm kub
0,20,4 q/sm kub
0,30,85 q/sm kub
0,51,2 q/sm kub

160 Hidriaerodinamik sıxlıqölçәnlәr hansıdәqiqlik sinfinә malikdirlәr?

•

34
1
23
12
35

161 Çәki sıxlıqöıçәnlәrdә hansı dәqiqlik sinfinә malikdirlәr?

•

11,5
22,5
01
1,02,0
23

162 Hidrostatik sıxlıqölçәnlәrdә mayenin maksimal temperaturu nәdir?

•

100 dәrәcә S
150 dәrәcә S
90 dәrәcә S
250 dәrәcә S
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•

200 dәrәcә S

163 Batırılmıştipli vibrasiya sıxlıqölçәnlәrdә dәqiq sinif hansıdır?

•

34
2,0
1,0
35
23

164 Üzgәcli sıxlıqölçәnlәrdә analizdәn keçirilәn mayenin hәrәkәti nәdir?

•

3, +90 dәrәcәS
3, +70 dәrәcәS
5, +110 dәrәcәS
2, +80 dәrәcәS
5, +140 dәrәcәS

165 Üzgәcli sıxlıqölçәnlәr hansı dәqiqlik sinfinә malikdirlәr?

•

12
11,5
23
1,0
34

166 Hidro vә aerostatik sıxlıqölçәnlәrin iş prinsipi nәdәn ibarәtdir?

•

tәzyiqin rütubәtdәn asılılığı
tәzyiqin hәmin mühitin sıxlığından asılılığı
sıxlığın hәcmdәn asılılığı
sıxlığın temperaturdan asılılığı
tәzyiqin temperaturdan asılılığı

167 Axar tipli vibrasiya sıxlıqölçәnlәrdә mayenintemperaturu hansıdır?

•

70150S
2040 S
10100S
1050S
50200S

168 Axar tipli vibrasiya sıxlıqölçәnlәrdә analizdәn keçirilәn maddә necә axır?

•

torbaların xarici üzündәn
rezonatorun içәridәki boşluqdan
rezonatorunxarici üzündәn
xarici istiqamәt verәnlәrdәn
torbaların içәri klapanlardan

169 Batırılmış tipli vibrasiya sıxlıqölçәnlәrdә rezonator necә yerlәşdirilir?

•

sıxlıqölçәnin daxili üzündә
sıxlığıölçәnin xarici üzündә
tәhlil edilәn maddәnin axınının yanında
tәhlil edilәn maddәnin axınında
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•

analizlәrin xarici üzü ilә

170 Hidrostatik sıxlıqölçәnlәrin iş prinsipi nәdәn ibarәtdir?

•

analizdәn keçirilәn qazın axınına әlavә kinetik enerjinin verilmәsi
dinamik kütlәnin yaranması
kinematik parametrlәrin artırması
analizdәn keçәn qazın kütlәsinin dәyişmәsi
mayelәrin hidrodinamik xassәlәrinin dәyişmәsi

171 Hidriaerodinamik sıxlıqölçәn hansı diapazonda sıxlığın ölçmәsini tәmin edir?

•

28 kq/m kub
02 kq/m kub
01 kq/m kub
03 kq/m kub
56 kq/m kub

172 Axar tipli vibrasiya sıxlıqölçәnlәrdә sıxlığın ölçüsünün diapazonu hansıdır?

•

8501090 kq/m kub
750840 kq/m kub
580900 kq/m kub
6901050 kq/m kub
650780 kq/m kub

173 Vibrasiya sıxlıqölçәnlәrdә hansı konstruktiv növlәri var?

•

buraxan vә uzadılmış
әks vә düzünә işlәyәn
aparıcı vә geriyә işlәyәn
axar vә batırılmış
axar vә yüksәk sürәtli

174 Vibrasiyalı sıxlıqölçәnlәrin iş prinsipi nәdәn ibarәtdir?

•

analizdәn keçirilәn maddәnin kütlәsi vә vibrasiyanın parametrlәri arasındakı asılılıq
analizdәn keçirilәn maddәnin sıxlığınnın vibrasiyanın parametrlәrindәn asılılığı
avadanlığın dinamik xassәlәrin sıxlığından asılılığı
maddәnin çәkisinin vә rәqslәrin sayı arasında asılılıq
tәlәb olunan xassәlәri vә vibrasiyanın parametrlәrinin tutuşdurulması

175 Vibrasiya sıxlıqölçәnlәrdә elastik rәqslәrin parametrlәri üçün adәtәn nә istifadә olunur?

•

mәxsusi rәqslәrin amplitudası
rezonatorun mәxsusi rәqslәrin tezliyi
rezonatorun mәcburi rәqsinin tezliyi
mәcburi rәqslәrin tezliyinin dәyişmәsi
mәcburi rәqslәrin amplitudası

176 Sorbsiyalı qaztәhliledicilәr hansı effektlәrdәn istifadә olunur?

•

kimyәvi
mexaniki
tәzyiqin dәyişmәsi
qiqrpskopik
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maqnit

177 Oksigen maqnit nüfuzluğu neçә dәfә qalan qazların nüfuzluğundan çoxdur?

•

300 dәfә vә çox
20 dәfәdәn çoxdur
50 vәı çox
100 vә çox
200dәn çox

178 Qaztәhliledicilәrdәn hansı әn çox yayılandır?

•

elektroaktiv
termopassiv
optik
elektromaqnit
termomaqni

179 Sorbsiyalı qaztәhliledicilәr hansı effektlәrdәn istifadә olunur?

•

tәzyiqin dәyişmәsi
kimyәvi
elektrik
maqnit
qiqroskopik

180 Sorbsiyalı qaztәhliledicilәr hansı effektlәrdәn istifadә olunur?

•

qiqrpskopik
maqnit
kimyәvi
optik
tәzyiqin dәyişmәsi

181 Termomaqnit konveksiyanın mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

müxtәlif gәrginliyi olan qazların qarışması
qaz qarışığın böyük gәrginlikli hissәsindәn kiçik gәrginlik hissәyә hәrәkәti
qaz qarışığın böyük tәzyiq hissәsindәn kiçik gәrginlik hissәyә hәrәkәti
qaz qarışığın kiçik gәrginlikli hissәsindәn böyük gәrginlik hissәyә hәrәkәti
mayenin böyük tәzyiq hissәsindәn kiçik gәrginlik hissәyә hәrәkәti

182 Termomaqnit qazhәlledicinin hansı temperaturda analitik qurğusu termostatlaşdırılır?

•

25 dәrәcә S
60 dәrәcә S
45 dәrәcә S
100 dәrәcә S
35 dәrәcә S

183 Qazların vә buxarların әksәriyyәti:

•

diamaqnitdir
universaldır
elektropassivdir
paramaqnitdir
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elektroaktivdir

184 Qazların hansı paramaqnit xassәlәrә malikdir?

•

hidrogen
butan
propan
oksigen
hava

185 Qazların hansı paramaqnit xassәlәrә malikdir?

•

hava
butan
propan
hidrogen
azotun oksidlәri

186 Termomaqnit qaztәhliledicinin ölçü diapazonu nәdir?

•

03dәn 420% qәdәr
05dәn 520% qәdәr
01dәn 0100% qәdәr
0dan 60% qәdәr
02dәn 050% qәdәr

187 Termomaqnit qaztәhliledicinin dәqiqlik siniflәri nәdir?

•

24
2,53
2,55
1,52
23

188 Termomaqnit qaztәhliledicinin reaksiya vaxtı nәdir?

•

80 dәrәcә S
60 dәrәcә S
100 dәrәcә S
50 dәrәcә S
120 dәrәcә S

189 Sorbsiya anlayışı hansı mәnanı daşıyır?

•

qazların hәcmlәrinin hәlli
möxtәlif hәcmlәrin hәlli
bәrk cisim vә ya mayenin başqa mayedәn maddәlәri udmasıdır
bәrk cisim vә ya mayenin vakkuumdan maddәlәri udmasıdır
bәrk cisim vә ya mayenin әtraf mühitdәn maddәlәri udmasıdır

190 Sorbsiyalı qaztәhliledicilәrin işinin әsasını nә tәşkil edir?

•

temperaturun dәyişmәsinә reaksiya
diffuziya prosesini müşayәt edәn effektlәr
kimyәvi xassәlәrin dәyişmәsinә reaksiya
sorbsiya proseslәrini müqayisә edәn müxtәlif effektlәr
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•

tәzyiqin dәyişmәsinә reaksiya

191 Sorbsiyalı qaztәhliledicilәr hansı effektlәrdәn istifadә olunur?

•

kimyәvi
qiqrpskopik
tәzyiqin dәyişmәsi
maqnit
istilik

192 Termokimyәvi tәhliledicilәrdә temperatur dәyişmәsi üçün ifadәsindә C simvolu nәyi göstәrir?

•

komponentin minimal qatılığı
komponentin hәcmi qatılığı
komponentin xәtti qatılığı
komponentin sәthi qatılığı
komponentin maksimal qatılığı

193 Nәyә görә qaz tәhliledicisi sәnayedә әn geniş yayılmış tәhliledici kimi istifadә olunur?

•

qaz vә buxarların havada partlayış tәhlükә qatılıqlarının detektoru
qaz vә buxarların havada partlayış tәhlükә qatılıqlarının siqnallayıcısı
qaz vә buxarların havada neytral tәhlükә qatılıqlarının siqnallayıcısı
buxarların vә buxarların havada partlayış tәhlükә qatılıqlarının siqnallayıcısı
qaz vә buxarların havada partlayış tәhlükә sıxlıqlarının siqnallayıcısı

194 Termokimyәvi maye tәhliledicilәri üçün hansı reaksiyalar istifadә olunur?

•

neytrallaşma
sonuncu
ilkin
qatılaşma
aralı

195 Termokimyәvi maye tәhliledicilәri üçün hansı reaksiyalar istifadә olunur?

•

aralı
ilkin
qarışdırma
qatılaşma
sonuncu

196 Termokimyәvi maye tәhliledicilәri üçün hansı reaksiyalar istifadә olunur?

•

sonuncu
xüsusi reaqentlәrdәn istifadә edilәn
qatılaşma
ilkin
aralı

197 Aerozolionlaşma tәhliledicilәri harada istifadә olunur?

•

aminlәrin qatılığına nәzarәti
zәrәrli maddәlәrin qeydiyyatı
zәrәrli maddәlәrin sıxlığının öıçülmәsi
qazların qatılığının ölçülmәsi
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zәrәrli maddәlәrin qatılığına müşahidәsi

198 Termokimyәvi reaksiyanın tәhliledicilәrin iş prinsipi nәdәn ibarәtdir?

•

kimyәvi reaksiyanın istilik effektinin emalı
kimyәvi reaksiyanın maqnit effektinin istifadәsi
kimyәvi reaksiyanın elektrik effektinin istifadәsi
kimyәvi reaksiyanın istilik effektinin istifadәsi
termik reaksiyanın istilik effektinin istifadәsi

199 Termokimyәvi tәhliledicilәrdә ölçü siqnalının informasiyası nәdir?

•

temperatur
müqavimәt
rütubәt
tәzyiqin dәyişmәsi
tәzyiq

200 Termokimyәvi tәhlil prinsipi nәyin yaradılması üçün istifadә olunur?

•

buxarların kәşfiyyat aparması üçün aparatların yaradılması
maye tәhliledicilәrintәkmillәşdirilmәsi
qaz tәhliledicilәrin layihәlәndirilmәsi
qaz vә maye tәhliledicilәri
qazların tәhlil edilmәsi üçün cihazların yaradılması

201 Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı termokimyәvi tәhliledicilәrdә oksidlәşmә zamanı temperatur
dәyişmәsinin hesablanması üçün istifadә olunur?

•
202

•

sabit әmsal
Kelvin sabiti
Küri әmsalı
dәyişәn әmsal
sabit temperatur dәyişmәsi

203

•

aşağı xüsusi buxar enerjisi
yuxarı xüsusi hәcmi yanma istiliyi
aşağı xüsusi sәthi yanma istiliyi
aşağı xüsusi hәcmi yanma istiliyi
yuxarı xüsusi sәthi yanma istiliyi

204 Termokimyәvi qaz tәhliledicilәrinin yaradılmasında hansı yerlәrdә kimyәvi oksidlәşmә
reaksiyaları istifadә olunur?
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•

katalitik passiv sәthdә
әvvәlcәdәn hazırlanan hәcmdә
әvvәlcәdәn hazırlanan sәthdә
katalitik aktiv hәcmdә
katalitik aktiv sәthdә

205 Termokimyәvi qaz tәhliledicilәrinin yaradılmasında hansı yerlәrdә kimyәvi oksidlәşmә
reaksiyaları istifadә olunur?

•

odluqda
kondensatda
alovda
buxarlıqda
nöqtәdә

206 Termokimyәvi qaz tәhliledicilәrinin yaradılmasında hansı yerlәrdә kimyәvi oksidlәşmә
reaksiyaları istifadә olunur?

•

kondensatda
maye axınlarında
qaz axınlarında
qaz buxarında
odluqda

207 Termokimyәvi maye tәhliledicilәri üçün hansı reaksiyalar istifadә olunur?

•

aralı
durulaşma
qatılaşma
ilkin
sonuncu

208 İstilikkeçirmәyә әks olan qiymәt necә adlanır?

•

istilik keçirilmәsi
elektrik müqavimәti
istilik çüalanma
istilik müqavimәti
istilik balanamsı

209 İstilikkeçirilmә ilә istilik enerjisi necә keçirilir?

•

enerjinin qarşılıqlı dәyişmәsi
müxtәlif kinetik enerjili molekulların toqquşması
bәrabәr kinetik enerjili molekulların toqquşması
müxtәlif kinetik enerjili atomların toqquşması
diffuziya ilә

210 Sİ sistemindә istilikkeçirmәnin vahidi:

•

) bt/m
c/dәr
Vt/ dәr
Bt/dәr
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211

•

•

istilikkeçirilmә
istilik yanması
istilik itirilmәsi
istilik müqavimәti
elektrikkeçirilmә

212 Sİ sistemindә istilikkeçirmәnin vahidi:
kkal/sm

•
213 Qazların çoxusu üçün temperatur qalxdıqca istilikkeçirilmә:

•

nәzәrә çarpacaq dәrәcәdә artır
çox azalır
sabit qalır
azalır
artır

214 İstilik müqavimәtinә aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı aiddir?

•
215

•

istilik qәnaәti
istilik yanması
istilik itirilmәsi
elektrikkeçirilmә
istilikkeçirilmә

216 Tәhlil edilәn qarışığın istilik müqavimәtinin ölçüsü nә ilә aparılır?

•

qiqrometr
psixrometr
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•

termokonduktometrik qaz tәhlili
elektrik tәhliledicilәrdә
termokonduktometrik detektor ilә

217

•

istilikkeçirilmә
hәcmi qatılıq
xәtti qatılıq
elektrikkeçirilmә
sahә qatılıq

218 Şeh nöqtәsi hiqrometrlәr üçün tәhlil edilәn qazın tәzyiqi nәdir?

•

0,0510 mPa
0,043 mPa
0,028 mPa
0,032 mPa
0,055 mPa

219 Fotometrik tәhliledicilәrdә elektromaqnit şüalanma ilә hansı hadisәlәr baş verir?

•

hopdurma
çoxaltma
qısalma
genişlәnmә
sәpәlәnmә

220 Şeh nöqtәsi hiqrometrlәr üçün mütlәq ölçmә xәtası nәdir?

•
221 Hiqrometrlәrin iş prinsipi nәdәn ibarәtdir?

•

tәhlil edilәn mayenin doyma vәziyyәtinә çatdığı tәzyiqin qeydә alınması
tәhlil edilәn qazın doyma vәziyyәtinә çatdığı temperaturun ölçülmәsi
tәhlil edilәn qazın doyma vәziyyәtinә çatdığı tәzyiqin tәyini
tәhlil edilәn qazın doyma vәziyyәtinә çatdığı tәzyiqin ölçülmәsi
tәhlil edilәn mayenin doyma vәziyyәtinә çatdığı tәzyiqin ölçülmәsi

222 Fotometrik tәhliledicilәrdә elektromaqnit şüalanma ilә hansı hadisәlәr baş verir?

•

qısalma
hopdurma
әksolma
çoxaltma
genişlәnmә

223 Elektromaqnit rәqslәrin şüalanma spektri ilә işlәyәn tәhliledicilәrin adı nәdir?
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•

fotoölçülük
fotometrik
fotoavtomatik
fotohәndәsәli
neqotivmetrik

224 Qatılığın ölçülmәsindә elektromaqnit rәqslәrin hansı şüalanma spektrindәn әn çox istifadә
olunur?

•

infrabәnövşәyi
kvars
infraqırmızı
ultragöy
görünmәyәn

225 Havanın nisbi rütubәtini ölçәn psixrometrin dәqiqlik sinfi nәdir?

•

34
23
46
12
1,52

226 Havanın nisbi rütubәtini ölçәn psixrometrin realizasiya vaxtı nәdir?

•

58 dәq.
23 dәq.
12 dәq.
35 dәq.
46 dәq.

227 Şeh nöqtәsi temperaturu hansı temperatura uyğundur?

•

mayenin kondensatlaşması vә hәddindәn artıq doyması
qazın doyması vә ondan kondensatın düşmәsi
mayenin doyması vә ondan kristalların düşmәsi
qazın doyması vә ondan kristalların düşmәsi
qazın kondensatlaşması vә doyması

228 Şeh nöqtәsi hiqrometrlәrin ölçmә diapazonu nәdir?

•

10 до +300С qәdәr
70 до +200С qәdәr
60 до +100С qәdәr
80 до +400С qәdәr
20 до +800С qәdәr

229 Qatılığın ölçülmәsindә elektromaqnit rәqslәrin hansı şüalanma spektrindәn әn çox istifadә
olunur?

•

ultragöy
görünәn
görünmәyәn
ultrabәnövşәyi
kvars
34/105

30.12.2015

230 Qatılığın ölçülmәsindә elektromaqnit rәqslәrin hansı şüalanma spektrindәn әn çox istifadә
olunur?

•

ultrabәnövşәyi
infrabәnövşәyi
kvars
ultragöy
görünmәyәn

231 Fotometrik tәhliledicilәrdә elektromaqnit şüalanma ilә hansı hadisәlәr baş verir?

•

genişlәnmә
çoxaltma
hopdurma
udulma
qısalma

232 Yanma istiliyi haqqında informasiya harada istifadә olunur?

•

istifadә operasiyalarının hәlli
istilik aparatlarında yanma prosesinin idarә edilmәsi
tәcrübәdә istilik aparatlarında yanma prosesinin idarә edilmәsi
nәzәriyyәdә istilik aparatlarında yanma prosesinin idarә edilmәsi
hesablama formullarının hәlli

233 Kimyatexnoloji proseslәrdә yanacaq kimi nә istifadә olunur?

•

dizel
yağ
neft
neft vә tәbii qaz
benzin

234 Mazutun xüsusui kütlә yanma istiliyi onun hansı göstәrici ilә әlaqәdardır?

•

mazutun sıxlığı
oktan әdәdi
spirtin faizi
mazutun xüsusi çәkisi
dizelin sortu

235 Yanma istiliyi yanacaqların hansı xassәni göstәrir?

•

yanacağın qәnaәti
istilik keçirmә
yanma tezliyi
istilik dәyәri
istilik qorunması

236 Qazaoxşar yanacaqların tәrkibinә hansı komponentlәr daxil oluna bilәr?

•

butan
hava
oksigen
mikroorqanizmlәr
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propan

237 Qazaoxşar yanacaqların tәrkibinә hansı komponentlәr daxil oluna bilәr?

•

mikroorqanizmlәr
propan
karbon dioksidi
butan
oksigen

238 Yanacağın vahid kütlәsinin tam yanması zamanı ayrılan istilik enerjisinin miqdarı, bu:

•

hәcmi yanma istiliyi
istilik keçirmә
xüsusi yanma istiliyi
istilik dәyәri
istilik qorunması

239 Yanacağın vahid hәcminin tam yanması zamanı ayrılan istilik enerjisinin miqdarı, bu:

•

istilik qorunması
xüsusi yanma istiliyi
istilik dәyәri
istilik keçirilmә
hәcmi yanma istiliyi

240 Yanacağın yanma әmsalı necә ayrılır?

•

universal vә verilmiş
xüsusi vә universal
hәcmi vә miqdarlı
kütlәvi vә hәcmi
kütlәvi vә xüsusi

241 Qazaoxşar yanacaqların tәrkibinә hansı komponentlәr daxil oluna bilәr?

•

azot
propan
karbohidrogen
oksigen
butan

242 Yanma istiliyi haqqında informasiya harada istifadә olunur?

•

hesablama formullarının hәlli
yanacağın sәrfi barәdә qeydiyyatı
istifadә operasiyalarının hәlli
tәcrübәdә istilik aparatlarında yanma prosesinin idarә edilmәsi
nәzәriyyәdә istilik aparatlarında yanma prosesinin idarә edilmәsi

243 Kimyatexnoloji proseslәrdә yanacaq kimi nә istifadә olunur?

•

dizel
mazut
yağ
neft
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benzin

244 Mazutun yanma istiliyinin avtomatik ölçülmәsini hansı başqa ölçmәyә gәtirmәk olar?

•

çәkinin ölçüsü
kütlәnin ölçüsü
sıxlığın ölçüsü
sıxılmanın ölçüsü
xüsusi çәkinin ölçüsü

245 Qazaoxşar yanacaqların tәrkibinә hansı komponentlәr daxil oluna bilәr?

•

butan
mikroorqanizmlәr
karbohidrogen
oksigen
propan

246 Kapilyar viskozimetrlәrin ölçmә diapazonu nәdir?

•

247 Aşağı hәcmi yanma istiliyi olan kalorimetrlәrdә ölçü necә keçirilir?

•

hava tәyinedici vasitәsi ilә
alovtemperatur detektor vasitәsi ilә
alov olduğu vasitә ilә
detektorda temperetur kontaktları ilә
hava dektor vasitәsi ilә

248

•

kürәciyin materialının xüsusi çәkisi
kamera materialın sıxlığı
tәhliledici mayenin xüsusi cәkisi
kürәciyin radiusu
kürәciyin materialının sıxlığı

249 Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı Stoks düsturuna aiddir?

•
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250 Yanacağın aşağı xüsusi hәcmli yanam istiliyi:

•

su buxarının enerjisini nәzәrә alaraq vahid yanacaq çәkisinin enerjisinin miqdarı
su buxarının enerjisini nәzәrә alınmadan vahid yanacaq istilik enerjisinin miqdarı
su buxarının enerjisini nәzәrә alaraq vahid yanacaq istilik enerjisinin miqdarı
su buxarının enerjisini nәzәrә alaraq vahid yanacaq elektrik enerjisinin miqdarı
su buxarının enerjisini nәzәrә alaraq vahid yanacaq kimyәvi enerjisinin miqdarı

251 Aşağı hәcmli yanma istiliyi olan kalorimetrin iş prinsipi nәdәn ibarәtdir?

•

kimyatexnoloji proseslәrin tәhlilndә mayenin temperaturunu qeydә almaq
hidrogen alovunda yaranan qaz axınının temperaturunun ölçülmәsi
hidrogen alovunda yaranan mayenin temperaturunun ölçülmәsi
hidrogen alovunda yaranan mayenin temperaturun müşahidә etmәsi
hidrogen alovunda yaranan mayenin temperaturunu qeydә almaq

252 Aşağı hәcmi yanma istiliyinin kaloritmlәri hansı iş rejimindә işlәyә bilәr?

•

“proses” vә “dayandırılma”
“tәhlil” vә “nәticә”
“hazırlıq” vә “tәhlil”
“hazırlıq” vә “proses”
“hazırlıq” vә “nәticә”

253 Yuxarı hәcmli yanma istiliyi kalorimetrlәrdә dәqiqlik sinfi nәdir?

•

12
25
01
24
23

254 Yuxarı hәcmli yanma istiliyi kalorimetrlәrdә ölçmә diapazonu nәdir?

•
255 Yuxarı hәcmli yanma istiliyi kalorimetrlәrdә tәhliledici qazın sәrfi nәdir?
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•
256 Yuxarı yanma istiliyi ilә kalorimetrin iş prinsipi nәdәn ibarәtdir?

•

tәhliledici mayenin hәcminin ölçülmәsi
ayrılan istiliyin hәcminin ölçülmәsi
kimyәvi reaksiya prosesindә istilik enerjisinin ölçülmәsi
kondensatlaşma zamanı istilik enerjisinin ölçülmәsi
tәhliledici mayenin çәkisinin ölçülmәsi

257 Rotasiyalı viskozimetrlәr üçün ölçülәn özlülük qiymәtlәrinin diapazonu hansıdır?

•
258 Mazutun xüsusui kütlә yanma istiliyi onun hansı göstәrici ilә әlaqәdardır?

•

oktan әdәdi
spirtin faizi
mazutun xüsusi çәkisi
dizelin sortu
mazutun sıxlığı

259

•

fırlanma momenti
statorun fırlanmasının bucaq surәti
rotorun fırlanmasının bucaq surәti
rotorun yerdәyişmәsinin bucaq surәti
әyilmә momenti

260 Kimyatexnoloji proseslәrdә yanacaq kimi nә istifadә olunur?

•

dizel
yağ
neft
neft vә tәbii qaz
benzin

261 Mazutun yanma istiliyinin avtomatik ölçülmәsini hansı başqa ölçmәyә gәtirmәk olar?

•

çәkinin ölçüsü
kütlәnin ölçüsü
sıxlığın ölçüsü
sıxılmanın ölçüsü
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xüsusi çәkinin ölçüsü

262 Qazaoxşar yanacaqların tәrkibinә hansı komponentlәr daxil oluna bilәr?

•

butan
mikroorqanizmlәr
karbohidrogen
oksigen
propan

263 Yanacağın xüsusi yanma istiliyi aşağıdakı növlәrә malikdir?

•

yuxarı vә aşağı
aşağı vә әn yüksәk
orta vә göstәrici
әn yüksәk vә orta
göstәrici vә müqayisәli

264 Yanacağın yuxarı xüsusi hәmli yanma istiliyi:

•

istehlak zamanı istilik enerjisinin miqdarı
vahid yanacaq hәcminin yanmasından vә su buxarının kondensatlaşmasından istilik enersijinin miqdarı
buxarın doldurulması zamanı istilik enerjisinin miqdarı
su buxarının vahidini alınan zaman istilik enerjisinin miqdarı
buxarın vahid çәkisinin yanında istilik enerjisinin miqdarı

265 Qazaoxşar yanacaqların tәrkibinә hansı komponentlәr daxil oluna bilәr?

•

butan
hava
oksigen
mikroorqanizmlәr
propan

266 Qazaoxşar yanacaqların tәrkibinә hansı komponentlәr daxil oluna bilәr?

•

azot
propan
karbohidrogen
oksigen
butan

267 Qazaoxşar yanacaqların tәrkibinә hansı komponentlәr daxil oluna bilәr?

•

mikroorqanizmlәr
propan
karbon dioksidi
butan
oksigen

268 Rotasiyalı viskozimetrlәrdә fırlanma momenti üçün ifadә hansıdır?
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•
269 Xüsusi yanma istiliyin ölçmә vasitәlәri necә adlanır?

•

sıxlıqölçәnlәr
viskozimetrlәr
qiqrometrlәr
kalorimetrlәr
psixrometrlәr

270 Yuxarı vә aşağı yanma istiliyi arasında ifadәnin q işarәsi nәyi göstәrir?

•

mayenin kondensatlaşma enerjisi
tәhliledici mayenin yanma istiliyi
su buxarlarının kondensatlaşma istiliyi
su buxarlarının kondensatlaşma enerjisi
su buxarlarının yanma istiliyi

271 Odlu istilik aparatlarında temperatur nә qәdәrdir?

•

5070 dәrәcә
110150 dәrәcә
110130 dәrәcә
100120 dәrәcә
80110 dәrәcә

272 İfadәlәrin hansı yuxarı vә aşağı yanma istiliyi arasında әlaqәni göstәrir?

•
273 Qatılığın ölçülmәsindә elektromaqnit rәqslәrin hansı şüalanma spektrindәn әn çox istifadә
olunur?

•

ultrabәnövşәyi
infrabәnövşәyi
kvars
ultragöy
görünmәyәn

274 Elektromaqnit rәqslәrin şüalanma spektri ilә işlәyәn tәhliledicilәrin adı nәdir?

•

fotoölçülük
fotometrik
fotoavtomatik
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fotohәndәsәli
neqotivmetrik

275 Fotometrik tәhliledicilәrdә elektromaqnit şüalanma ilә hansı hadisәlәr baş verir?

•

genişlәnmә
çoxaltma
hopdurma
udulma
qısalma

276 Fotometrik tәhliledicilәrdә elektromaqnit şüalanma ilә hansı hadisәlәr baş verir?

•

hopdurma
çoxaltma
qısalma
genişlәnmә
sәpәlәnmә

277 . Fotometrik tәhliledicilәrdә elektromaqnit şüalanma ilә hansı hadisәlәr baş verir?

•

qısalma
hopdurma
әksolma
çoxaltma
genişlәnmә

•

maddә qatının möhkәmliyi
işığa qarşı müdafiә
maddә qatının şәffaflığı
coxqatlı mayenin şәffaflığı
qatın nüfuzluğu

278

279 BuqerLambertBer düsturunda C işarәsi nәyi ifadә edir?

•

udan komponentin qatılığı
komponentin hopdurması
komponentin udulması
komponentin qatılaşdırılması
qaz mühitindә әridilmә

280

•

dalğanın hündürlüyündәn asılı olan әmsal
ehtiyat әmsalı
uzadılma әmsalı
dalğanın yerdәyişmә әmsalı
dalğanın uzunluğundan asılı olan әmsal

281 Elektromaqnit şüalanmanın udulması kәmiyyәtcә hansı qanun ilә ifadә olunur?
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•

LarentBerBuq
BuqerLambertBer
Buqer BerLarent
BerqBuqer
Buqer

282 BuqerLambertBer düsturunda X işarәsi nәyi ifadә edir?

•

qılıcın hündürlüyü
dalğanın eni
dalğanın uzunluğu
dalğanın uzanması
ampletudanın uzunluğu

283 BuqerLambertBer düsturunda K işarәsi nәyi ifadә edir?

•

әksolmanın göstәricisi
şüalanma әmsalı
hopdurma göstәricisi
şüalanmanın udulma göstәricisi
mayenin şüalanma göstәricisi

284

•

maddәnin hündürlüyü
analizdәn qabaq maddәnin qalınlığı
sınaqdankeçirәn qatın eni
maddә qatının qalınlığı
tәhliledicinin qalınlığı

285 Qatılığın ölçülmәsindә elektromaqnit rәqslәrin hansı şüalanma spektrindәn әn çox istifadә
olunur?

•

ultrabәnövşәyi
kvars
ultragöy
görünәn
görünmәyәn

286

•

optik möhkәmlik
hәndәsәli mәsafә
optik kütlә
optik sıxlıq
elektrik nüfuzluq

287 Termokimyәvi tәhliledicilәrdә ölçmә diapazonu nәdir?

•

00,4dәn 070%
00,2dәn 020%
00,3dәn 030%
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•

00,1dәn 0100%
00,5dәn 080%

288 Termokimyәvi tәhliledicilәr nәyi ölçmәk üçün istifadә olunur?

•

mayelәrin su qatılıqları
turşu vә qәlәvilәrin su qatılıqları
turşu vә qәlәvilәrin su sıxlığını
turşu vә qәlәvilәrin spirt qatılıqları
qazların su qatılıqları

289 Termokimyәvi tәhliledicilәr nәyi ölçmәk üçün istifadә olunur?

•

duz vә spirtlәrin su mәhlullarının qatılıqları
turşu vә qәlәvilәrin su sıxlığını
turşu vә qәlәvilәrin spirt qatılıqları
qazların su qatılıqları
mayelәrin su qatılıqları

290 Termokimyәvi maye tәhliledicilәri üçün hansı reaksiyalar istifadә olunur?

•

aralı
durulaşma
qatılaşma
ilkin
sonuncu

291 Termokimyәvi maye tәhliledicilәri üçün hansı reaksiyalar istifadә olunur?

•

neytrallaşma
qatılaşma
ilkin
sonuncu
aralı

292 Termokimyәvi maye tәhliledicilәri üçün hansı reaksiyalar istifadә olunur?

•

sonuncu
ilkin
qatılaşma
xüsusi reaqentlәrdәn istifadә edilәn
aralı

293 Termokimyәvi maye tәhliledicilәri üçün hansı reaksiyalar istifadә olunur?

•

ilkin
sonuncu
aralı
qatılaşma
qarışdırma

294 Termokimyәvi qaz tәhliledicilәrinin yaradılmasında hansı yerlәrdә kimyәvi oksidlәşmә
reaksiyaları istifadә olunur?
nöqtәdә
odluqda
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•

buxarlıqda
alovda
kondensatda

295 Termokimyәvi qaz tәhliledicilәrinin yaradılmasında hansı yerlәrdә kimyәvi oksidlәşmә
reaksiyaları istifadә olunur?

•

kondensatda
qaz buxarında
qaz axınlarında
maye axınlarında
odluqda

296 Nәyә görә qaz tәhliledicisi sәnayedә әn geniş yayılmış tәhliledici kimi istifadә olunur?

•

qaz vә buxarların havada partlayış tәhlükә qatılıqlarının detektoru
qaz vә buxarların havada partlayış tәhlükә qatılıqlarının siqnallayıcısı
qaz vә buxarların havada neytral tәhlükә qatılıqlarının siqnallayıcısı
buxarların vә buxarların havada partlayış tәhlükә qatılıqlarının siqnallayıcısı
qaz vә buxarların havada partlayış tәhlükә sıxlıqlarının siqnallayıcısı

297 Termokimyәvi tәhliledicilәr nәyi ölçmәk üçün istifadә olunur?

•

mayelәrin su qatılıqları
turşu vә qәlәvilәrin spirt qatılıqları
turşu vә qәlәvilәrin su sıxlığını
aromatik karbohidrogenlәrin qatılığı
qazların su qatılıqları

298 Termokimyәvi tәhliledicilәr nәyi ölçmәk üçün istifadә olunur?

•

mayelәrin su qatılıqları
turşu vә qәlәvilәrin su sıxlığını
neft vә neft mәhsullarında suyun qatılığı
turşu vә qәlәvilәrin spirt qatılıqları
qazların su qatılıqları

299 Qazların vә buxarların partlayış tәhlükәsini siqnallaşdıran qaz tәhliledicilәrinin reaksiya müddәti
nә qәdәrdir?

•

50 s
15 s
10 s
20 s
30 s

300 Termokimyәvi tәhliledicilәr nәyi ölçmәk üçün istifadә olunur?

•

qazların su qatılıqları
neft mәhsullarının turşuluq әdәdi
turşu vә qәlәvilәrin spirt qatılıqları
turşu vә qәlәvilәrin su sıxlığını
mayelәrin su qatılıqları

301 Termokimyәvi tәhliledicilәrdә kömәkçi mayelәr kimi nә istifadә olunur?
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•

yağlar
doldurucular
rәnglәr
turşu
ağ neft

302 Termokimyәvi tәhliledicilәrdә kömәkçi mayelәr kimi nә istifadә olunur?

•

spirtlәr
rәnglәr
ağ neft
yağlar
doldurucular

303 Hansı iki iş rejiminә olefinin qatılığını ölçәn tәhliledici malikdir?

•

“sınaq” vә “qeydiyyat”
“tәhlil” vә “reaksiya”
“hazırlıq” vә “tәhlil”
“hazırlıq” vә “tәcrübә”
“hazırlıq” vә “sınaq”

304 Olefinin qatılığını ölçәn tәhliledicidә hazırlıq rejimi nә qәdәr davam edir?

•

25 s
10 s
30 s
20 s
15 s

305 Ozonolit qaz tәhliledicilәrin ölçmә diapazonu nәdir?

•

03dәn 010%ә qәdәr
05dәn 0100%ә qәdәr
05dәn 050%ә qәdәr
02dәn 040%ә qәdәr
05dәn 0200%ә qәdәr

306 Ozonoliz qaz tәhliledicilәrdә bir dövrәnin müddәti nәdir?

•

8 dәq.
34 dәq.
35 dәq.
23 dәq.
12 dәq.

307 Ozonoliz qaz tәhliledicilәrdә dәqiqlik siniflәri nәdir?

•

38
12
24
35
510

308 Sayılan qaz tәhliledicilәrdәn hansıları yeni tiplәrә aiddir?
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•

temperaturozonlu
ozonotemperatur
lizoozon
ozonolizli
ozonoyığıcam

309 Termokimyәvi tәhliledicilәrdә kömәkçi mayelәr kimi nә istifadә olunur?

•

ağ neft
rәnglәr
doldurucular
su
yağlar

310 Termokimyәvi tәhliledicilәrdә kömәkçi mayelәr kimi nә istifadә olunur?

•

yağlar
doldurucular
qәlәvi
rәnglәr
ağ neft

311 Termokimyәvi tәhliledicilәrdә kömәkçi mayelәr kimi nә istifadә olunur?

•

yağlar
rәnglәr
xüsusi hәlledicilәr
ağ neft
doldurucular

312 Aşağı hәcmi yanma istiliyi olan kalorimetrlәrdә gecikmә rejimi nә qәdәr vaxt aparır?

•

1520 s
3050 s
1535 s
1020 s
1530 s

313 Aşağı hәcmi yanma istiliyi olan kalorimetrlәrdә ölçü necә keçirilir?

•

hava tәyinedici vasitәsi ilә
detektorda temperetur kontaktları ilә
alov olduğu vasitә ilә
alovtemperatur detektor vasitәsi ilә
hava dektor vasitәsi ilә

314 Yuxarı hәcmli yanma istiliyi kalorimetrlәrdә ölçmә diapazonu nәdir?

•
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315 Yuxarı hәcmli yanma istiliyi kalorimetrlәrdә tәhliledici qazın sәrfi nәdir?

•

316 Odlu istilik aparatlarında temperatur nә qәdәrdir?

•

110130 dәrәcә S
110150 dәrәcә S
5070 dәrәcә S
80110 dәrәcә S
100120 dәrәcә S

317 İfadәlәrin hansı yuxarı vә aşağı yanma istiliyi arasında әlaqәni göstәrir?

•

318 Aşağı hәcmi yanma istiliyi olan kalorimetrlәrdә hazırlıq rejimi nә qәdәr vaxt aparır?

•

5070 s
3060 s
3090 s
1030 s
2040 s

319 Aşağı hәcmi yanma istiliyi olan kalorimetrlәri tәhlil edilәn qazın bir iş dövrü nәdir?

•

400 s
200 s
50 s
100 s
150 s

320 Aşağı hәcmi yanma istiliyinin kaloritmlәri hansı iş rejimindә işlәyә bilәr?

•

“proses” vә “dayandırılma”
“hazırlıq” vә “proses”
“hazırlıq” vә “tәhlil”
“tәhlil” vә “nәticә”
“hazırlıq” vә “nәticә”

321 Aşağı hәcmli yanma istiliyi olan kalorimetrin iş prinsipi nәdәn ibarәtdir?
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•

kimyatexnoloji proseslәrin tәhlilndә mayenin temperaturunu qeydә almaq
hidrogen alovunda yaranan mayenin temperaturun müşahidә etmәsi
hidrogen alovunda yaranan mayenin temperaturunun ölçülmәsi
hidrogen alovunda yaranan qaz axınının temperaturunun ölçülmәsi
hidrogen alovunda yaranan mayenin temperaturunu qeydә almaq

322 Yuxarı hәcmli yanma istiliyi kalorimetrlәrdә dәqiqlik sinfi nәdir?

•

25
23
24
01
12

323 Yuxarı yanma istiliyi ilә kalorimetrin iş prinsipi nәdәn ibarәtdir?

•

tәhliledici mayenin hәcminin ölçülmәsi
kondensatlaşma zamanı istilik enerjisinin ölçülmәsi
kimyәvi reaksiya prosesindә istilik enerjisinin ölçülmәsi
ayrılan istiliyin hәcminin ölçülmәsi
tәhliledici mayenin çәkisinin ölçülmәsi

324 Yuxarı vә aşağı yanma istiliyi arasında ifadәnin q işarәsi nәyi göstәrir?

•

mayenin kondensatlaşma enerjisi
su buxarlarının kondensatlaşma enerjisi
su buxarlarının kondensatlaşma istiliyi
tәhliledici mayenin yanma istiliyi
su buxarlarının yanma istiliyi

325 Xüsusi yanma istiliyin ölçmә vasitәlәri necә adlanır?

•

sıxlıqölçәnlәr
kalorimetrlәr
qiqrometrlәr
viskozimetrlәr
psixrometrlәr

326 Aşağı hәcmi yanma istiliyi olan kalorimetrlәri tәhlil edilәn qazın dәqiqlik sinfi nәdir?

•

5
3
2
12
24

327 Kimyatexnoloji proseslәrindә axınların keyfiyyәtinә nәzarәtin әn yayılmış mәsәlәlәrdәn
hansıdır?

•

enerjinin ölçülmәsi
temperaturun ölçülmәsi
tәzyiqin ölçülmәsi
qatılığın ölçülmәsi
istiliyin ölçülmәsi
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328 Aşağı hәcmi yanma istiliyi olan kalorimetrlәri tәhlil edilәn analitik qurğunun temperaturu nәdir?

•

70 dәrәcә S
60 dәәcә S
50 dәrәcә S
40 dәrәcә S
15 dәrәcә S

329 Aşağı hәcmi yanma istiliyi olan kalorimetrlәri tәhlil edilәn qazın ölçmә diapazonu nәdir?

•
330 Aşağı hәcmi yanma istiliyi olan kalorimetrlәri tәhlil edilәn qazın sәrfi nәdir?

•

0,09 m/kub saat
0,08 m/kub saat
0,02 m/kub saat
0,01 m/kub saat
0,03 m/kub saat

331

•

aerozol hissәciklәrinin kütlәvi qatılığı
aerozol hissәciklәrinin hәcmi qatılığı
aerozol hissәciklәrinin sәthi qatılığı
aerozol hissәciklәrinin xәtti qatılığı
aerozol hissәciklәrinin maksimal qatılığı

332 İonlaşma kamerada cәrәyanın gücü ifadәsindә r işarәsi nәyi göstәrir?

•

aerozol hissәciklәrinin başlanğıc radiusu
aerozol hissәciklәrinin orta radiusu
aerozol hissәciklәrinin sonuncu radiusu
aerozol hissәciklәrinin maksimal radiusu
aerozol hissәciklәrinin minimal radiusu

333 Tәhliledici qaz qarışığın tәyin edilәn komponenti aerozola çevrilmәsi üçün:

•

fizikimexaniki reaksiya istifadә olunur
kimyәvi reaksiya istifadә olunur
elektrik reaksiya istifadә olunur
radiaktiv reaksiya istifadә olunur
maqnitrezonans reaksiya istifadә olunur

334 Tәhliledici qaz qarışığın tәyin edilәn komponenti aerozola çevrilmәsi üçün:
karatik konvensiyası
kimyәvi reaksiya
hidroliz konvensiyası
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•

kataliq reaksiya
katalitiq konversiyası

335 Tәhliledici qaz qarışığın tәyin edilәn komponenti aerozola çevrilmәsi üçün:

•

pizoliz
homoroliz
aneroliz
fitopiroliz
hidroliz

336

•

cәrәyan şıddәtinin başlanğıc qiymәti
cәrәyan şıddәtinin aşağıdakı qiymәti
cәrәyan şıddәtinin minimal qiymәti
cәrәyan şıddәtinin maksimal qiymәti
cәrәyan şıddәtinin axırıncı qiymәti

337 Radioaktiv ionlaşma qaztәhliledicilәri hansı dәqiqlik sinfinә malikdirlәr?

•

25
46
13
23
1,52

338 İonlaşma kamerada cәrәyanın gücü ifadәsindә N işarәsi nәyi göstәrir?

•

Brikard sabiti
Küri sabiti
Kelvin sabiti
Boltsmanın sabiti
Faradey sabiti

339

•

tam prosesin vaxtı
reaksiya vaxtı
barokamerada qaz molekullarının “hәyat” müddәti
kamerada qaz ionlarının “hәyat” müddәti
reaksiyaya qaşulan vaxtı

340

•

aerozol hissәciklәrinin sıxlığı vә forma әmsalı
kütlә vә forma
forma әmsalı
doldurulma әmsalı
aerozolhissәciklәrin sabiti

341 Qazlarda maye buxarlarının qatılığını necә xarakterizә etmәk qәbul edilmişdir?
mütlәq vә nisbi tәzyiqlә
müxtәlif mühitlәrdә

•
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•

mütlәq vә nisbi rütubәtlә
mütlәq vә nisbi temperaturla
reaksiyaya keçirmәyinin tezliyilә

342 Normal şәraitdә quru vә ya qazın vahid hәcmdә olan maye buxarlarının kütlәsi nә adlanır?

•

universal rütubәt
sabit rütubәt
mütlәq rütubәt
nisbi rütubәt
dәyişәn rütubәt

343 Dilatometrik qaztәhliledicilәr hansı qazların qatılığını ölçmәk üçün istifadә olunur?

•

butan
metan
azot
oksigen
hava

344 Psixrometrin iş prinsipi nәdәn ibarәtdir?

•

axma zamanı tәzyiqinin azalmasının ölçülmәsi
buxarlanma zamanı temperaturun dәyişmәsinin ölçülmәsi
buxarlanma zamanı temperaturun artmasının ölçülmәsi
qaynama zamanı temperaturun artmasının ölçülmәsi
axma zamanı temperaturun artmasının ölçülmәsi

345 Dilatometrik qaztәhliledicilәr hansı qazların qatılığını ölçmәk üçün istifadә olunur?

•

oksigen
karbon dioksid
metan
hava
azot

346 Kondensatlaşma tәhliledicilәrinin iş prinsipi nәdәn ibarәtdir?

•

optik effekti
elektrik effekti
piyezoeffekt
mayenin kondensatlaşmasının istilik effekti
maqnit effekti

347 Dilatometrik qaztәhliledicilәr hansı qazların qatılığını ölçmәk üçün istifadә olunur?

•

metan
oksigen
azot
hidrogen
hava

348 Sorbsiyalı qaztәhliledicilәr hansı effektlәrdәn istifadә olunur?
qiqrpskopik
maqnit
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•

kimyәvi
optik
tәzyiqin dәyişmәsi

349 Sorbsiyalı qaztәhliledicilәr hansı effektlәrdәn istifadә olunur?

•

qiqroskopik
kimyәvi
maqnit
elektrik
tәzyiqin dәyişmәsi

350 Vahid hәcmdә buxar kütlәsinin vahid hәcmdә eyni temperaturda maksimal buxar kütlәsinә
nisbәti nә adlanır?

•

mütlәq rütubәt
sabit rütubәt
dәyişәn rütubәt
universal rütubәt
nisbi rütubәt

351 Havanın nisbi rütubәtini ölçәn psixrometrin ölçmә diapazonu nәdir?

•

20100%
1050%
2030%
50120%
2070%

352 Dilatometrik qaztәhliledicilәr hansı qazların qatılığını ölçmәk üçün istifadә olunur?

•

hava
propan
oksigen
azot
metan

353 Nәyin buxarının qatılığının ölçülmәsindә psixrometrlәrdәn әn çox istifadә olunur?

•

ağ neftin
qarışmaların
mazutun
suyun
yağların

354 Avtomatik analizatorlarda dozator hansı funksiyanı aparır?

•

iyә görә nümunә seçilir
hündürlüyә uyğun nümunә götürülür
hәcmlә sabit nümunә götürülür
tәrkibi lazım olan nümunә götürülür
uzunluğu bir ölçüdә nümunә

355 Hәssas elementlәrin siqnal formaları nәdәn asılıdır?
analizdәn keçәn maddәnin hәcmdәn
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•

analizdәn keçәn elementin rәngindәn
işdә istifadә olunan tәsirin prinsipindәn
analizdәn keçәn maddәlәrin ardıcıllığından
qәbul olunan qazların vә mayelәrin çәkisindәn

356 Kimyatexnoloji proseslәrin nәticәsindә hansı mәhsul istehsal olunur?

•

maye, qazaoxşar vә bәrk
buxaraoxşar
bәrk, buxaraoxşar vә yüksәk tәmiz
qazaoxşar vә bәrk әrinti
bәrk vә hәcmli

357 Ümumi halda maddәlәrin müxtәlif nәticәlәri necә adlanır?

•

әşya
mal
maddә
mühit
mәhsul

358 Analitik texnikada analiz edilәn maddә anlayışı nәyi bildirir?

•

kimyәvi elementin nümunәsi
bir neçә maddәnin qarışıı
qazaoxşar kütlә
bәrk kütlә
tәmiz maddә

359 Maddәnin fiziki xassәsi:

•

konstant
istifadә zamanı xassәlәrin dәyişmәsi
riyazi axtarış
fiziki kәmiyyәt
kimyәvi reaksiya

360 Maddәnin kimyәvi xassәsi:

•

ölçülәri vә formanı dәyişmәqabiliyyәti
dayanıqlıa qabiliyyәti
kimyәvi tәhlilin nәticәsi
kimyәvi reaksiyada iştirakı
mexaniki sınaın nәticәsi

361 Maddәnin hansı xassәlәri fizikikimyәvi xassәlәrә aiddir?

•

xüsusi çәki, zәrbә özlülüyü
zәrbә özlülüyü, yanma istiliyi, әyilmә
әyilmә, rәng, sıxlıq
sıxlıq, özlülük, yanma istiliyi
dayanaqlıq

362 Maddәnin fizikikimyәvi xassәsi nәdәn asılıdır?

•

onun tәbiәtindәn
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•

ölçüdәn
formadan
rәngdәn
sıxlıqdan

363 .Analizin hansı üsuluna mexaniki, maqnit vә akustik avtomatik analizatorlar aiddir?

•

kimyәvi
fizikikimyәvi
fiziki
fizikiriyaziyyat
kimyәvitexnoloji

364 Tsiklik vә daimi analizatorların analitik qurğusu:

•

identikdir
müxtәlifdir
oxşardır
qismәn oxşardır
ölçülәrә görә müxtәlifdir

365 Analizdәn keçirilәn qarışıın neçә tәrkib hissәsi var?

•

5dәn az
3 vә daha çox
4 vә daha çox
2 vә daha çox
4dәnçox

366 Analizә uğrayan qarışığın miqdar tәrkibi nә ilә xarakterizә olunur?

•

hissәlәrin ölçüsü
ayrı komponentlәrin forması
komponentlәrin materialının keyfiyyәti
müxtәlif sıxlığı
komponentlәrin qatılığı

367 Komponentlәrin miqdarının tam qarışığın miqdarına nisbәti nә adlanır?

•

kütlә hissәsi
nisbi tәrkibi
seqmentasiya
qatılıq
tәrkib

368 Analizdәn keçәn maddәyә tәsir qurğusu hansı hallarda olmur?

•

analiz edilәn maddә maye halında olanda
analiz edilәn maddәyә heç bir dәyişmәlәr tәlәb olunmayanda
qurğuda zәdә aşkar olunarsa
analiz edilәn maddә çatmayanda
analiz edilәn maddә olmayanda

369 Dövrü tәsirli avtomatik analizatorların tәrkibinә әlavә nә daxil olunur?
detonator
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•

detektor
kollektor
reflektor
dozator

370 Analizatorların hәssas elementi necә adlanır?

•

reflektor
detektor
detonator
güclәndirici
kollektor

371 Avtomatik materialların struktur sxemi nәdәn ibarәtdir?

•

hazırlanma vә ölçmә cihazları
seçmә vә hazırlanma cihazları, ölçmә, çeviricilәri, ölçmә cihazı
daxil olanların analizi vә axır hazırlanma cihazları
birinci nәticәlәri alınma vә çevirmә cihazları
giriş, çevirmә vә nәticәlәrin tәhvil vermә cihazları

372 Daimi tәsirli analizatorun analitik qurğusu nәdәn ibarәtdir?

•

avtomatik dәyişdiricisi
hәssas çevirici
maddәyә tәsir qurğusu vә hәssas element
böyük uzunluqlu qol qurğusu
maddәnin xassәlәri dәyişmә qurğusu

373 Çıxışda hәssas element hansı sıqnala çevrilir?

•

mexaniki
elektrik ya da pnevmatik
mexaniki ya da fiziki
kimyәvi
fiziki

374 Xüsusi müqavimәtinә әks olan kәmiyyәt necә adlanır?

•

hәcmi elektrik keçiriciliyi
tam elektrik keçiriciliyi
hissәli elektrik keçiriciliyi
xüsusi elektrik keçiriciliyi
absolut elektrik keçiriciliyi

375 Oma tәrs olan kәmiyyәt nәdir?

•

vatt
meqapaskal
amper
simens
herts

376 Elektrokonduktometrik tәhliledicilәrin işprinsipi nәdәn ibarәtdir?

•

optikkimyәvi keçiriciliyin ölçülmәsi
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•

elektrik keçiriciliyin ölçülmәsi
maqnit keçiriciliyin ölçülmәsi
kimyәvi keçiriciliyin ölçülmәsi
optik keçiriciliyin ölçülmәsi

377 Termokimyәvi tәhliledicilәrdә ölçmә diapazonu nәdir?

•

00,4dәn 070%
00,2dәn 020%
00,3dәn 030%
00,1dәn 0100%
00,5dәn 080%

378 Termokimyәvi tәhliledicilәrdә kömәkçi mayelәr kimi nә istifadә olunur?

•

xüsusi hәlledicilәr
rәnglәr
yağlar
doldurucular
ağ neft

379 Termokimyәvi tәhliledicilәrdә kömәkçi mayelәr kimi nә istifadә olunur?

•

doldurucular
rәnglәr
ağ neft
yağlar
spirtlәr

380 Termokimyәvi tәhliledicilәrdә kömәkçi mayelәr kimi nә istifadә olunur?

•

yağlar
doldurucular
әnglәr
turşu
ağ neft

381 Kolranş qanunu ifadәlәrindә z simvolu nәyi göstәrir?

•

hәrәkәtlik
ionların valentliyi
polyarlıq
hazırlıq
inertlik

382 Termokimyәvi tәhliledicilәrdә dәqiqlik siniflәri nәdir?

•

210
28
25
12
34

383 Verilәn ifadәlәrdә Kolranş qanununa hansı aiddir?
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•
384 Kolranş qanunu ifadәlәrindә C simvolu nәyi göstәrir?

•

mәhsulun ekvivalent qatılığı
mәhlulun ekvivalent sıxlığı
maksimal ekvivalent qarışığı
minimal ekvivalent qarışığı
mәhlulun ekvivalent qarışığı

385

•

optik dissosiasiya dәrәcәsi
maqnit dissosiasiya dәrәcәsi
istilik dissosiasiya dәrәcәsi
elektrolitik dissosiasiya dәrәcәsi
dәyişәn dissosiasiya dәrәcәsi

386 Termokimyәvi tәhliledicilәrdә reaksiya vaxtı nәdir?

•

120 s. çox olmayaraq
150 s. qәdәr
120 s. çox
200 s. çox
50 s. çox olmayaraq

387 Sİ sistemindә elektrik keçiriciliyinin vahidi nәdir?

•

amper
herts
simens
meqapaskal
om

388 Miqdarca tәyin olunan qarışığın komponenti nә adlanır?

•

tәyin olunmayan
miqdarlı
ikinci
keyfiyyәtli
tәyin olunan

389 Miqdarca tәyin olunmayan qarışığın komponenti nә adlanır?
tәyin olunan
әsas
birinci
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•

miqdarlı
tәyin olunmayan

390 Çoxkomponentli qarışığın hansı qarışığı müәyyәn şәraitdә binar qarışığı kimi nәzәrdәn keçirilә
bilәr?

•

birinci
әsas
çoxkomponentli
psevdobinar
ikinci

391 Ayrıayrı komponentlәrin qatılığın növlәri hansılardır?

•

kütlәvi, ümumi vә molyar
kütlәvi, sәthi vә ümumi
sәthi, ümumi vә kütlәvi
kütlәvi, hәcmi vә molyar
qatlı, molyar vә hәcmi

392 Ayrı komponentlәrin qatılığı nә ilә ifadә olunur?

•

hissә vә ay faiz
sәth vahidi ilә
qram ilә
hәcm vahidi ilә
uzunluq vahidi ilә

393 Binar qarışığa neçә sayda komponent daxildir?

•

3
2
4
5
6

394 Qarışıq, tәrkibinә vә ondan çox komponent daxildirsә, bu:

•

kvadrokomponentli
psevdobinar
monokomponentli
çoxkomponentli
binar

395 Komponentlәr hansı növlәrә ayrılır?

•

tәyin olunan vә olunmayan
tәyin edilmәyәn vә ikinci
tәyin edilәn vә birinci
әsas vә ikincidәrәcәli
birinci vә ikinci

396 әmәliyyatların hamısının avtmatik yerinә yetirildiyi analizator nә adlanır? (Sürәt 22.09.2015
13:38:42)
elektron ölçü cihazı
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•

avtomatik indikator
avtomatik siqnalizator
avtomatik çeviricilәri
avtomatik analizator

397 Analiz edilәn maddәnin tәrkibini vә ya xassәlәrini analiz etmәk üçün nәzәrdә tutlmuş ölçmә
cihazı, ölçmә qurğuları vә ya ölçmә sistemlәri, bu: (Sürәt 22.09.2015 13:38:45)

•

indikatordur
analizatordur
ölçmә cihazıdır
analoji sistemdir
dyişdiricidir

398 Analizatorlar hansı növlәrә bölünür? (Sürәt 22.09.2015 13:38:47)

•

laboratoriya vә praktiki
laboratoriya vә sәnaye
zavod vә laboratoriya
sәnaye vә ekperimental
sәnaye vә elm

399 Analizin hansı üsuluna mexaniki, maqnit vә akustik avtomatik analizatorlar aiddir? (Sürәt
22.09.2015 13:38:50)

•

fizikikimyәvi
fizikiriyaziyyat
kimyәvi
kimyәvitexnoloji
fiziki

400 Avtomatik materialların struktur sxemi nәdәn ibarәtdir? (Sürәt 22.09.2015 13:38:52)

•

seçmә vә hazırlanma cihazları, ölçmә, çeviricilәri, ölçmә cihazı
birinci nәticәlәri alınma vә çevirmә cihazları
hazırlanma vә ölçmә cihazları
giriş, çevirmә vә nәticәlәrin tәhvil vermә cihazları
daxil olanların analizi vә axır hazırlanma cihazları

401 Kәsilmәz tәsirli analizatorlar hansılardır? (Sürәt 22.09.2015 13:38:55)

•

analiz edilәn maddә axınını arası kәsilmәdәn analiz etmәk üçün
sıxlığı kәsilmәmiş material üçün
maddәnin daimi analiz üçün
xüsusi xassәlәrә malik maddә üçün
mürәkkәb komponentlәri aşkar etmәk üçün

402 Qazanalizator nә adlanır? (Sürәt 22.09.2015 13:38:57)

•

qaz mühiti dәyişәn analizator
qazın vә mayelәrin qarışığını analizә edәn cihazlar
mayelәri qaza çevrilmәyi öyrәnәn analizatorlar
qazlar özünü necә aparmağını öyrәnәn cihazlar
qazaoxşar mühitlәri analiz etmәk üçün nәzәrdә tutulmuş analizator
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403 Mәhsulun yaradılması, istismarı vә istifadә edilmәsi zamanı özünü göstәrәn obyektiv xüsusiyyәti,
bu:

•

maddә
göstәrici
komponent
keyfiyyәt
xassә

404 Mәhsulun keyfiyyәti ilә әlaqәdar olan bütün mәsәlәlәr elml öyrәnilir, bu elm adlanır:

•

riyaziyyat
kvalimetriya
metrologiya
fizika
stereometriya

405 Mәhsulun keyfiyyәtinә sәbәb olan bir vә ya bir neçә xassәsinin miqdarca xarakteristikası:

•

miqdarlıq göstәricisi
keyfiyyәt göstәricisi
etibarlıq
dayanıqlıq
möhkәmlik

406 Keyfiyyәt göstәricilәri hansı üsulla tәyin olunur?

•

eksperimental vә elmi
hesablama, tәcrübә
ölçmә, hesablama vә ekspert
yalnız praktiki
ekspert vә seçmә

407 Keyfiyyәt göstәricilәrinin tәyininin ölçmә üsulu nәyә әsaslanır?

•

hesablama
tәcrübәnin quruluşu
ölçmә
elmi nәticә
eksperiment

408 Keyfiyyәtin ekspert metodu ilә qiymәtlәndirilmәsi necә keçirilir?

•

istehlakçıların qiymәtlәndirilmәsi ilә
hesablamalarda
vizual qiymәtlәndirmә
vizual qiymәtlәndirmә
balla
müşahidәçilәrin fikri ilә

409 Mәhsulun keyfiyyәtini orqanoleptik üsulu ilә qiymәtlәndirilmәsi hansına aiddir?

•

eksperimental
hesablama
ekspert
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elmi
vizual

410 Neftayırma vә neftkimya sәnayesi müәssisәlәrinin mәhsullarının keyfiyyәtinin tәyini hansı
metoda әsaslanır?

•

hesablama
elmi
ölçmә
seçmә
ekspert

411 Mәhsulun tәyinatına uyğun olaraq ona verilәn tәlәblәri yerinә yetirmәyә yararlı olmasını
xarakterizә edәn xassәlәrin cәmi:

•

maddә
göstәrici
komponent
keyfiyyәt
xassә

412 Konduktometrik tәhliledicilәrin dәqiqlik sinfinәdir?

•

13
28
34
210
15

413 Neftin tәrkibindә duzları ölçәn avtomatik tәhliledicilәrdә bir dövrәnin müddәti nәdir?

•

2 saat
10 min.
20 min.
30 min.
60 min.

414 Neftin tәrkibindә duzları ölçәn avtomatik tәhliledicilәrdә ölçmә diapazonu nәdir?

•

050 mq/l
0200 mq/l
020 mq/l
1040 mq/l
0100 mq/l

415 Neftin tәrkibindә duzları ölçәn avtomatik tәhliledicilәrdә ölçmәnin mütlәq xәtti nәdir?

•
416 Ölçü yuvasından keçәn cәrәyan dәyişәndә elektrik keçirilmәyin ölçmә nәticәsi neçә dәfә dәyişir?

•

62/105

30.12.2015

•

iki qat az
5 qat çox
3 qat az
85% az
iki qat çox

417 İonlaşma qaztәhliledicilәrdә tәhlil edilәn qazın hansı ionlaşma üsulları istifadә edirlәr?

•

xәtti ionlaşma
hәcmi ionlaşma
közәrәn boşalma ionlaşması
işıqsalan boşalma ionlaşması
işıqionlaşma

418 Xarici elektromaqnit sahәsinin ölçmә nәticәsinә tәsirini azaltmaq üçün nәdәn istifadә edilir?

•

altı elektrodlu yuvadan
üç elektrodlu yuvadan
bir elektrodlu yuvadan
iki elektrodlu yuvadan
beş elektrodlu yuvadan

419 Elektrodların palyarlaşması ilә әlaqәdar olan xәtanı azaltmaq üçün konduktometrik
tәhliledicilәrdә nәdәn istifadә edilir?

•

altı elektrodlu ölçü yuvaları
dörd elektrodlu ölçü yuvaları
iki elektrodlu ölçü yuvaları
üç elektrodlu ölçü yuvaları
beş elektrodlu ölçü yuvaları

420 Temperatur konpensasiyası üçün konduktometrlәrdә nәdәn istifadә olunur?

•

metalkeramik termorezistorları
metal termorezistorları
plastmas termorezistorları
metal hәcmi termorezistorları
keramik termorezistorları

421 Radioaktiv ionlaşma qaztәhliledicilәri hansı dәqiqlik sinfinә malikdirlәr?

•

25
13
46
23
1,52

422 Konduktölçәnlәrin hissәli elementlәri necә adlanırlar?

•

metrik ölçü yuvaları
elektrolitik ölçü yuvaları
maqnit ölçü yuvaları
elektron ölçü yuvaları
optik ölçü yuvaları

63/105

30.12.2015

423 Temperatur qalxdıqca xüsusi elektrikeçirilmә:

•

praktiki olaraq dәyişmir
sabit qalır
artır
azalır
xeyli azalır

424 Konduktometrik tәhliledicilәrin ölçmә diapazonu nәdir?

•
425 Mәhsulları elektrik keçiriciliyinin bütün ölçmәlәri hansı cәrәyanda yetirilir?

•

yüksәk tezliyi
cәrәyan buraxan qurğuda
dәyişәn
sabit
generatordan

426 Absorbsiyalı ultrabәnövşәyi tәhliledicilәr hansı dәqiqlik sinfilәrinә malikdir?

•

12
28
210
15
35

427 İnfraqırmızı şüalanmanı udma qabiliyyәtinә molekulları neçә dәnә müxtәlif atomdan ibarәt olan
maddәlәr malikdir?

•

11,5
3 vә çox
әn azı 5
әn azı 2
68

428 Absorbsiyalı ultrabәnövşәyi tәhliledicilәrdә UBşüalanma mәnbәyi kimi hansı lampalar istifadә
edilir?

•

civә qazboşalma
elektrik
elektron
lüminisent
közәrmә

429 İnfraqırmızı tәhliledicilәr üçün tәhlil edilәn dәqiqlik siniflәri nәdir?

•

210
23
2,54
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2,56
56

430 Absorbsiyalı ultrabәnövşәyi tәhliledicilәrdә UBşüalanma mәnbәyi kimi hansı lampalar istifadә
edilir?

•

lüminisent
közәrmә
kadmium
elektron
elektrik

431 İonlaşma qaztәhliledicilәrdә tәhlil edilәn qazın hansı ionlaşma üsulları istifadә edirlәr?

•

reaktiv udma
radioaktiv şüalanmanın ionlaşması
aktiv udma
reaktiv şüalanmanın polyarizasiyası
aktiv şüalanmanın polyarizasiyası

432 İnfraqırmızı tәhliledicilәr üçün ölçmә diapazonu nәdir?

•

00,3dәn 040% qәdәr
00,0001dәn 010% qәdәr
0, 1dәn 08% qәdәr
00,1dәn 05% qәdәr
00,2dәn 020% qәdәr

433 İnfraqırmızı tәhliledicilәr üçün tәhlil edilәn mayenin sәrfi nәdir?

•

0,1 m/s
0,2 m/s
0,3 m/s
0,6 m/s
0,8 m/s

434 Tәhliledicilәrdә UBşüalanmanın dalğanın hansı uzunluğu istifadә olunur?

•

0,315
0,5
0,348
0,245 mkm
0,756 mkm

435 Absorbsiyalı ultrabәnövşәyi tәhliledicilәr qatılığın ölçülmәsindә hansı diapazonları әhatә edir?

•
436 Şüalanma qәbuledicisi kimi kondensatorlu mikrofondan istifadә edilәn infraqırmızı qaz
tәhliledicilәri necә adlanırlar?

•

elektrik
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•

optikakustik
elektroakustik
optik
akustik

437 İonlaşma qaz tәhliledicilәrin iş prinsipi nәdәn ibarәtdir?

•

qazın ionlaşması vә gәrginliyin ölçülmәsi
tәhlil edilәn maddәnin polyarizasiyası
tәhlil edilәn maddәnin maqnitlәşmәsi
tәhlil edilәn maddәnin ionlaşması vә ion cәrәyanının ölçülmәsi
elektrik cәrәyanının ölçülmәsi

438 Absorbsiyalı ultrabәnövşәyi tәhliledicilәrdә UBşüalanma mәnbәyi kimi hansı lampalar istifadә
edilir?

•

lüminisent
elektron
elektrik
közәrmә
hidrogen qazboşalma

439 Avtomobil vә aviasiya benzinlәrinin vacib göstәricilәrdәn hansıdır?

•

doymuş buxarın çәkisi vә kütlәsi
birinci alınan mәhsulların rәngi
hәddindәn artıq doymuş qazların tәzyiqi
müvafiq mayelәrin tәzyiqi
doymuş buxarın tәzyiqi

440 Doymuş buxarın tәzyiqi hansı diapazonlarda ölçülür?

•

0400dәn 055 Pa qәdәr
01500dәn 073000 Pa qәdәr
01000dәn 064000 Pa qәdәr
0500dәn 032000 Pa qәdәr
0300dәn 01500 Pa qәdәr

441 Mayelәrin buxarının tәzyiqinin ilk çeviricisi üçün işçi hәrarәtin diapazonu hansıdır?

•

0150S
60180S
0110S
50200S
0100S

442 Benzin buxarlarının mexaniki analizator üçün ölçmә diapazonu hansıdır?

•

300750 mm civә sütunu
200500 mm civә sütunu
250650 mm civә sütunu
150350 mm civә sütunu
100350 mm civә sütunu

443 Benzin buxarlarının mexaniki analizator üçün analiz edilәn maddәnin sәrfiyyatı nәdir?
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•

600 sm kub /mln
500 sm kub /mln
800 sm kub /mln
550 sm kub /mln
1000 sm kub/mln

444 Benzin buxarlarının mexaniki analizator üçün ölçmәlәrin mütlәq xәtası hansıdır?

•

20 mm civә sütunu
25 mm civә sütunu
35 mm civә sütunu
15 mm civә sütunu
10 mm civә sütunu

445 Maye maddәnin nisbi sıxlığı necә ifadә olunur?

•

sıxlığının 40Sdә distillә olunmuş suyun 15S temperaturundakı sıxlığına nisbәti
sıxlığının 20Sdә distillә olunmuş suyun 4S temperaturundakı sıxlığına nisbәti
sıxlığının 10Sdә distillә olunmuş suyun 8S temperaturundakı sıxlığına nisbәti
sıxlığının 30Sdә distillә olunmuş suyun 5S temperaturundakı sıxlığına nisbәti
sıxlığının 15Sdә distillә olunmuş suyun 6S temperaturundakı sıxlığına nisbәti

446 Qazın nisbi sıxlığı necә ifadә olunur?

•

havanın kütlәsinin nәm qazın sıxlığına nisbәti
qazın sıxlığının quru havanın sıxlığına nisbәti
qazın çәkisinin nәm havanın sıxlığına nisbәti
qazın çәkisinin quru havanın sıxlığına nisbәti
qazın sıxlığının nәm havanın sıxlığına nisbәti

447 Doymuş buxarın tәzyiqinin hәrarәtdәn asılılığı varmı?

•

asılılıq vacib deyil
asılılığı yoxdur
asılılıq vardır
mühüm asılıdır
asılıdır

448 Mayenin buxarının tәzyiqinin ilk ölçü çeviricisinin dәqiqlik siniflәri hansılardır?

•

22,5
23
34
1 vә 1,5
1

449 Kimyatexnoloji proseslәrin avtomatik nәzarәtindә sayılanlardan hansı fizikikimyәvi xassәlәrә
aiddir?

•

möhkәmlik, mayenin tәzyiqi, kütlә
sıxlıq, özlülük, sınma әmsalı, doymuş buxarların tәzyiqi
sıxlıq, xüsusi çәki, ehtiyyat әmsalı
sıxlıq, mayenin tәzyiqi, xüsusi çәki
xüsusi çәki, buxarların tәzyiqi, möhkәmlik
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450 Qazların vә buxarların partlayış tәhlükәsini siqnallaşdıran qaz tәhliledicilәrinin reaksiya müddәti
nә qәdәrdir?

•

50 s
15 s
10 s
20 s
30 s

451 Sayılan qaz tәhliledicilәrdәn hansıları yeni tiplәrә aiddir?

•

temperaturozonlu
ozonotemperatur
lizoozon
ozonolizli
ozonoyığıcam

452 Hansı iki iş rejiminә olefinin qatılığını ölçәn tәhliledici malikdir?

•

“sınaq” vә “qeydiyyat”
“tәhlil” vә “reaksiya”
“hazırlıq” vә “tәhlil”
“hazırlıq” vә “tәcrübә”
“hazırlıq” vә “sınaq”

453 Ozonoliz qaz tәhliledicilәrdә dәqiqlik siniflәri nәdir?

•

38
12
24
35
510

454 Olefinin qatılığını ölçәn tәhliledicidә hazırlıq rejimi nә qәdәr davam edir?

•

20 s
15 s
25 s
10 s
30 s

455 Ozonolit qaz tәhliledicilәrin ölçmә diapazonu nәdir?

•

03dәn 010%ә qәdәr
05dәn 0100%ә qәdәr
05dәn 050%ә qәdәr
02dәn 040%ә qәdәr
05dәn 0200%ә qәdәr

456 Ozonoliz qaz tәhliledicilәrdә bir dövrәnin müddәti nәdir?

•

8 dәq.
34 dәq.
35 dәq.
23 dәq.
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12 dәq.

457 Termokimyәvi tәhliledicilәr nәyi ölçmәk üçün istifadә olunur?

•

mayelәrin su qatılıqları
turşu vә qәlәvilәrin su qatılıqları
turşu vә qәlәvilәrin su sıxlığını
turşu vә qәlәvilәrin spirt qatılıqları
qazların su qatılıqları

458 Termokimyәvi tәhliledicilәr nәyi ölçmәk üçün istifadә olunur?

•

mayelәrin su qatılıqları
turşu vә qәlәvilәrin spirt qatılıqları
turşu vә qәlәvilәrin su sıxlığını
aromatik karbohidrogenlәrin qatılığı
qazların su qatılıqları

459 Termokimyәvi tәhliledicilәr nәyi ölçmәk üçün istifadә olunur?

•

mayelәrin su qatılıqları
turşu vә qәlәvilәrin su sıxlığını
neft vә neft mәhsullarında suyun qatılığı
turşu vә qәlәvilәrin spirt qatılıqları
qazların su qatılıqları

460 Termokimyәvi tәhliledicilәr nәyi ölçmәk üçün istifadә olunur?

•

duz vә spirtlәrin su mәhlullarının qatılıqları
turşu vә qәlәvilәrin su sıxlığını
turşu vә qәlәvilәrin spirt qatılıqları
qazların su qatılıqları
mayelәrin su qatılıqları

461 Termokimyәvi tәhliledicilәr nәyi ölçmәk üçün istifadә olunur?

•

qazların su qatılıqları
neft mәhsullarının turşuluq әdәdi
turşu vә qәlәvilәrin spirt qatılıqları
turşu vә qәlәvilәrin su sıxlığını
mayelәrin su qatılıqları

462 Termokimyәvi tәhliledicilәrdә kömәkçi mayelәr kimi nә istifadә olunur?

•

ağ neft
rәnglәr
doldurucular
yağlar
su

463 Termokimyәvi tәhliledicilәrdә kömәkçi mayelәr kimi nә istifadә olunur?

•

yağlar
doldurucular
qәlәvi
rәnglәr
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ağ neft

464 Radioaktiv ionlaşma qaztәhliledicilәri hansı dәqiqlik sinfinә malikdirlәr?

•

25
13
46
23
1,52

465

•

cәrәyan şıddәtinin minimal qiymәti
cәrәyan şıddәtinin başlanğıc qiymәti
cәrәyan şıddәtinin aşağıdakı qiymәti
cәrәyan şıddәtinin axırıncı qiymәti
cәrәyan şıddәtinin maksimal qiymәti

466 İonlaşma qaztәhliledicilәrdә tәhlil edilәn qazın hansı ionlaşma üsulları istifadә edirlәr?

•

hәcmi ionlaşma
xәtti ionlaşma
hәcmi polyarizasiya
işıqionlaşma
sәthi ionlaşma

467 İonlaşma qaztәhliledicilәrdә tәhlil edilәn qazın hansı ionlaşma üsulları istifadә edirlәr?

•

xәtti ionlaşma
hәcmi ionlaşma
közәrәn boşalma ionlaşması
işıqsalan boşalma ionlaşması
işıqionlaşma

468 İonlaşma qaztәhliledicilәrdә tәhlil edilәn qazın hansı ionlaşma üsulları istifadә edirlәr?

•

sәthi ionlaşma
işıqionlaşma
hәcmi polyarizasiya
fotoionlaşma
hәcmi ionlaşma

469 Kolranş qanunu ifadәlәrindә z simvolu nәyi göstәrir?

•

inertlik
polyarlıq
ionların valentliyi
hazırlıq
hәrәkәtlik

470 Termokimyәvi tәhliledicilәrdә dәqiqlik siniflәri nәdir?

•

210
28
25
12
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34

471 Elektrokonduktometrik tәhliledicilәrin işprinsipi nәdәn ibarәtdir?

•

optikkimyәvi keçiriciliyin ölçülmәsi
elektrik keçiriciliyin ölçülmәsi
maqnit keçiriciliyin ölçülmәsi
kimyәvi keçiriciliyin ölçülmәsi
optik keçiriciliyin ölçülmәsi

472 Kolranş qanunu ifadәlәrindә C simvolu nәyi göstәrir?

•

mәhlulun ekvivalent sıxlığı
maksimal ekvivalent qarışığı
minimal ekvivalent qarışığı
mәhlulun ekvivalent qarışığı
mәhsulun ekvivalent qatılığı

473 Verilәn ifadәlәrdә Kolranş qanununa hansı aiddir?

•
474 Oma tәrs olan kәmiyyәt nәdir?

•

amper
meqapaskal
vatt
herts
simens

475 Xüsusi müqavimәtinә әks olan kәmiyyәt necә adlanır?

•

hәcmi elektrik keçiriciliyi
tam elektrik keçiriciliyi
hissәli elektrik keçiriciliyi
xüsusi elektrik keçiriciliyi
absolut elektrik keçiriciliyi

476

•

dәyişәn dissosiasiya dәrәcәsi
maqnit dissosiasiya dәrәcәsi
istilik dissosiasiya dәrәcәsi
elektrolitik dissosiasiya dәrәcәsi
optik dissosiasiya dәrәcәsi

477
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•

inertlik
kationların fәallığı
polyarlıq
hazırlıq
ionların fәallığı

478

•

anionların valentliyi
polyarlıq
ionların fәallığı
hazırlıq
inertlik

479 Sİ sistemindә elektrik keçiriciliyinin vahidi nәdir?

•

amper
herts
meqapaskal
simens
om

480 Termokimyәvi tәhliledicilәrdә reaksiya vaxtı nәdir?

•

50 s. çox olmayaraq
120 s. çox
150 s. qәdәr
200 s. çox
120 s. çox olmayaraq

481 Aerozolionlaşma tәhliledicilәri harada istifadә olunur?

•

zәrәrli maddәlәrin qeydiyyatı
qazların qatılığının ölçülmәsi
zәrәrli maddәlәrin qatılığına müşahidәsi
azot oksidlәrin qatılığına nәzarәti
zәrәrli maddәlәrin sıxlığının öıçülmәsi

482 Aerozolionlaşma tәhliledicilәri harada istifadә olunur?

•

zәrәrli maddәlәrin qatılığına müşahidәsi
qazların qatılığının ölçülmәsi
zәrәrli maddәlәrin sıxlığının öıçülmәsi
zәrәrli maddәlәrin qeydiyyatı
ammiakın qatılığına nәzarәti

483 Aerozolionlaşma tәhliledicilәri harada istifadә olunur?

•

aminlәrin qatılığına nәzarәti
qazların qatılığının ölçülmәsi
zәrәrli maddәlәrin sıxlığının öıçülmәsi
zәrәrli maddәlәrin qeydiyyatı
zәrәrli maddәlәrin qatılığına müşahidәsi
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484 Termokimyәvi tәhliledicilәrdә ölçü siqnalının informasiyası nәdir?

•

temperatur
tәzyiqin dәyişmәsi
rütubәt
müqavimәt
tәzyiq

485 Termokimyәvi tәhlil prinsipi nәyin yaradılması üçün istifadә olunur?

•

buxarların kәşfiyyat aparması üçün aparatların yaradılması
qaz vә maye tәhliledicilәri
qaz tәhliledicilәrin layihәlәndirilmәsi
maye tәhliledicilәrintәkmillәşdirilmәsi
qazların tәhlil edilmәsi üçün cihazların yaradılması

486 Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı termokimyәvi tәhliledicilәrdә oksidlәşmә zamanı temperatur
dәyişmәsinin hesablanması üçün istifadә olunur?

•
487 Aerozolionlaşma tәhliledicilәri harada istifadә olunur?

•

zәrәrli maddәlәrin qatılığına müşahidәsi
zәrәrli maddәlәrin sıxlığının öıçülmәsi
zәrәrli maddәlәrin qeydiyyatı
hidrogen xloridin qatılığına nәzarәti
qazların qatılığının ölçülmәsi

488 Aerozolionlaşma qaztәhliledicilәrin ölçmә diapazonu nәdir?

•

489 Aerozolionlaşma qaztәhliledicilәrin dәqiqlik siniflәri nәdir?

•

15
1020
510
1015
23

490 Aerozolionlaşma tәhliledicilәri harada istifadә olunur?

•

qazların qatılığının ölçülmәsi
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•

zәrәrli maddәlәrin qatılığına nәzarәt
zәrәrli maddәlәrin qatılığına müşahidәsi
zәrәrli maddәlәrin sıxlığının öıçülmәsi
zәrәrli maddәlәrin qeydiyyatı

491

•

sabit әmsal
dәyişәn әmsal
Küri әmsalı
Kelvin sabiti
sabit temperatur dәyişmәsi

492 Termokimyәvi qaz tәhliledicilәrinin yaradılmasında hansı yerlәrdә kimyәvi oksidlәşmә
reaksiyaları istifadә olunur?

•

katalitik passiv sәthdә
katalitik aktiv hәcmdә
әvvәlcәdәn hazırlanan sәthdә
әvvәlcәdәn hazırlanan hәcmdә
katalitik aktiv sәthdә

493 Termokimyәvi tәhliledicilәrdә temperatur dәyişmәsi üçün ifadәsindә simvolu nәyi göstәrir?

•

aşağı xüsusi buxar enerjisi
aşağı xüsusi hәcmi yanma istiliyi
aşağı xüsusi sәthi yanma istiliyi
yuxarı xüsusi hәcmi yanma istiliyi
yuxarı xüsusi sәthi yanma istiliyi

494 Termokimyәvi tәhliledicilәrdә temperatur dәyişmәsi üçün ifadәsindә C simvolu nәyi göstәrir?

•

komponentin minimal qatılığı
komponentin hәcmi qatılığı
komponentin xәtti qatılığı
komponentin sәthi qatılığı
komponentin maksimal qatılığı

495 Termokimyәvi reaksiyanın tәhliledicilәrin iş prinsipi nәdәn ibarәtdir?

•

kimyәvi reaksiyanın istilik effektinin emalı
kimyәvi reaksiyanın istilik effektinin istifadәsi
kimyәvi reaksiyanın elektrik effektinin istifadәsi
kimyәvi reaksiyanın maqnit effektinin istifadәsi
termik reaksiyanın istilik effektinin istifadәsi

496 Termokonduktometrik qaztәhliledicilәrin reaksiya vaxtı siniflәri hansıdır?
6080 s
560 s
3050 s
1020 s

•
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•

60120 s

497 Diffuziyalı qaz tәhliledicilәrin iş prinsipi nәdәn ibarәtdir?

•

kütlә fәrqinә görә daşınma prosesi
qatılıq qradientinin tәsiri altında daşınma prosesi
temperatur qradientinin tәsiri altında daşınma prosesi
temperatur fәrqinә görә daşınma prosesi
tәzyiq fәrqinә görә daşınma prosesi

498 Maqnit qaztәhliledicilәrin iş prinsipi nәyә әsaslanır?

•

hәr hansı komponentin elektrik sahәsi ilә qarışıqlı tәsiri
tәhlil edilәn komponentin maqnit sahәsi ilә qarışıqlı tәsiri
tәhlil edilәn komponentin elektrik sahәsi ilә qarışıqlı tәsiri
tәhlil edilәn komponentin elektrik sahәsi ilә tam uyğunluğu
tәhlil edilәn komponentin elektrik sahәsi ilә reaksiyası

499 Maqnit nüfuzluğu ifadәsindә R simvolu nәyi göstәrir?

•

universal sabit
qaz reaktorun әmsalı
Kelvin әmsalı
sabitlik әmsalı
universal qaz sabiti

500 Maqnit nüfuzluğu ifadәsindә T simvolu nәyi göstәrir?

•

mütlәq temperatur
universal tәzyiq
mütlәq tәzyiq
sabit temperatur
kritik temperatur

501 Maqnit nüfuzluğu ifadәsindә p simvolu nәyi göstәrir?

•

sabit tәzyiq
xüsusi tәzyiq
kritik tәzyiq
mütlәq tәzyiq
asılı tәzyiq

502

•

atom ekvivalenti
molekulyar nömrә
molekulyar kütlә
atom kütlә
atom şәkisi

503
hәcmi maqnit nüfuzluğu
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•

xüsusi maqnit sabiti
Küri sabiti
diamaqnit qazın maqnit nüfuzluğu
paramaqnit qazın dayanaqlığı

504

•

Küri sabiti
xüsusi maqnit sabiti
hәcmi maqnit nüfuzluğu
paramaqnit qazın dayanaqlığı
diamaqnit qazların hәcmi maqnit nüfuzluğu

505

•

hәcmi maqnit nüfuzluğu
xüsusi maqnit sabiti
Küri sabiti
paramaqnit qazın dayanaqlığı
paramaqnit qazların hәcmi maqnit nüfuzluğu

506 Maqnit sahәsinә cәzb olunan qazlar necә adlanır?

•

minimaqnit
diamaqnit
unimaqnit
paramaqnit
monomaqnit

507 Diamaqnit qazların nüfuzluğu hansı kәmiyyәtdir?

•

mәnfidir
müsbәtdir
dәyişәn
mәnfi
sıfra bәrabәrdir

508 Paramaqnit qazların nüfuzluğu hansı kәmiyyәtdir?

•

dәyişәn
sıfra bәrabәrdir
mәnfidir
müsbәtdir
işarәsidәyişәn

509

•

sabitlik әmsalı
Küri sabiti
Kelvin sabiti
Nyuton sabiti
asılılıq әmsalı
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510 Termokonduktometrik qaztәhliledicilәrin әsas hissәsi:

•

toplayıcı
analizatordur
detektordur
konduktordur
psixrometrdir

511 Termokonduktometrik qaztәhliledicilәrin ölçmә diapazonu hansıdır?

•

0,5dәn 2,5 % qәdәr
0,10,8%
23dәn 1015% qәdәr
01dәn 0100 qәdәr
01dәn 0300% qәdәr

512 Termokonduktometrik qaztәhliledicilәrin ölçmә hәssaslığı hansıdır?

•

8350 мV/hәcmi %
520 мV/hәcmi %
510 мV/hәcmi %
56 мV/hәcmi %
1015 мV/hәcmi %

513 Termokonduktometrik qaztәhliledicilәrin ölçmә dәqiqlik siniflәri hansıdır?

•

23
34
2,510
2,55
12

514 Qazların maqnit xassәlәrini tәyin edәn kәmiyyәtin adı nәdir?

•

maqnit sabitliyi
maqnit qabiliyyәti
maqnit universallığı
maqnit nüfuzluğu
maqnit gücü

515 Maqnit sahәsindә dәf edilәn qazlar necә adlanır?

•

diamaqnit
unimaqnit
monomaqnit
minimaqnit
paramaqnit

516 Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı qatılığın tәyin edilmәsindә tәnliklәr sistemindә birincidir?

•
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517 Binar qarışıqlarında komponentin qatılığının ölçülmәsi üçün tәnliklәr sistemindә C işarәsi nәyi
göstәrir?

•

tәhlil edilәn mayenin qatılığı
tәhlil edilәn qarışığın qatılığı
tәyin edilәn komponentin qatılığı
tәyin edilәn komponentin әmsalı
binar qarışığın әmsalı

518 Ölçü qurğusunun siqnalı:

•

mәnalı xәtti funksiyasıdır
qatılığın qeyrixәtti funksiyasıdır
qatılığın çoxqiymәtli funksiyası
qatılığın mәnalı asılılığı
kütlә hissәsinin birqiymәtli funksiyasıdır

519 Tәhlil edilәn qatılığın fizikikimyzvi xassәlәrinin additivliyi, bu:

•

komponentlәrin optik göstәricilәrinin cәmi
komponentlәrin fizikikimyәvi xassәlәri vә onların qatılıqların cәmi
komponentlәrin göstәricilәrinin vә onların xassәlәrinin cәmi
texnoloji komponentlәrin vә onların çәkisinin cәmi
komponentlәrin möhkәmlik xassәlәrinin cәmi

520 Ölçü qurğusunun siqnalı:

•

mәnalı xәtti funksiyasıdır
qatılığın çoxqiymәtli funksiyası
qatılığın mәnalı asılılığı
qatılığın birqiymәtli funksiyasıdır
kütlә hissәsinin birqiymәtli funksiyasıdır

521 Binar qarışıqlarında komponentin qatılığının ölçülmәsi hansı yolla keçirilir?

•

qarışığın tәzyiqinin ölçülmәsi
qarışığın fizikikimyәvi xassәlәrinin ölçülmәsi
texnoloji xassәlәrin ölçülmәsi
tәzyiqin fәrqlәrinin ölçülmәsi
qarışığın temperaturunun ölçülmәsi

522 Binar qarışıqlarında komponentin qatılığının ölçülmәsi üçün tәnliklәr sistemindә U işarәsi nәyi
göstәrir?

•

yanma istiliyi yaranan zaman tәyinedicinin siqnalı
qarışığın fizikikimyәvi tәrkibini ölçmәk üçün tәhliledicinin siqnalı
fizikikimyәvi proseslәrdә enerjinin qiymәti
müşahidә üçün istifadә olunan dәyişdiricinin siqnalı
müşahidә üçün istifadә olunan detektorun siqnalı

523 Binar qarışıqlarında komponentin qatılığının ölçülmәsi üçün tәnliklәr sistemindә Kc işarәsi nәyi
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göstәrir?

•

maye qarışığını dәyişmәyin miqdarı
detektorun çevirmә әmsalı
analizatorun çevirmә әmsalı
analizatorun dәyişdirilmә әmsalı
qaz qarışığını dәyişmәyin miqdarı

524

•

tәyin edilmәyәn komponentin qatılığı
tәhlil edilәn qarışığın qatılığı
binar qarışığın әmsalı
tәyin edilәn komponentin әmsalı
tәhlil edilәn mayenin qatılığı

525 Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı qatılığın tәyin edilmәsindә tәnliklәr sistemindә ikincidir?

•
526 Binar qarışıqlarında komponentin qatılığının ölçülmәsi üçün tәnliklәr sistemindә f işarәsi nәyi
göstәrir?

•

snabillik işarәsi
qarışığın göstәricisinin simvolu
asılılığın simvolu
funksiya simvolu
fizikikimyәvi xassәlәrin simvolu

527 Viskozimetrlәrin növlәrinә sayılanlardan nә aiddir?

•

torlu, vibrasiyalı, zәrbәli
kapilyar, tәrlәr, buxar
vibrasiyalı, zәrbәli, qaz
kapilyar, rotasiyalı, vibrasiyalı
zәrbәli, torlu

528 Kimyatexnoloji proseslәrdә viskozimetrlәr nәyә görә istifadә olunur?
prosesin sürәtinin tәyin edilmәsi
rütubәtin ölçülmәsi
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•

şeh nöqtәsinin ölçülmәsi
mayelәrin özlülüyün ölmülmәsi
qazların özlüyünün ölçülmәsi

529 Kapillar viskozimetrlәrin iş prinsipi nәdәn ibarәtdir?

•

mayelәrin vә qazların fizikikimyәvi xassәlәri
mayenin kapilyardan qanunauyıun axması
mayelәrin müәyyәn formanı almaq qabiliyyәti
mayenin kapilyardan axmanın tezliyi
torlu yığıcıdan qanunauyğun axması

530 Puazeyl düsturunda l işarәsi nәyi göstәrir?

•

viskozimetrin uzunluğu
ştuselin uzunluğu
kapilyarın uzunluğu
kapilyarın eni
tutumun eni

531 Dinamik özlülüyü ölçmәk üçün mayenin sabit hәcmi sәrfindә:

•

viskozimetrdә kontaktların temperatur fәrqini ölçmәk
kapilyardakı temperaturun döşgüsünü ölçmәk
kapilyardakı tәzyiqlәr düşgüsünü ölçmәk kifayәtdir
mayenin yerdәyişmәsini müşahidә etmәk
tәzyiqin düşgüsünü müşahidә etmәk

532 Özlülüyün ölçmә nәticәlәri necә adlanır?

•

qiqrometr
viskozimetr
sıxlıqölçәn
vyazkometr
psixrometr

533 Kapilyar viskozimetrlәrdә termostatdakı sabit temperaturun qiymәti nәdir?

•

40 ya da ki 150 dәrәcә S
100 ya da ki 200 dәrәcә S
30 ya da ki 70 dәrәcә S
50 ya da ki 100 dәrәcә S
150dәn ya da ki 200 dәrәcә Sdәk

534 Puazeyl düsturunda Q işarәsi nәyi göstәrir?

•

qazın hәcmi sәrfi
mayeninhәcm çәkisi
tәhliledici mayenin sәthi
mayenin xәtti çәrhi
mayenin hәcmi sәrfi

535 Puazeyl düsturunda d işarәsi nәyi göstәrir?
ştuserin daxili ölçüsü
doldurucunun xarici diaqonalı
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•

kapilyarın xarici diaqonalı
kapilyarın xarici diametri
kapilyarın daxili diametri

536 Puazey qanununa verilәn ifadәlәrdәn hansı aiddir?

•

537

•

doldurucunun çәkisi
kapilyarın içindәki tәzyiq
kapilyarın sonrakı tәzyiq
kapilyarın qabaq tәzyiq
kapilyarın çәkisi

538

•

kapilyarın içindәki tәzyiq
viskozimetrin çәkisi
kapilyardan sonrakı tәzyiq
kapilyardan әvvәlki tәzyiq
kapilyarın çәkisi

539 Mayenin sabit hәcmi sәrfindә Puazeyl düsturunu hansı şәklә çevirmәk olar?

•

540 Mayenin sabit hәcmi sәrfinә olan düsturunda K işarәsi nәyi göstәrir?

•

hәcmi doldurulma әmsalı
mayenin sәrfini dәyişәn tәrkibi
sabit vurma әmsalı
qәbul edilmiş mayenin sәrfinin sabit әmsalı
qazın sәrfinin әmsalı

541 Kapilyar viskozimetrlәrin ölçmә diapazonu nәdir?
81/105

30.12.2015

•

542 Özlülüq axması üçün Nyuton düsturunda F işarәsi nәyi göstәrir?

•

toxunan yerdәyişmә
paralel qüvvә
tangensal qüvvә
qatları azaldan qüvvә
fiziki kәmiyyәt

543 Özlülüq nә adlanır?

•

qazaoxşar cisimlәrdә bir hissәsinin digәrinә nәzәrәn yerdәyişmәsinә müqavimәt göstәrmәk xassәsi
axma cisimlәrdә bir hissәsinin digәrinә nәzәrәn yerdәyişmәsinә müqavimәt göstәrmәk xassәsi
axma cisimlәrdә bir hissәsinin digәrinә nәzәrәn fırlanmaya müqavimәt göstәrmәk xassәsi
axma cisimlәrdә bir hissәsinin digәrinә nәzәrәn әyilmәyә müqavimәt göstәrmәk xassәsi
axma cisimlәrdә bir hissәsinin digәrinә nәzәrәn uzanmaya müqavimәt göstәrmәk xassәsi

544 Özlülüq axmasının әsas qanunu hansı ifadә ilә göstәrilir?

•

Faradey
Keybul
Om
Qauss
Nyuton

545

•

qaz hissәlәrinin axma tezliyi
üfüqi istiqamәtdә axma sürәtinin qradienti
normal istiqamәtdә axma sürәtinin qradienti
axma tәcilin törәmәsi
qatların yerdәyişmәlәrinin tezliyi

546 Qazların özlülüyü temperatur qalxdıqca:

•

artır
3 dәfә artır
azalır
dәyişmir
çox azalır

547 Tәzyiqi hansı qiymәtinә qәdәr dinamiki özlülüq praktiki olaraq tәzyiqdәn asılı deyil?
40 mPa
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•

30 mPa
45 mPa
20 mPa
50 mPa

548 SQS sistemindә kinematik özlülüyün vahid ölçüsü nәdir?

•

Puaz/m
Stoks
Puaz

549 Mayelәrin özlülüyü temperatur qalxdıqca:

•

2 dәfә artır
hәddindәn artıq böyüyür
azalır
artır
dәyişmir

550 Göstәrilәn ifadәlәrdәn hansı özlülülq axmasının Nyuton qanununa uyğundur?

•

551 Nyuton düsturunda mütәnasiblik әmsalı necә adlanır?

•

zәrbә özlülüq
kinematik özlülüq
razılıq әmsalı
dinamik özlülüq
dinamik axma

552 Dinamik özlülülyünә әks olan kәmiyyәt nә adlanır?

•

kinematik özlülüq
özlülüq
әks әmsal
keçirilmә
axıcılıq

553
müntәzәmlik әmsalı
83/105

30.12.2015

•

tәcilin әmsalı
Nyuton sabitliyi
sabitliyin göstәricisi
mütәnasiblik әmsalı

554 Beynәlxalq sistemindә dinamik özlülüyün vahid ölçüsü nәdir?

•

puaz

555 Özlülüq axması üçün Nyuton düsturunda S işarәsi nәyi göstәrir?

•

birgә әmsalı
yerdәyişmә baş verәn qatın sahәsi
örtmә sahәsi
en kәsiyi sahәsi
maye qatının en kәsiyi

556 Sas sistemindә dinamik özlülüyün vahid ölçüsü nәdir?

Pnaz/S

•

Puaz

557 Beynәlxalq sistemindә kinematik özlülüyün vahid ölçüsü nәdir?

•
Puaz

558 Çoxkomponentli qarışığı necә halda psevdobinar kimi baxıla bilәr?

•

6
2
4
3
5

559 Termokonduktometrik qaz tәhliledicilәrin iş prinsipi nәdәn ibarәtdir?
müxtәlif kütlәlәrin tәsirindәn istiliyin daşınması
temperatur tәsirindәn istiliyin itirilmәsi
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•

kütlәnin tәsirindәn istiliyin itirilmәsi
tәzyiqin tәsirindәn istiliyin itirilmәsi
temperatur qradienti tәsirindәn istiliyin daşınması

560 İş prinsipinә әsasәn termokonduktometrik tәhliledicilәri hansı ölçmә vasitәlәrinә aiddir?

•

optik
kimyәvi
enerjik
istilik
elektrik

561 Kimyatexnoloji proseslәrindә axınların keyfiyyәtinә nәzarәtin әn yayılmış mәsәlәlәrdәn
hansıdır?

•

enerjinin ölçülmәsi
qatılığın ölçülmәsi
tәzyiqin ölçülmәsi
temperaturun ölçülmәsi
istiliyin ölçülmәsi

562

•

tәhlil edilәn mayenin qatılığı
tәhlil edilәn qarışığın qatılığı
tәyin edilәn komponentin qatılığı
tәyin edilәn komponentin әmsalı
binar qarışığın әmsalı

563 Aşağı hәcmi yanma istiliyi olan kalorimetrlәri tәhlil edilәn qazın ölçmә diapazonu nәdir?

•
564 Aşağı hәcmi yanma istiliyi olan kalorimetrlәrdә gecikmә rejimi nә qәdәr vaxt aparır?

•

1520 s
1020 s
1535 s
3050 s
1530 s

565 Aşağı hәcmi yanma istiliyi olan kalorimetrlәrdә hazırlıq rejimi nә qәdәr vaxt aparır?

•

5070 s
1030 s
3090 s
3060 s
2040 s
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566 Binar qarışıqlarında komponentin qatılığının ölçülmәsi üçün tәnliklәr sistemindә U işarәsi nәyi
göstәrir?

•

yanma istiliyi yaranan zaman tәyinedicinin siqnalı
qarışığın fizikikimyәvi tәrkibini ölçmәk üçün tәhliledicinin siqnalı
fizikikimyәvi proseslәrdә enerjinin qiymәti
müşahidә üçün istifadә olunan dәyişdiricinin siqnalı
müşahidә üçün istifadә olunan detektorun siqnalı

567 Aşağı hәcmi yanma istiliyi olan kalorimetrlәri tәhlil edilәn qazın sәrfi nәdir?

•

568 Aşağı hәcmi yanma istiliyi olan kalorimetrlәri tәhlil edilәn qazın dәqiqlik sinfi nәdir?

•

5
12
2
3
24

569 Aşağı hәcmi yanma istiliyi olan kalorimetrlәri tәhlil edilәn analitik qurğunun temperaturu nәdir?

•

15 dәrәcә S
70 dәrәcә S
60 dәrәcә S
50 dәrәcә S
40 dәrәcә S

570 Binar qarışıqlarında komponentin qatılığının ölçülmәsi hansı yolla keçirilir?

•

tәzyiqin fәrqlәrinin ölçülmәsi
qarışığın temperaturunun ölçülmәsi
qarışığın tәzyiqinin ölçülmәsi
qarışığın fizikikimyәvi xassәlәrinin ölçülmәsi
texnoloji xassәlәrin ölçülmәsi

571

•

maye qarışığını dәyişmәyin miqdarı
detektorun çevirmә әmsalı
analizatorun çevirmә әmsalı
analizatorun dәyişdirilmә әmsalı
qaz qarışığını dәyişmәyin miqdarı

572
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tәyin edilmәyәn komponentin qatılığı
tәhlil edilәn qarışığın qatılığı
binar qarışığın әmsalı
tәyin edilәn komponentin әmsalı
tәhlil edilәn mayenin qatılığı

573 Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı qatılığın tәyin edilmәsindә tәnliklәr sistemindә ikincidir?

•
574 Ölçü qurğusunun siqnalı:

•

mәnalı xәtti funksiyasıdır
qatılığın qeyrixәtti funksiyasıdır
qatılığın çoxqiymәtli funksiyası
qatılığın mәnalı asılılığı
kütlә hissәsinin birqiymәtli funksiyasıdır

575 Tәhlil edilәn qatılığın fizikikimyzvi xassәlәrinin additivliyi, bu:

•

komponentlәrin optik göstәricilәrinin cәmi
komponentlәrin fizikikimyәvi xassәlәri vә onların qatılıqların cәmi
komponentlәrin göstәricilәrinin vә onların xassәlәrinin cәmi
texnoloji komponentlәrin vә onların çәkisinin cәmi
komponentlәrin möhkәmlik xassәlәrinin cәmi

576 Ölçü qurğusunun siqnalı:

•

kütlә hissәsinin birqiymәtli funksiyasıdır
mәnalı xәtti funksiyasıdır
qatılığın çoxqiymәtli funksiyası
qatılığın mәnalı asılılığı
qatılığın birqiymәtli funksiyasıdır

577 Binar qarışıqlarında komponentin qatılığının ölçülmәsi üçün tәnliklәr sistemindә f işarәsi nәyi
göstәrir?

•

snabillik işarәsi
qarışığın göstәricisinin simvolu
asılılığın simvolu
funksiya simvolu
fizikikimyәvi xassәlәrin simvolu

578 Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı qatılığın tәyin edilmәsindә tәnliklәr sistemindә birincidir?
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579 Vahid zaman әrzindә vahid sahәdәn keçәn istilik enerjisinin miqdarı:

•

istilik itirmә
istilik qoruma
istilik qәnaәti
istilik keçirilmә
istilik yanma

580 Aşağı hәcmi yanma istiliyi olan kalorimetrlәri tәhlil edilәn qazın bir iş dövrü nәdir?

•

400 s
100 s
50 s
200 s
150 s

581 Analiz edilәn maddәnin aqreqat vәziyyәtinә görә avtomatik analizatorlar necә bölünür?

•

qaz, çoxnöqtәli, kimyәvi
kimyәvi, qaz, pnevmatik
qaz, maye, bәrk maddә
qarışıq, fiziki, maye
bәrk maddә, pnevmatik, kimyәvi

582 Çoxkomponentli qarışıqlarda tәrkib analizator üçün uyğun gәlәn siqnal hansıdır?

•

üçbucaq şәklindә
siqnal şәklindә
impulsların spektoru
dairә şәklindә
qövs şәklindә

583 Mürәkkәb formalı siqnallar hansı analizatorlara mәxsusdur?

•

say göstәricilәri
çәki göstәricilәri
hәcm göstәricilәri
keyfiyyәt göstәricilәri
forma göstәricilәri

584 Kimyәvi üsulunun analizinә hansı avtomatik analizatorlar aiddir?

•

maqnit
mexaniki
titrometrik vә hәcmi
aerozol
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emision vә istilik

585 Avtomatik analizatorların siqnalların formaya aid әn sadә әyrilәn hansılardır?

•

Puasson paylanması
Mayner qanununa uyğun
normal paylanma vә ya trapesiya
üçbucaq şәklindә
Veybull paylanması

586 Hansı qarışmalarda siqnalların forması normal paykanma şәklindә xarakterikdir?

•

binar vә çoxkomponentli
yalnız binar
çoxkomponentli
monoqarışıqlarda
poliqarışıqlarda

587 Fiziki üsulunun analizinә hansı avtomatik analizatorlar aiddir?

•

diffuzion
ionizasiya, termokimyәvi
hәcm vә spektral
istilik
akustik

588 İstifadә edilәn әlavә enerjiyә uyğun avtomatik analizatorlar necә bölünür?

•

fiziki, çoxnöqtәli, qaz
fizikikimyәvi, qaz
qarışıq, fiziki, qaz
elektrik, pnevmatik, qarışıq
pnevmatik, kimyәvi, fiziki

589 Fizikikimyәvi üsulunun analizinә hansı avtomatik analizatorlar aiddir?

•

diffuzion
emission vә ionizasiya
hәcm vә spektral
istilik
akustik

590 әgәr yadda saxlayan qurğu hesablayan maşının tәrkibindәdirsә çıxış siqnalın forması necәdir?

•

qövs әyrilik
spiral şәkilli әyrilik
pillәli düz xәtt
pillәli әyrilik
dairәvi әyrilik

591

•

aerozol hissәciklәrinin hәcmi qatılığı
aerozol hissәciklәrinin kütlәvi qatılığı
aerozol hissәciklәrinin xәtti qatılığı
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aerozol hissәciklәrinin maksimal qatılığı
aerozol hissәciklәrinin sәthi qatılığı

592 İonlaşma kamerada cәrәyanın gücü ifadәsindә N işarәsi nәyi göstәrir?

•

Küri sabiti
Brikard sabiti
Boltsmanın sabiti
Kelvin sabiti
Faradey sabiti

593 Tәhliledici qaz qarışığın tәyin edilәn komponenti aerozola çevrilmәsi üçün:

•

fizikimexaniki reaksiya istifadә olunur
kimyәvi reaksiya istifadә olunur
elektrik reaksiya istifadә olunur
radiaktiv reaksiya istifadә olunur
maqnitrezonans reaksiya istifadә olunur

594 Aerozolionlaşma qaztәhliledicilәrin ölçmә diapazonu nәdir?

•
595

•

cәrәyan şıddәtinin aşağıdakı qiymәti
cәrәyan şıddәtinin başlanğıc qiymәti
cәrәyan şıddәtinin minimal qiymәti
cәrәyan şıddәtinin maksimal qiymәti
cәrәyan şıddәtinin axırıncı qiymәti

596

•

forma әmsalı
doldurulma әmsalı
aerozol hissәciklәrinin sıxlığı vә forma әmsalı
aerozolhissәciklәrin sabiti
kütlә vә forma

597 İonlaşma kamerada cәrәyanın gücü ifadәsindә r işarәsi nәyi göstәrir?

•

aerozol hissәciklәrinin sonuncu radiusu
aerozol hissәciklәrinin orta radiusu
aerozol hissәciklәrinin maksimal radiusu
aerozol hissәciklәrinin minimal radiusu
aerozol hissәciklәrinin başlanğıc radiusu

598
tam prosesin vaxtı
reaksiya vaxtı
barokamerada qaz molekullarının “hәyat” müddәti

•
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•

kamerada qaz ionlarının “hәyat” müddәti
reaksiyaya qaşulan vaxtı

599 Tәhliledici qaz qarışığın tәyin edilәn komponenti aerozola çevrilmәsi üçün:

•

hidroliz
aneroliz
homoroliz
fitopiroliz
pizoliz

600 Tәhliledici qaz qarışığın tәyin edilәn komponenti aerozola çevrilmәsi üçün:

•

katalitiq konversiyası
kimyәvi reaksiya
hidroliz konvensiyası
karatik konvensiyası
kataliq reaksiya

601 Aerozolionlaşma tәhliledicilәri harada istifadә olunur?

•

qazların qatılığının ölçülmәsi
zәrәrli maddәlәrin qeydiyyatı
zәrәrli maddәlәrin sıxlığının öıçülmәsi
hidrogen xloridin qatılığına nәzarәti
zәrәrli maddәlәrin qatılığına müşahidәsi

602 Aerozolionlaşma qaztәhliledicilәrin dәqiqlik siniflәri nәdir?

•

15
1020
510
1015
23

603 Aerozolionlaşma tәhliledicilәri harada istifadә olunur?

•

qazların qatılığının ölçülmәsi
zәrәrli maddәlәrin qatılığına nәzarәt
zәrәrli maddәlәrin sıxlığının öıçülmәsi
zәrәrli maddәlәrin qatılığına müşahidәsi
zәrәrli maddәlәrin qeydiyyatı

604 Aerozolionlaşma tәhliledicilәri harada istifadә olunur?

•

qazların qatılığının ölçülmәsi
zәrәrli maddәlәrin sıxlığının öıçülmәsi
azot oksidlәrin qatılığına nәzarәti
zәrәrli maddәlәrin qeydiyyatı
zәrәrli maddәlәrin qatılığına müşahidәsi

605 Aerozolionlaşma tәhliledicilәri harada istifadә olunur?

•

ammiakın qatılığına nәzarәti
zәrәrli maddәlәrin qeydiyyatı
zәrәrli maddәlәrin sıxlığının öıçülmәsi
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qazların qatılığının ölçülmәsi
zәrәrli maddәlәrin qatılığına müşahidәsi

606 Çoxkomponentli qarışığın hansı qarışığı müәyyәn şәraitdә binar qarışığı kimi nәzәrdәn keçirilә
bilәr?

•

ikinci
psevdobinar
birinci
әsas
çoxkomponentli

607 Analiz edilәn maddәnin tәrkibini vә ya xassәlәrini analiz etmәk üçün nәzәrdә tutlmuş ölçmә
cihazı, ölçmә qurğuları vә ya ölçmә sistemlәri, bu:

•

ölçmә cihazıdır
indikatordur
analoji sistemdir
analizatordur
dyişdiricidir

608 әmәliyyatların hamısının avtmatik yerinә yetirildiyi analizator nә adlanır?

•

avtomatik analizator
avtomatik çeviricilәri
elektron ölçü cihazı
avtomatik indikator
avtomatik siqnalizator

609 Daimi tәsirli analizatorun analitik qurğusu nәdәn ibarәtdir?

•

hәssas çevirici
böyük uzunluqlu qol qurğusu
maddәnin xassәlәri dәyişmә qurğusu
avtomatik dәyişdiricisi
maddәyә tәsir qurğusu vә hәssas element

610 Sıxlığın ölçmә vasitәlәri hansılardır?

•

barometrlәr
analizatorlar
monometrlәr
dozimetrlәr
densimetrlәr

611 Miqdarca tәyin olunmayan qarışığın komponenti nә adlanır?

•

әsas
miqdarlı
tәyin olunmayan
birinci
tәyin olunan

612 Kәsilmәz tәsirli analizatorlar hansılardır?
maddәnin daimi analiz üçün
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•

xüsusi xassәlәrә malik maddә üçün
mürәkkәb komponentlәri aşkar etmәk üçün
analiz edilәn maddә axınını arası kәsilmәdәn analiz etmәk üçün
sıxlığı kәsilmәmiş material üçün

613 Maddәnin tәrkibinin tәhlili hansı üsullarla bölünür?

•

mürәkkәb vә seçmә
inteqral vә seçmә
inteqral vә sadә
birpillәli vә sadә
seçm vә cәmlәyici

614 Analizatorlar hansı növlәrә bölünür?

•

laboratoriya v sәnaye
sәnaye vә ekperimental
zavod vә laboratoriya
sәnaye vә elm
laboratoriya vә praktiki

615 Tәsirin xarakterinә uyğun analizatorlar necә bölünür?

•

daimi vә periodik
daimi vә tsiklik
sabit vә tsiklik
dәyişәn vә sabit
periodik vә dәyişәn

616 Qazanalizator nә adlanır?

•

qaz mühiti dәyişәn analizator
qazaoxşar mühitlәri analiz etmәk üçün nәzәrdә tutulmuş analizator
qazlar özünü necә aparmağını öyrәnәn cihazlar
mayelәri qaza çevrilmәyi öyrәnәn analizatorlar
qazın vә mayelәrin qarışığını analizә edәn cihazlar

617 Analizin hansı üsuluna mexaniki, maqnit vә akustik avtomatik analizatorlar aiddir?

•

fiziki
fizikikimyәvi
kimyәvi
kimyәvitexnoloji
fizikiriyaziyyat

618 Avtomatik materialların struktur sxemi nәdәn ibarәtdir?

•

seçmә vә hazırlanma cihazları, ölçmә, çeviricilәri, ölçmә cihazı
giriş, çevirmә vә nәticәlәrin tәhvil vermә cihazları
hazırlanma vә ölçmә cihazları
birinci nәticәlәri alınma vә çevirmә cihazları
daxil olanların analizi vә axır hazırlanma cihazları

619 Tsiklik vә daimi analizatorların analitik qurğusu:

•

oxşardır
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•

müxtәlifdir
identikdir
ölçülәrә görә müxtәlifdir
qismәn oxşardır

620 Sıxlıqölçәnlәrin növlәrinә sayılanlardan nә aid deyil?

•

radioizotrop
üzgәcli
hidroaerostatik
hidroqazodinamik
riyaziyyat

621 Çәkili sıxlıqölçәnlәrin iş prinsipi nәdәn ibarәtdir?

•

maddәnin müxtәlif hәcmlәrinin çәkilmәsi
kәsilmәmiş maddәnin sabit qalın hәcmlәrin çәkisi
kәsilmәmiş maddәnin müxtәlif hәcmlәrinin çәkisi
sıxlığın növündәn asılı olaraq çәkinin qismәn qiymәtlәndirilmәsi
maddәnin sabit hәcminin periodik çәkisi

622 Çәki sıxlıqölçәnlәr hansı intervalda sıxlığı ölçmәyә imkan verir?

•

0,51,5 q/sm kub
1,53,5 q/sm kub
0,52,5 q/sm kub
14 q/sm kub
12 q/sm kub

623 Üzgәci sıxlıqölçәnlәrin hansı növlәri vardır?

•

müxtәlif formalı üzgәclә
qaldıran cihazın uzunlandırılması yolu ilә
qalxan üzgәclә
müxtәlif formalı üzgәc kamera ilә
hissәli vә tam batırılmış üzgәclә

624 Üzgәcli sıxlıqölçәnlәrdә analizdәn keçirilәn mayenin hәrәkәti nәdir?

•

3, +90S
5, +110S
3, +70S
2, +80S
5, +140S

625 Qismәn batırılmış üzgәclә sıxlıqölçәnin hansı diapazonda ölçü aparılır?

•

0,0010,003 q/sm kub
0, 50,8 q/sm kub
0,10,2 q/sm kub
0,0050,01 q/sm kub
23 q/sm kub

626 Çәki sıxlıqöıçәnlәrdә analizdәn keçәn mayelәrin maksimal hәrarәti neçәdir?
400S
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•

80S
100S
150S
200S

627 Çәki sıxlıqöıçәnlәrdә hansı dәqiqlik sinfinә malikdirlәr?

•

1,02,0
11,5
01
22,5
23

628 Üzgәcli sıxlıqölçәnlәrin iş prinsipi nәdәn ibarәtdir?

•

üzgәci itәlәyәn gücün daimi ölçülmәsi
tәzyiqin fasilәli ölçülmәsi
üzgәcin daimi müşahidәsi
üzgәci itәlәyәn gücün periodik ölçülmәsi
üzgәcli kameranın periodik dәyişmәsi

629 Tam batırılmış üzgәclә sıxlıqölçәnin hansı diapazonda ölçü aparılır?

•

0,50,7 q/sm kub
0,10,4 q/sm kub
0,20,4 q/sm kub
0,30,85 q/sm kub
0,51,2 q/sm kub

630 Üzgәcli sıxlıqölçәnlәr hansı dәqiqlik sinfinә malikdirlәr?

•

1,0
11,5
23
12
34

631 Mayenin sabit hәcmi sәrfindә Puazeyl düsturunu hansı şәklә çevirmәk olar?

•

632 Kapilyar viskozimetrlәrin dәqiqlik siniflәri hansılardır?

•

1,52,5
1,53,5
2,55
1,03,5
1,53
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633 Pnevmatik avtomatik tәnzimlәmә sistemi olan viskozimetrlәrin dәqiqlik siniflәri nәdir?

•

3,0
1,0
1,5
2,5
2,0

634 Yanma istiliyi haqqında informasiya harada istifadә olunur?

•

istifadә operasiyalarının hәlli
istilik aparatlarında yanma prosesinin idarә edilmәsi
tәcrübәdә istilik aparatlarında yanma prosesinin idarә edilmәsi
nәzәriyyәdә istilik aparatlarında yanma prosesinin idarә edilmәsi
hesablama formullarının hәlli

635 Puazeyl düsturunda l işarәsi nәyi göstәrir?

•

viskozimetrin uzunluğu
ştuselin uzunluğu
kapilyarın uzunluğu
kapilyarın eni
tutumun eni

636 Mayenin sabit hәcmi sәrfinә olan düsturunda K işarәsi nәyi göstәrir?

•

hәcmi doldurulma әmsalı
mayenin sәrfini dәyişәn tәrkibi
sabit vurma әmsalı
qәbul edilmiş mayenin sәrfinin sabit әmsalı
qazın sәrfinin әmsalı

637

•

doldurucunun çәkisi
kapilyarın içindәki tәzyiq
kapilyarın sonrakı tәzyiq
kapilyarın qabaq tәzyiq
kapilyarın çәkisi

638 Puazeyl düsturunda Q işarәsi nәyi göstәrir?

•

tәhliledici mayenin sәthi
mayenin xәtti çәrhi
mayenin hәcmi sәrfi
qazın hәcmi sәrfi
mayeninhәcm çәkisi

639 Puazeyl düsturunda d işarәsi nәyi göstәrir?

•

ştuserin daxili ölçüsü
doldurucunun xarici diaqonalı
kapilyarın xarici diaqonalı
kapilyarın xarici diametri
kapilyarın daxili diametri
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•

640 Düşәn cisimli viskozimetrlәrin iş prinsipi nәdәn ibarәtdir?

•

ağırlıq qüvvәlәri nәzәrә almaqla cismin sürәtini qeyd etmәk
hәrәkәtin tәcilini ölçmәk
cismin hәrәkәtinin tәcilini müşahidә etmәk
ağırlıq qüvvәsi tәsirindә cismin hәrәkәtinin sürәtinin ölçülmәsi
vaxtın müәyyәn momentindә cismin sürәtinin ölçülmәsi

641 Kürәcilik viskozimetrlәrin iş prinsipi nәdәn ibarәtdir?

•

ağırlıq qüvvәlәri nәzәrә almaqla cismin sürәtini qeyd etmәk
hәrәkәtin tәcilini ölçmәk
cismin hәrәkәtinin tәcilini müşahidә etmәk
ağırlıq qüvvәsi tәsirindә cismin hәrәkәtinin sürәtinin ölçülmәsi
vaxtın müәyyәn momentindә cismin sürәtinin ölçülmәsi

642 Stoks düsturuda W işarәsi nәyi göstәrir?

•

stokun hәrәkәtinin sürәti
kürәciyin sәrbәst düşmә tәcili
kürәciyin müntәzәm düşmәsinin surәti
kürәciyin müntәzәm qalxmasının surәti
kürәciyin düşdüyü zamanı enerjinin qiymәti

643 Stoks düsturuda r işarәsi nәyi göstәrir?

•

kürәciyin radiusu
kürәciyin diametri
kvadrat kameranın dioqanalı
yerdәyişmәnin dairәnin radiusu
vint birlәşmәnin radiusu

644 Kürәcikli viskozimetrlәrin dәqiqlik siniflәri hansılardır?

•

12,5
2,0
1,0
5
24

645 Rotasiyalı viskozimetrlәrin iş prinsipi nәdәn ibarәtdir?

•

rotorun oxunda fırlanma momentinin ölmülmәsi
rotorun oxunda әyilmә momentin ölçülmәsi
starterin oxunda әyilmә momentin ölçülmәsi
starterin oxunda fırlanma momentin ölçülmәsi
viskozimetrin çıxışında әyilmә momentinin qeydә alınması

646 Fırlanma momenti ifadәsindә K işarәsi nәyi göstәrir?

•

әyilmә momenti
dәyişәn әmsal
statorun fırlanmasının bucaq surәti
fırlanma әmsalı
sabit әmsal
97/105

30.12.2015

647 Rotasiyalı viskozimetrlәr üçün dәqiqlik sinfi hansıdır?

•

24
1,03,0
25
12,5
12,5

648 Yanacağın vahid hәcminin tam yanması zamanı ayrılan istilik enerjisinin miqdarı, bu:

•

istilik qorunması
xüsusi yanma istiliyi
istilik dәyәri
istilik keçirilmә
hәcmi yanma istiliyi

649 Dinamik özlülüyü ölçmәk üçün mayenin sabit hәcmi sәrfindә:

•

viskozimetrdә kontaktların temperatur fәrqini ölçmәk
kapilyardakı temperaturun döşgüsünü ölçmәk
kapilyardakı tәzyiqlәr düşgüsünü ölçmәk kifayәtdir
mayenin yerdәyişmәsini müşahidә etmәk
tәzyiqin düşgüsünü müşahidә etmәk

650 Kapilyar viskozimetrlәrdә termostatdakı sabit temperaturun qiymәti nәdir?

•

40 dәrәcә ya da ki 150 dәrәcә S
100dәrәcә ya da ki 200dәrәcә S
30 dәrәcә ya da ki 70 dәrәcә S
50 dәrәcә ya da ki 100 dәrәcә S
150 dәrәcә dәn ya da ki 200 dәrәcә Sdәk

651 Yanma istiliyi yanacaqların hansı xassәni göstәrir?

•

yanacağın qәnaәti
istilik keçirmә
yanma tezliyi
istilik dәyәri
istilik qorunması

652 Yanacağın vahid kütlәsinin tam yanması zamanı ayrılan istilik enerjisinin miqdarı, bu:

•

hәcmi yanma istiliyi
istilik keçirmә
xüsusi yanma istiliyi
istilik dәyәri
istilik qorunması

653 Yanacağın yanma әmsalı necә ayrılır?

•

universal vә verilmiş
xüsusi vә universal
hәcmi vә miqdarlı
kütlәvi vә hәcmi
kütlәvi vә xüsusi
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654

•

kapilyarın içindәki tәzyiq
viskozimetrin çәkisi
kapilyardan sonrakı tәzyiq
kapilyardan әvvәlki tәzyiq
kapilyarın çәkisi

655 Yanma istiliyi haqqında informasiya harada istifadә olunur?

•

istifadә operasiyalarının hәlli
tәcrübәdә istilik aparatlarında yanma prosesinin idarә edilmәsi
nәzәriyyәdә istilik aparatlarında yanma prosesinin idarә edilmәsi
hesablama formullarının hәlli
yanacağın sәrfi barәdә qeydiyyatı

656 Kimyatexnoloji proseslәrdә yanacaq kimi nә istifadә olunur?

•

dizel
mazut
yağ
neft
benzin

657 Çoxkomponentli qarışığı necә halda psevdobinar kimi baxıla bilәr?

•

6
2
3
4
5

658 Termokonduktometrik qaz tәhliledicilәrin iş prinsipi nәdәn ibarәtdir?

•

müxtәlif kütlәlәrin tәsirindәn istiliyin daşınması
temperatur tәsirindәn istiliyin itirilmәsi
kütlәnin tәsirindәn istiliyin itirilmәsi
tәzyiqin tәsirindәn istiliyin itirilmәsi
temperatur qradienti tәsirindәn istiliyin daşınması

659 Puazey qanununa verilәn ifadәlәrdәn hansı aiddir?

•

99/105

30.12.2015

660 Çәki sıxlıqöıçәnlәrdә analizdәn keçәn mayelәrin maksimal hәrarәti neçәdir?

•

80 dәrәcә S
150 dәrәcәS
200dәrәcәS
400 dәrәcә S
100 dәrәcәS

661 Nәzarәt qalxdıqca qazların vә mayelәrin sıxlığı necә dәyişir?

•

azalır
böyüyür
dәyişmir
ilin fәslindәn asılı olaraq böyüyür
hәrdәn azalır

662 Maddәnin xüsusiçәkisi necә adlanır?

•

sәthin ölçülәn çәkisinә nisbәti
maddәnin çәkisinin onun hәcminә nisbәti
maddәnin hәcminin onun kütlәsinә nisbәti
çәkinin sәthinin sahәsinә nisbәti
maddәnin kütlәsinin onun hәcminә nisbәti

663 Yer kürәsinin yerlәşmәsindә maddәnin sıxlığının asılılığı var?

•

ilin fәslindәn asılıdır
asılıdır
en dairәsindәn asılıdır
uzunluq dairәsindәn asılıdır
asılı deyil

664 Maddәnin sıxlığı necә adlanır?

•

maddәnin kütlәsinin onun hәcminә nisbәti
maddәnin hәcminin onun kütlәsinә nisbәti
çәkinin sәthinin sahәsinә nisbәti
çәkinin tutulan hәcmә nisbәti
sәthin ölçülәn çәkisnә nisbәti

665 Maye vә qazların sıxlığının ölçülmәsi hansı mәqsәdnәn keçirilir?

•

xassәlәrin öyrәnilmәsi
kimyatexnoloji proseslәrin idarә edilmәsi vә miqdarın tәyini
müxtәlif dәyişmәlәrin idarә edilmәsi
әvvәl keçirilmiş tәdqiqatların müqayisәsi
gәlәcәk üçün palnların qurulması

666 Sıxlıqölçәnlәrin növlәrinә sayılanlardan nә aid deyil?
çәki
akustik
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•

vibrasiya
üzgәcli
kimyәvi

667 Sıxlıqölçәnlәrin növlәrinә sayılanlardan nә aid deyil?

•

üzgәcli
hidroaerostatik
hidroqazodinamik
radioizotrop
riyaziyyat

668 Çәkili sıxlıqölçәnlәrin iş prinsipi nәdәn ibarәtdir?

•

maddәnin sabit hәcminin periodik çәkisi
kәsilmәmiş maddәnin müxtәlif hәcmlәrinin çәkisi
kәsilmәmiş maddәnin sabit qalın hәcmlәrin çәkisi
sıxlığın növündәn asılı olaraq çәkinin qismәn qiymәtlәndirilmәsi
maddәnin müxtәlif hәcmlәrinin çәkilmәsi

669 Çәki sıxlıqölçәnlәr hansı intervalda sıxlığı ölçmәyә imkan verir?

•

0,51,5 q/sm/kub
1,53,5 q/sm/kub
14 q/sm/kub
0,52,5 q/sm/kub
12 q/sm/kub

670 Spektrin görünәn hadisәsinin elektromaqnit şüalanmasının udulma hadisәsinә әsaslanan
tәhliledicilәri nә adlanır?

•

fazokolorimetr
işıqkolorimetr
ftorokolorimetr
fotokolorimetr
fitokolorimetr

671 Tәrkibindә müxtәlif hissәciklәr olan qaz vә ya maye necә adlanır?

•

ikiqatlı mühit
dispers hәcm
hissәciliksaxlayan maye
çox hissәcilik kütlә
dispers mühit

672 Dispers mühit tәrәfdәn işığın sәpәlәnmәsi mühitin nәyi ilә xarakterizә edilir?

•

pis görünmә
kristallıq
tәmizlik
bulanıqlıq
görünmә qabiliyyәti

673 İşığın sәpәlәnmә hadisәsinә vә tәhlil edilәn mühitdәn keçәn işıq selinin ölçülmәsinә әsaslanan
dispers mühit tәhliledicilәri necә adlanır?
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•

turbidozametr
turbometr
turbodizel
turbogenerator
turbidimetr

674 İşığın sәpәlәnmә hadisiәsinә vә mühitdәn әks olunan işıq selinin ölçülmәsinә әsaslanan dispers
mühit tәhliledicilәri necә adlanırlar?

•

neftqazmetr
felonimetr
lonifemetr
nefelometr
neftmetr

675 Dispers mühitdәn keçәn işıq selinin sәpәlәnmәsi nәdәn asılıdır?

•

işıq dalğasının amplituda vә hündürlüyün fәrqi
işıq dalğasının uzunluğu vә hissәciklәrin ölçüsünün nisbәti
ayrıayrı hissәciklәrin uzunluğunun vә çәkisinin nisbәti
hissәciklәrin vә içıq dalğanın fәrqi
amplitudanın vә hündürlüyün nisbәti

676 Ultrabәnövşәyi şüalanma hansı birlәşmәlәri uda bilәr?

•

yapışan
cәmlәnmәbioloji
aromatik
bütöv bişәn
qaynaqlı

677 Vahid zaman әrzindә vahid sahәdәn keçәn tam şüalanma enerjisinә nә deyilir?

•

hopdurma qatılığı
şüalanma intensivliyi
udma intensivliyi
hopdurma intensivliyi
udma qatılığı

678 Elektromaqnit şüalanmanın udulma hadisәsinә әsaslanan tәhliledicilәr nә adlanırlar?

•

absorbsiyalıkimyәvi
absorbsiyalıoptik
absorbsiyalıelektrik
absorbsiyalımaqnit
absorbsiyalızәrbәli

679 Spektrin görünәn hadisәsinin elektromaqnit şüalanmasının udulma hadisәsinә әsaslanan
tәhliledicilәri nә adlanır?

•

kalorigen
kilorimetr
işıqölçәn
kolorimetr
işıqburaxan
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680 әgәr hissәciyin ölçülәri dalğa uzunluğundan böyük olarsa:

•

elektromaqnit induksiyası
elektrik dalğasının difraksiyası baş verir
işıq dalğasının difraksiyası baş verir
maqnit dalğasının diferensiyası
işıqşüalanma

681 Lentli qaz tәhliledicilәri harada istifadә edilir?

•

qaz mühitinin hәrәkәtinin müşahidә edilmәsi
qazların mikrohissәciklәri ölçmәk
qazların ayrıayrı hәcmlәri ölçmәk
qazların mikrokonsentrasiyalarını ölçmәk
mikroatomların mikrohissәciklәri ölçmәk

682 Optik tәhliledicilәrin hansı dәqiqlik siniflәri vardır?

•

510
315
415
210
220

683 Tәlәb olunan hәssaslığı tәmin etmәk üçün tәhliledicilәrdә nә istifadә olunur?

•

süzgәclәr
işığsetka
işıqölçәn
setkalı baraban
setka

684 Yanacağın xüsusi yanma istiliyi aşağıdakı növlәrә malikdir?

•

göstәrici vә müqayisәli
yuxarı vә aşağı
aşağı vә әn yüksәk
orta vә göstәrici
әn yüksәk vә orta

685 Yanacağın yuxarı xüsusi hәmli yanma istiliyi:

•

istehlak zamanı istilik enerjisinin miqdarı
vahid yanacaq hәcminin yanmasından vә su buxarının kondensatlaşmasından istilik enersijinin miqdarı
buxarın doldurulması zamanı istilik enerjisinin miqdarı
su buxarının vahidini alınan zaman istilik enerjisinin miqdarı
buxarın vahid çәkisinin yanında istilik enerjisinin miqdarı

686 Yanacağın aşağı xüsusi hәcmli yanam istiliyi:

•

su buxarının enerjisini nәzәrә alaraq vahid yanacaq çәkisinin enerjisinin miqdarı
su buxarının enerjisini nәzәrә alınmadan vahid yanacaq istilik enerjisinin miqdarı
su buxarının enerjisini nәzәrә alaraq vahid yanacaq istilik enerjisinin miqdarı
su buxarının enerjisini nәzәrә alaraq vahid yanacaq elektrik enerjisinin miqdarı
su buxarının enerjisini nәzәrә alaraq vahid yanacaq kimyәvi enerjisinin miqdarı
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687

•

inertlik
kationların fәallığı
polyarlıq
hazırlıq
ionların fәallığı

688 Temperatur qalxdıqca xüsusi elektrikeçirilmә:

•

praktiki olaraq dәyişmir
sabit qalır
artır
azalır
xeyli azalır

689 Konduktölçәnlәrin hissәli elementlәri necә adlanırlar?

•

metrik ölçü yuvaları
elektrolitik ölçü yuvaları
maqnit ölçü yuvaları
elektron ölçü yuvaları
optik ölçü yuvaları

690 Xarici elektromaqnit sahәsinin ölçmә nәticәsinә tәsirini azaltmaq üçün nәdәn istifadә edilir?

•

altı elektrodlu yuvadan
üç elektrodlu yuvadan
bir elektrodlu yuvadan
iki elektrodlu yuvadan
beş elektrodlu yuvadan

691 Mәhsulları elektrik keçiriciliyinin bütün ölçmәlәri hansı cәrәyanda yetirilir?

•

yüksәk tezliyi
cәrәyan buraxan qurğuda
dәyişәn
sabit
generatordan

•

anionların valentliyi
polyarlıq
ionların fәallığı
hazırlıq
inertlik

692

693 Konduktometrik tәhliledicilәrin dәqiqlik sinfinәdir?
13
28
34
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•

210
15

694 Neftin tәrkibindә duzları ölçәn avtomatik tәhliledicilәrdә bir dövrәnin müddәti nәdir?

•

2 saat
10 min.
20 min.
30 min.
60 min.

695 Neftin tәrkibindә duzları ölçәn avtomatik tәhliledicilәrdә ölçmә diapazonu nәdir?

•

050 mq/l
0200 mq/l
020 mq/l
1040 mq/l
0100 mq/l

696 Neftin tәrkibindә duzları ölçәn avtomatik tәhliledicilәrdә ölçmәnin mütlәq xәtti nәdir?

•
697 Konduktometrik tәhliledicilәrin ölçmә diapazonu nәdir?

•

698 Elektrodların palyarlaşması ilә әlaqәdar olan xәtanı azaltmaq üçün konduktometrik
tәhliledicilәrdә nәdәn istifadә edilir?

•

altı elektrodlu ölçü yuvaları
dörd elektrodlu ölçü yuvaları
iki elektrodlu ölçü yuvaları
üç elektrodlu ölçü yuvaları
beş elektrodlu ölçü yuvaları

699 Temperatur konpensasiyası üçün konduktometrlәrdә nәdәn istifadә olunur?

•

metalkeramik termorezistorları
metal termorezistorları
plastmas termorezistorları
metal hәcmi termorezistorları
keramik termorezistorları

700 Ölçü yuvasından keçәn cәrәyan dәyişәndә elektrik keçirilmәyin ölçmә nәticәsi neçә dәfә dәyişir?

•

iki qat az
iki qat çox
85% az
3 qat az
5 qat çox
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