AAA_3602y#01#Q16#01Eduman testinin sualları
Fәnn : 3602Y Avtomatlaşdırmanın әsasları
1 Aşağıdakılardan hansı biri avtomatik nәzarәt sistemi adlanır?

•

hәr hansı prosesin gedişinin insan iştirakı olmadan müayinә edilmәsi
obyektin iş rejiminin texniki qurğuların kömәyi ilә sabit saxlanılması vә ya müәyyәn qanun üzrә dәyişdirilmәsi
tәnzim olunan maşınlar,aparatlar vә aqreqatlar
obyektә mәqsәdyönlü idarә tәsiri göstәrәn texniki qurğu
tәnzimlәyici ilә obyektin vәhdәti

2 Gecikmә bәndin ötürmә funksiyasını göstәrin.

•
3 İrrasional bәndlәrin ötürmә funksiyaları hansı şәkildә olur?

•

irrasional kәsr
adi kәsr
düzgün kәsr
düzgün olmayan kәsr
mürәkkәb kәsr

4 Hansı sistemlәr asimptotik dayanıqlı sistemlәr adlanır?

•

tarazlıq nöqtәsi әtrafında rәqs edәn sistemlәr
zaman artdıqca tarazlıq vәziyyәtindәn sonsuz uzaqlaşan sistemlәr
xarici qüvvәlәrin tәsiri kәsildikdәn sonra yeni tarazlıq vәziyyәtinә gәlәn sistemlәr
xarici qüvvәlәrin tәsiri kәsildikdәn sonra әvvәlki tarazlıq vәziyyәtinә müәyyәn xәta daxilindә qayıdan sistemlәr
tarazlıq vәziyyәtinә sonsuz vaxtda qayıdan sistemlәr

5 Aşağıdakılardan hansı biri avtomatik tәnzimlәmә adlanır?

•

hәr hansı prosesin gedişinin insan iştirakı olmadan müayinә edilmәsi
obyektin iş rejiminin texniki qurğuların kömәyi ilә sabit saxlanılması vә ya müәyyәn qanun üzrә dәyişdirilmәsi
tәnzim olunan maşınlar,aparatlar vә aqreqatlar
obyektә mәqsәdyönlü idarә tәsiri göstәrәn texniki qurğu
tәnzimlәyici ilә obyektin vәhdәti

6 Aşağıdakılardan hansı biri avtomatik tәnzimlәmә obyekti adlanır?

•

hәr hansı prosesin gedişinin insan iştirakı olmadan müayinә edilmәsi
obyektin iş rejiminin texniki qurğuların kömәyi ilә sabit saxlanılması vә ya müәyyәn qanun üzrә dәyişdirilmәsi
tәnzim olunan maşınlar,aparatlar vә aqreqatlar
obyektә mәqsәdyönlü idarә tәsiri göstәrәn texniki qurğu
tәnzimlәyici ilә obyektin vәhdәti

7 Aşağıdakılardan hansı biri tәnzimlәyici adlanır?
hәr hansı prosesin gedişinin insan iştirakı olmadan müayinә edilmәsi

•

obyektin iş rejiminin texniki qurğuların kömәyi ilә sabit saxlanılması vә ya müәyyәn qanun üzrә dәyişdirilmәsi
tәnzim olunan maşınlar,aparatlar vә aqreqatlar
obyektә mәqsәdyönlü idarә tәsiri göstәrәn texniki qurğu
tәnzimlәyici ilә obyektin vәhdәti

8 Aşağıdakılardan hansı biri avtomatik tәnzimlәmә sistemi adlanır?

•

hәr hansı prosesin gedişinin insan iştirakı olmadan müayinә edilmәsi
obyektin iş rejiminin texniki qurğuların kömәyi ilә sabit saxlanılması vә ya müәyyәn qanun üzrә dәyişdirilmәsi
tәnzim olunan maşınlar,aparatlar vә aqreqatlar
obyektә mәqsәdyönlü idarә tәsiri göstәrәn texniki qurğu
tәnzimlәyici ilә obyektin vәhdәti

9 Aşağıdakılardan hansı biri tәnzimlәnәn kәmiyyәtlәr adlanır?

•

qiymәti qabaqcadan mәlum olmayan tәsirlәr
tәnzimlәmә obyektinin iş rejimini xarakterizә edәn fiziki göstәricilәr
prosesin öz mahiyyәti ilә әlaqәdar olmayıb,xarici sәbәblәrdәn yaranan tәsirlәr
obyektin özünün vә qurğuların xarakteristikalarının dәyişmәsi ilә yaranan tәsirlәr
zamanın mәlum funksiyası şәklindә verilәn tәsirlәr

10 Şәkildә PŞ nәyi ifadә edir?

•

Propersianal inteqral
Porşeni
Pyezoşüalandırıcını
Pyezoelektriki
Propersional

11 Şәkildә PQ nәyi ifadә edir?

•

Pyezoelektriki
Pyezo qәbuledici
Propersional
Porşen
Propersional diferensial

12 Aşağıdakılardan hansı Vixrli çevricicnin vә ya burulğanlı çevricinin şәkilidir?

•

13 Aşağıdakı şәkillәrdәn hansı Dәyişәn tәzyiyqlәr üsulu ilә sәrfin ölçülmәsi sxemidir?

•

14 Güc icra mexanizmlәrinin icra orqanına tәsir forması hansıdır?

•

Qüvvә şәklindә
Moment şәklindә
Qüvvә vә Moment şәklindә
Impuls kimi
Cәrәyan kimi

15 Şәkildә 2 nәyi göstәrir?

•

Transformatorun içliyini
Hәrәkәtsiz dolağı
Releni
Termocütü
Hәrәkәtli dolağı

16 Şәkildә 1 nәyi göstәrir?

•

Transformatorun içliyini
Hәrәkәtsiz dolağı
Releni
Termocütü
Hәrәkәtli dolağı

17 Aşağıdakı şәkildә Kontaktsız giriş qurğularının rele – kontaktor sxemi (RKS)ilә qoşulması zamanı adәtәn hansı
relelәrdәn istifadә olunur?

•

Gecikmәli relelәrdәn
3 veziyyetlti relelәrdәn
Aralıq relelәrindәn
2 vәziyyәtli relelәrdәn
Histerezisli relelәrdәn

18 Güc dövrәlәri dedikdә nә başa düşülür?

•

Hamısı sәhvdir
elektrik mühәrriklәri
tramsformatorlar
qızdırıcılar
Hamısı düzdür

19 Komutasiya olunan cәrәyanın növünә görә Kontaktorlar hansı növ kontaktorlara bölünürlәr?

•

Hәm sabit cәrәyan,hәm dә dәyişәn cәrәyan kontaktorlarına
sabit cәrәyan kontaktorlarına
kontaktorlarına
Hәm Takt impulslu,hәm dә sabit cәrәyan kontaktorlarına
dәyişәn cәrәyan kontaktorlarına

20 Rәqәmsal sayğaclar nә üçün istifadә olunur?

•

takt impulsları saymaq
2 әdәd çoxmәrtәbәli ikilik әdәdin müqayisә edilmәsini
m elementli giriş kodunu çıxışlardan birindә siqnala çevirmәk
rәqәmlәrin yazılması
girişindә siqnallar şәklindә verilәn iki әdәdin cәmini hesablamaq

21 Verilmiş Prinsipial sxem aşağıdakılardan hansına aiddir?

•

deşifrator
rәqәmsal sayğac
multipleksor
cәmlәyici
müqayisә qurğusu

22 İnformasiyanı emal edәn qurğuların kontaksız işlәmә prinsipindә hansı kәmiyyәtin dәyişmәsindәn istifadә olunur?

•

Hamısının
Müqavimәtin
Tutum vә induktivliyin
Cәrәyan şiddәti vә gәrginliyin
Maqnit selinin

23 Proporsional tәnzimlәmә qanununun ifadәsini göstәrin?

•

24 İnteqral tәnzimlәmә qanununun ifadәsini göstәrin?

•

25 әtalәtsiz (güclәndirici) bәndin tәnliyini göstәrin?

•

26 İnteqrallayıcı bәndin tәnliyini göstәrin.

•

27 İdeal diferensiallayıcı bәndin tәnliyini göstәrin.

•
28 Aşağıdakılardan hansı biri qapalı avtomatik idarәetmә sisteminin sxemidir?

•

29 Güc icra mexanizmlәri icra orqanına hansı formada tәsir göstәrir?

•

Qüvvә şәklindә
Moment şәklindә
Qüvvә vә Moment şәklindә
Impuls kimi
Cәrәyan kimi

30 Real diferensiallayıcı bәndin tәnliyini göstәrin.

•
31 Avtomatlaşdırmanın element bazasının inkişaf mәrhәlәsinә hansilar aiddir?

•

Çox böyük inteqral sxemlәr
inteqral sxemlәri
kontaksız mәntiqi qurğular
böyük inteqral sxemlәr
bütün bәndlәr düzgündür.

32 Aşağıdakı şәkildә hansi elementlәr giriş qurğusudur?

•

GÇQola bilәr
Yalnız NQ
Heç biri
Yalniz TQ
NQ vә TQ hәr iksi.

33 İstehsalın idarә olunmasının beş sәviyyәli tabeli tәsnifatı hansı şәkildә göstәrilmişdir?
Bütün bәndlәr düzgündür

•

.

34 Sәnaye avtomatikası funksional tәyinatina görә neçә növә bölünür?

•

8
1
2
15 vә daha çox
5.

35 Avtomatik tәnzimlәmә sistemlәrinin tәdqiqindә dinamika tәnliklәrini necә yazırlar?

•

adi şәkildә
funksiyaların originalları ilә
funksiyaların törәmәlәri ilә
funksiyaların diferensialları ilә
funksiyaların tәsvirlәri ilә

36 Vahid tәkan şәkilli siqnallar necә ifadә olunur?

•

37 Hәqiqi tezlik xarakteristikası necә funksiyadır?

•

absis oxuna nәzәrәn simmetrik
irrasional
tәk
cüt
koordinat başlanğıcına nәzәrәn simmetrik

38 İnteqral (İ) tәnzimlәmә qanununun ötürmә funksiyasının düzgün ifadәsini göstәrin.

•
39 Hansı tәsirlәr xarici hәyәcanlandırıcı tәsirlәr adlanır?

•

qiymәti qabaqcadan mәlum olmayan tәsirlәr
tәnzimlәmә obyektinin iş rejimini xarakterizә edәn fiziki göstәricilәr
prosesin öz mahiyyәti ilә әlaqәdar olmayıb,xarici sәbәblәrdәn yaranan tәsirlәr
obyektin özünün vә qurğuların xarakteristikalarının dәyişmәsi ilә yaranan tәsirlәr
zamanın mәlum funksiyası şәklindә verilәn tәsirlәr

40 Determinik hәyәcanlandırıcı tәsirlәr hansı tәsirlәrdir?

•

qiymәti qabaqcadan mәlum olmayan tәsirlәr
tәnzimlәmә obyektinin iş rejimini xarakterizә edәn fiziki göstәricilәr
prosesin öz mahiyyәti ilә әlaqәdar olmayıb,xarici sәbәblәrdәn yaranan tәsirlәr
obyektin özünün vә qurğuların xarakteristikalarının dәyişmәsi ilә yaranan tәsirlәr
zamanın mәlum funksiyası şәklindә verilәn tәsirlәr

41 Tәsadüfi hәyәcanlandırıcı tәsirlәr hansı tәsirlәrdir?

•

qiymәti qabaqcadan mәlum olmayan tәsirlәr
tәnzimlәmә obyektinin iş rejimini xarakterizә edәn fiziki göstәricilәr
prosesin öz mahiyyәti ilә әlaqәdar olmayıb,xarici sәbәblәrdәn yaranan tәsirlәr
obyektin özünün vә qurğuların xarakteristikalarının dәyişmәsi ilә yaranan tәsirlәr
zamanın mәlum funksiyası şәklindә verilәn tәsirlәr

42 Tәnzimlәnәn kәmiyyәtlәr obyektin hansı koordinatlarıdır?

•

nәzarәt olunan koordinatlar
vәziyyәt koordinatları
giriş koordinatları
tәnzimlәnәn koordinatlar
çıxış koordinatları

43 Girişi pillәvari dәyişdikdә vәziyyәti zamana görә dәyişәn obyektlәr necә adlanır?

•

dinamik
statik
әtalәtsiz
sakit
sürüşәn

44 Tәnzimlәyici ilә obyektin vәhdәti necә adlanır?

•

tәnzimlәnәn kәmiyyәt
tәnzimlәmә sistemi
tәnzimlәmә
tәnzimlәyici
tәnzimlәmә obyekti

45 Obyektә mәqsәdyönlü idarә tәsiri göstәrәn texniki qurğu necә adlanır?

•

tәnzimlәnәn kәmiyyәt
tәnzimlәmә
tәnzimlәmә sistemi
tәnzimlәyici
tәnzimlәmә obyekti

46 Obyektin iş rejimini texniki qurğuların kömәyilә sabit saxlanılması vә ya müәyyәn qanun üzrә dәyişdirilmәsi necә
adlanır?

•

tәnzimlәnәn kәmiyyәt
tәnzimlәmә
tәnzimlәmә sistemi
tәnzimlәyici
tәnzimlәmә obyekti

47 Aşağıdakılardan hanslar kombinә edilmiş trigerlәrә aiddir? 1)RST triger 2)DRS triger 3)JKRS

•

1 vә 2
yalnız 1
yalnız 2
yalnız 3
1, 2, 3

48 Parametrik icra mexanizmlәri icra orqaninin vәziyyәtinin dәyişmәsini hansı parametrlәrin dәyişmәsi nәticәsindә
tәsir göstәrir?

•

sürәt
müqavimәt
maqnit seli
bütün bәndlәr dogrudur
temperatur

49 Aşağıdakı şәkildә 3nәyi ifadә edir?

•

Qaytarıcı yayı
Hәrәkәtli kontaktı
Hәrәkәtsiz kontaktı
Içliyi
Dolağı

50 Aşağıdakı şәkildә 2nәyi ifadә edir?

•

Qaytarıcı yayı
Hәrәkәtli kontaktı
Qövs söndürmә sistemi
Içliyi
Dolağı

51 Aşağıdakı şәkildә 5nәyi ifadә edir?

•

Qaytarıcı yayı
Hәrәkәtli kontaktı
Yayı
Içliyi
Dolağı

52 Aşağıdakı şәkildә 6nәyi ifadә edir?

•

Qaytarıcı yayı
Hәrәkәtli kontaktı
Lövbәr
Içliyi
Dolağı

53 Aşağıdakı şәkildә 7nәyi ifadә edir?

•

Qaytarıcı yayı
Hәrәkәtli kontaktı
Hәrәkәtsiz kontaktı
Içliyi
Dolağı

54 Aşağıdakı şәkildә 9nәyi ifadә edir?

•

Qaytarıcı yayı
Hәrәkәtli kontaktı
Hәrәkәtsiz kontaktı
Içliyi
Dolağı

55 Aşağıdakı şәkildә 8nәyi ifadә edir?

•

Qaytarıcı yayı
Hәrәkәtli kontaktı
Hәrәkәtsiz kontaktı
Içliyi
Dolağı

56 Aşağıdakı şәkildә 4nәyi ifadә edir?

•

Qaytarıcı yayı
Şarnir şәkilli qol
Hәrәkәtsiz kontaktı
Içliyi
Dolağı

57 Mәrkәzi işlәm bloku vә ya mәrkәzi prosessor hansı funksiyanı yerinә yetirir?

•

Bütün mәntiq funksiyalarını yerinә yetrir.
Idarәedici siqnal hasil edir
Yalniz bölmә әmәliyyatını yerinә yetrir
Siqnalları zәiflәdir
Yalniz vurma әmәliyyatını yerinә yetrir

58 Aşağıdakılardan hansı avtomatlaşdırmanın әsas inkişaf istiqamәtlәrinә aiddır ?

•

bütün variantlar doğrudur.
Avtomatlaşdırma sistemlәrinin funksional imkanlarının artırılması
Element bazasının mürәkkәblәşmәsi
Sәrt aparat sxem strukturlarından çevik yenidәn sazlana bilәn , proqramlana bilәn, strukturlara keçmәklә
Adi әllә (qeyri – avtomatik) laihәlәndirmә üsulundan avtomatlaşdırılmış laihәlәndirmә üsuluna keçmәsi

59 Avtomatik tәnzimlәmә sistemlәrinin qurulmasında neçә fundamental prinsipdәn istifadә olunur?

•

4
5
2
1
3.

60 TPAvİS Lokal Avtomatik İdarәetmә Sistemindәn әsas fәrqlәndirәn cәhәtlәrinә hansı aiddir?

•

Bütün variantları düzdür;
İmformasiya axının daha müasir tәşkili:
İmformasiyanın alınması , emalı vә tәqdim edilmәsi prosesinin tam avtomatlaşdırılması:
idarәedici hesablama maşını (İHM) ilә aktiv dialoqa girmәk imkanının olması:
İstehsalın işә salınması vә saxlanması zamanı yüksәk avtomatlaşdırma dәrәcәsinin olması:

61 Texnoloji proseslәrin avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemi hansi növ EHMlәrin yaradilmasi nәticәsindә mümkün
olub?

•

Yalniz 2ci növ:
Yalniz 1ci növ:
1ci vә 2ci nov:
Bu mümkün deyil:
2ci vә 3cü nov;

62 Avtomatlaşdırma nәdir?

•

Idarәetmә blokudur:
Texniki qurğudur:
idarәetmә funksiyasını insanın әvәzinә avtomatik qurğu vasitәsi ilә icra edir;
Yalniz istehsalin avtomatlaşdırılmasidır:
Nәzarәt qurğusudur:

63 Avtomatlaşdırma texniki fәnn kimi nә ilә mәşğul olur?

•

Vericilәr ilә
Avtomatik qurğu vә mexanizimlәrin yaradılması ilә;
Robotlar vә onların texniki qurğuları ilә
Relelәr ilә
Mühәrriklәr ilә

64 Avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemi (AvİS) nәyin vәhdәtidir?

•

Tәbiәt – maşın:
Maşın –maşın:
Istehsal – texnikanın:
insanmaşın;
Insan – tәbiәtin:

65 Aşağıdakılardan hansı verici parametrik vericilәrә aiddir?

•

termoelektrik.
pyezoelektrik;
tutum:
fotoelektrik
induksiya;

66 Aşağıdakılardan hansı verici generator tipli vericilәrә aiddir?

•

tenzorezistor;
induktiv;
tutum;
termoelektrik:
termorezistor.

67 Reostat vericilәrin çevirmә tәnliyi necә ifadә olunur?

•

.

68 Tenzometrik vericilәrin iş prinsipi elektrik müqavimәtinin hansi parametrdәn asılılığına әsaslanır?

•

kütlәdәn;
temperaturdan;
tәzyiqdәn;
qüvvәdәn.
mexaniki gәrginlikdәn:

69 Nisbi xәtanı göstәrin.

•

.

70 Gәtirilmiş xәtanı göstәrin.

•

.

71 Aşağıdakılardan hansi biri statik çevirmә әmsalıdır?

•
72 Texnoloji proseslәrdә avtomatlaşma ilә avtomatik idarә etmә sisteminin fәrqi nәdir?

•

hәr ikisindә dә avtomatlaşma dәrәcәsi sıfır olur
avtomatlaşma prosesindә insan әmәyindәn istifadә olunur avtomatik idarәetmә sistemlәrindә isә yalnız texniki qurğulardan
istifadә olunur
hәr iki sistemdә insan әmәyindәn istifadә olunur
hәr iki sistemdә yalnız texniki qurğulardan istifadә olunur
hәr ikisindә әl әmәyindәn istifadә olunmur

73 İdarәetmәnin әsas Metodoloji Prinsipi nәdir?

•

Heç biri
Sistem.
sistemsizlik
Ayrı –ayrı müxtәlif tәyinatlı element vә qurğular
Eyni tәyinatlı element vә qurğuların

74 Avtomatik Sistemdә Lokal (Fәrdi) Funksiyalar hansılardı?

•

A, B, C, D variantları düzdür;
Obyekt, Mәqsәd, Ölçmә
Mәlumatın toplanması vә emalı, Müqayisә
İdarә qәrarlarının qәbul olunması
Güclәndirmә, İcra orqanı

75 Avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemlәri avtomatik idrәetmә sistemlәrindәn nә ilә fәrqlәnir.

•

Bütün funksiyalar insan tәrәfindәn yerinә yetirilir
Avtomatlaşmış İdarәetmә prosesindә texniki qurğular ilә birlikdә insanın aktiv iştirakı nәzәrdә tutulur.
Avtomatlaşdırılmış İdarәetmә prosesindә insanın aktiv iştirakı nәzәrdә tutulmur
Avtomatlaşdırılmış vә Avtomatik İdarәetmә prosesindә texniki qurğular ilә birlikdә insanın aktiv iştirakı nәzәrdә tutulur.
Avtomatlaşdırılmış İdarәetmә prosesi yalnız texniki qurğular ilә hәyata keçir

76 Avtomatlaşdırılma dәrәcәsi nә zaman 1 olar?

•

Tәnzimlәmә zamanı
Proses әl ilә aparılan zaman
Proses avtomatik idarә olunan zaman;
Proses sürәtli idarә olun zaman
Proses yavaş idarә olun zaman

77 Vericilәr nә üçün istifadә olunur?

•

diskret siqnalı elektrik kәmiyyәtinә çevirmәk üçün.
analoq siqnallarını rәqәm siqnalına çevirmәk üçün;
qeyrielektrik kәmiyyәtini elektrik siqnalına çevirmәk üçün:
elektrik kәmiyyәtini diskret siqnala çevirmәk üçün;
rәqәm siqnalını analoq siqnalına çevirmәk üçün;

78 Pyezoelektrik çeviricilәrdә hansı halda uzununa pyezoeffekt yaranır?

•

effekt yaranmır.
XX oxu istiqamәtindә qüvvә tәsir eydikdә:
YY oxu istiqamәtindә qüvvә tәsir eydikdә;
ZZ oxu istiqamәtindә qüvvә tәsir eydikdә;
temperatur dәyişdikdә;

79 Mikroprosessorda sabit yaddaş qurğuları nә üçündür?

•

informasiyanı müvәqqәti yadda saxlamaq.
proqramın bәzi nәticәlәrini yadda saxlamaq;
növbәti komandanı yadda saxlamaq;
qida açılarkәn komandaları vә verilәnlәri yadda saxlamaq;
yazmaoxuma әmәliyyatlarını böyük sürәtlә yerinә yetirmәk;

80 Mikroprosessorda operativ yaddaş qurğusu nә üçündür?

•

informasiyanı müvәqqәti yadda saxlamaq.
proqramın bәzi nәticәlәrini yadda saxlamaq;
növbәti komandanı yadda saxlamaq;
qida açılarkәn komandaları vә verilәnlәri yadda saxlamaq;
yazmaoxuma әmәliyyatlarını böyük sürәtlә yerinә yetirmәk;

81 İlk proqramlaşdırılan kontroller hansı şirkәt tәrәfindәn yaradılmışdır?

•

Ceneral Motors.
Siemens;
İntel;
HP;
Panasonic;

82 Proqramlaşdırılan kontrollerin çıxış bloku hansı qurğuların işini idarә etmir?

•

dәyişәn cәrәyan mühәrrikinin.
elektromaqnitlәrin;
elektromaqnit relelәrin;
elektromaqnit muftaların;
sabit cәrәyan mühәrrikinin;

83 Kontrollerin mәrkәzi prosessorunun tәrkibinә hansı qurğu daxil deyil?

•

operativ yaddaş registrlәri
hesablama mәntiq qurğusu
idarәetmә qurğusu
Müqayisә qurğusu
komandalar sayğacı

84 Proqramlaşdırılan kontrolleri necә proqamlaşdırmaq olar? Düzgün olmayan cavabı göstәrin.

•

PASKAL Dillәrinin kömәyilә
assemblerә oxşar komandaların kömәyilә
yüksәk sәviyyәli problem yönlü dillәrin kömәyilә
funksional kartların kömәyilә
BASİSә bәnzәr dillәrin kömәyilә

85 İdarәetmә sistemlәrindә vericilәr

•

giriş siqnalları üzәrindә çevirmәlәr vә әmәliyyatlar aparır
giriş siqnalını güclәndirir
Giriş kәmiyyәti haqqında informasiyanı qәbul edir
idarә obyektinә idarәedici tәsir formalaşdırır
kommutasiya әmәliyyatını yerinә yetirir

86 İdarәetmә sistemlәrindә informasiyanın ilkin emal qurğuları:

•

•

Giriş siqnalları üzәrindә çevirmәlәr vә әmәliyyatlar aparır
giriş siqnalını güclәndirir
giriş kәmiyyәti haqqında informasiyanı qәbul edir
idarә obyektinә idarәedici tәsir formalaşdırır
kommutasiya әmәliyyatını yerinә yetirir

87 Güclü kontaktlı vericilәrdә tәzyiq hansı intervalda dәyişir

•

.

88 Ölçülәn kәmiyyәtin әsil qiymәtinә әn yaxın olan hansı qiymәt hesab edilir?

•

orta hesabi qiymәtin kvadratı
bir sıra ölçmәlәrin orta kvadratik qiymәti
bir sıra ölçmәlәrin mütlәq qiymәti
ölçmә nәticәlәrinin orta hesabi qiymәti
orta kvadratik meyletmәnin kvadratı

89 Dispersiya nәdir?

•

orta hesabi qiymәtin kvadratı
bir sıra ölçmәlәrin orta kvadratik qiymәti
bir sıra ölçmәlәrin mütlәq qiymәti
ölçmә nәticәlәrinin orta hesabi qiymәti
Orta kvadratik meyletmәnin kvadratı

90 Tenzorezistorların çıxış parametrlәrini ölçmәk üçün körpü sxemindәn başqa daha hansı qurğudan istifadә etmәk
olar?

•

RLdövrәlәrindәn
ölçmә güclәndiricilәrindәn
ölçmә transformatorlarından
Gәrginlik bölücülәrindәn
RCdövrәlәrindәn

91 Yarımkeçirici termorezistorların müqavimәtinin böyük mәnfi temperatur әmsalına malik olması nә demәkdir?

•

temperatur artdıqca müqavimәt sonsuz olur
temperatur artdıqca müqavimәt artır
temperatur artdıqca müqavimәt dәyişmir
temperatur artdıqca müqavimәt sıfır olur
Temperatur artdıqca müqavimәt azalır

92 Avtomatik sistemlәrin әsas güclәndirici elementi hansıdır

•

kombinә edilmiş
hidravlik
akustik
Elektrik
pnevmatik

93 Aşağıdakılardan hansı biri elektrik güclәndiricilәrinә aid deyil?
elektromaşın
elektron
maqnit

•

elektromexaniki
Elektrodinamiki

94 . Çoxkaskadlı elektron güclәndiricilәrindә ilk kaskadlar adәtәn hansı güclәndiricilәr

•

zolaqlı
Gәrginlik
güc
seçici
harmonik

95 Çoxkaskadlı elektron güclәndiricilәrindә son kaskadlar adәtәn hansı güclәndiricilәr

•

zolaqlı
gәrginlik
Güc
seçici
harmonik

96 Eyni qabaritli elektromaqnitlәrdәn hansı biri daha az qüvvә hasil edir?

•

kombinә olunmuş
neytral
polyarizә olunmuş
sabit cәrәyan
Dәyişәn cәrәyan

97 Sabit cәrәyan mühәrriklәrindә lövbәrin fırlanma istiqamәtini necә dәyişmәk olar?

•

Tәsirlәnmә cәrәyanının qütblülüyünü dәyişmәklә
qida gәrginliyini dәyişmәklә
lövbәr cәrәyanını dәyişmәklә
tәsirlәnmә selini dәyişmәklә
lövbәr selini dәyişmәklә

98 Elektrik mühәrrikinin lövbәrinin fırlanma sürәtini hansı kәmiyyәtlәri dәyişmәklә idarә etmәk olar?

•

qida gәrginliyini, tәsirlәnmә cәrәyanını, lövbәr cәrәyanının istiqamәtini
Qida gәrginliyini, lövbәr cәrәyanını, tәsirlәnmә selini
qida gәrginliyini, lövbәr cәrәyanını, tәsirlәnmә cәrәyanını
lövbәr cәrәyanını, tәsirlәnmә cәrәyanını, tәsirlәnmә selini
qida gәrginliyini, tәsirlәnmә cәrәyanını, tәsirlәnmә selini

99 İkifazalı asinxron mühәrrikinin şәbәkә dolağının dövrәsinә kondensator nә üçün qoşulur?

•

mühәrrikin statorunu geriyә hәrәkәt etdirmәk üçün;
mühәrrikin rotorunu dayandırmaq üçün
Mühәrrikin rotorunu hәrәkәtә gәtirmәk üçün
mühәrrikin statorunu hәrәkәtә gәtirmәk üçün
mühәrrikin rotorunu revers etmәk üçün

100 İkifazalı asinxron mühәrrikini hansı üsulla idarә etmәk mümkündür?

•

faza,bucaq sürәti
amplitud,tezlik
faza,tezlik
Amplitud,faza
amplitud,faza,tezlik

101 Sinxron elektrik mühәrriklәri hansı hallarda tәtbiq edilir?

•

fırlanma tezliyinin reversi tәlәb olunan
fırlanma tezliyinin sabit saxlanması tәlәb olunan
fırlanma tezliyinin dәyişmәsi tәlәb olunan

•

Fırlanma sürәtinin sabit saxlanması tәlәb olunan
fırlanma sürәtinin dәyişmәsi tәlәb olunan

102 Adi elektromaqnit relelәrindә bir neçә saniyә zaman dözümünü necә almaq olar

•

dolağa paralel indukyivlik qoşmaqla
dolağı rezistorla şuntlamaqla
dolağı rezistorla şuntlamaqla
Dolağı kondensatorla şuntlamaqla
dolağa ardıcıl müqavimәt qoşmaqla

103 . Kondensatorlu zaman relelәrindә zaman dözümünü necә tәnzim etmәk olar?

•

şәbәkә gәrginliyini dәyişmәklә
qida gәrginliyinin polyarlığını dәyişmәklә
hәdd elementinin gәrginliyini dәyişmәklә
güclәndiricinin giriş gәrginliyini dәyişmәklә
Dövrәnin zaman sabitini dәyişmәklә

104 Gәrginlik bölücülәrinin ötürmә әmsalının qiymәti hansı hәdlәrdә olur?

•

105 Cәrәyan transformatorları hansı rejimә yaxın rejimdә işlәyirlәr?

•

kombinә olunmuş
statik
dinamik
Qısa qapanma
yüksüz işlәmә

106 Gәrginlik transformatorları hansı rejimә yaxın rejimdә işlәyirlәr

•

kombinә olunmuş
statik
dinamik
qısa qapanma
Yüksüz işlәmә

107 Şәkildә göstәrilәn kontaktlı verici neçә mövqelidir?

•

çoxmövqeli.
1;
2:
3;
4;

108 Şәkildә göstәrilәn kontaktlı verici neçә mövqelidir?

•

heç biri.
1;
2;
4;
çoxmövqeli:

109 Fotoelektron vurucularda neçә elektron emissiyasından istifadә edilir?

•

5.
1;
2:
3;
4;

110 Fotodiodun generator rejimindә onun üzәrinә işıq düşdükdә çıxışda nә dәyişir?

•

dәyişiklik olmur.
pn keçidi;
müqavimәt;
gәrginlik:
cәrәyan;

111 Pyezoelektrik çeviricilәrdә hansı halda eninә pyezoeffekt yaranır?

•

effekt yaranmır.
XX oxu istiqamәtindә qüvvә tәsir etdikdә;
YY oxu istiqamәtindә qüvvә tәsir etdikdә:
ZZ oxu istiqamәtindә qüvvә tәsir etdikdә;
temperatur dәyişdikdә;

112 Maqnit güclәndiricilәrindә nüvәnin dolaqları hansı gәrginliklәrlә qidalanır?

•

dolaqlar gәrginliklә qidalanmır
işçi dolaq sabit, idarә dolağı dәyişәn
hәr iki dolaq sabit
Idarә dolağı sabit, işçi dolaq dәyişәn
hәr iki dolaq dәyişәn

113 Maqnit güclәndiricilәrinin iş prinsipinin әsasını nә tәşkil edir
maqnit selinin dәyişmәsi
maqnit sisteminin aktiv müqavimәtinin dәyişmәsi

•

maqnit sisteminin yükünün dәyişmәsi
maqnit induksiyasının dәyişmәsi
Maqnit sisteminin nüfuzluluğunun dәyişmәsi

114 Maqnit güclәndiricilәrinin statik xarakteristikası aşağıdakılardan hansı biridir?

•

idarә cәrәyanının yük müqavimәtindәn asılılığı
idarә cәrәyanının yük cәrәyanından asılılığı
Yük cәrәyanının idarә cәrәyanından asılılığı
idarә cәrәyanının maqnit sahә gәrginliyindәn asılılığı
yük cәrәyanının yük müqavimәtindәn asılılığı

115 Hidravlik güclәndiricilәr siqnalları hansı parametrә görә güclәndirmәk üçün istifadә olunur?

•

tәcilә.
cәrәyana
gәrginliyә
Gücә
sürәtә

116 Hidravlik güclәndiricilәrdә işçi mayenin tәzyiqi nәdәn asılı olaraq dәyişir?

•

heç dәyişmir
drosselin sürәtindәn
drosselin tәcilindәn
drosselin çәkisindәn
Drosselin yerdәyişmәsindәn

117 Elektron güclәndiricilәrdә güclәndirici cihaz kimi aşağıdakılardan hansı biri istifadә olunmur?

•

inteqral mikrosxemlәr
bipolyar tranzistorlar
sahә tranzistorları
tiristorlar
Doidlar

118 . A rejimi hansı qurğularda daha geniş istifadә olunur?

•

avtogeneratorlarda.
cәrәyan güclәndiricilәrindә;
Gәrginlik güclәndiricilәrindә;
güc güclәndiricilәrindә;
seçici güclәndiricilәrdә;

119 B rejimi hansı güclәndiricilәrdә daha geniş istifadә olunur?

•

seçici güclәndiricilәrdә
cәrәyan güclәndiricilәrindә
gәdginlik güclәndiricilәrindә
bir taktlı güc güclәndiricilәrindә
Iki taktlı güc güclәndiricilәrindә

120 C rejimi hansı qurğularda daha geniş istifadә olunur?

•

Seçici güclәndiricilәrdә vә avtogeneratorlarda
cәrәyan güclәndiricilәrindә
gәdginlik güclәndiricilәrindә
bir vә iki taktlı güc güclәndiricilәrindә
impuls güclәndiricilәrindә

121 Avtomatika sözünün mәnası nәdir?
özü uyğunlaşan.
özü sazlanan;

•

özü tәşkillәnәn;
özü alqoritmlәşәn;
özü tәsir edәn:

122 Hansı obyektlәr dinamik obyektlәr adlanır?

•

girişә heç bir reaksiya vermәyәn obyektlәr.
girişi pillәvari dәyişdikdә vәziyyәti dәyişmәyәn obyektlәr;
girişi pillәvari dәyişdikdә vәziyyәti ani dәyişәrәk yeni sabit qiymәt alan obyektlәr;
girişi pillәvari dәyişdikdә vәziyyәti zamana görә dәyişәn obyektlәr:
girişi pillәvari dәyişdikdә vәziyyәti ani dәyişmәyәn obyektlәr;

123 Avtomatik tәnzimlәmә sistemindә tәnzimlәyicidә hasil olan siqnal nәyә tәsir göstәrir?.

•

güclәndiriciyә.
obyektә;
Icra orqanına;
tapşırıq orqanına;
vericiyә;

124 Hansı obyektlәr statik vә ya әtalәtsiz obyektlәr adlanır?

•

girişә heç bir reaksiya vermәyәn obyektlәr.
Girişi pillәvari dәyişdikdә vәziyyәti ani dәyişәrәk yeni sabit qiymәt alan obyektlәr;
girişi pillәvari dәyişdikdә vәziyyәti dәyişmәyәn obyektlәr;
girişi pillәvari dәyişdikdә vәziyyәti zamana görә dәyişәn obyektlәr
girişi pillәvari dәyişdikdә vәziyyәti ani dәyişmәyәn obyektlәr;

125 Kombinә olunmuş AİSlәrdә hansı prinsiplәrdәn istifadә olunur?

•

kompensasiya ilә meyletmәyә görә tәnzimlәmә prinsiplәrindәn.
kompensasiya ilә әks әlaqә prinsiplәrindәn:
kompensasiya ilә açıq idarәetmә prinsiplәrindәn;
açıq idarәetmә vә әks әlaqә prinsiplәrindәn
meyletmәyә görә tәnzimlәmә prinsipindәn;

126 әsas tәnzimlәmә qanunlarına aşağıdakılardan hansı biri aid deyil?

•

proporsionalinteqraldiferensial
proporsional;
Diferensial;
inteqral;
proporsionalinteqral;

127 . Aşağıdakılardan hansı biri avtomatik tәnzimlәmә sisteminin sxemidir?

•

•

4:
2;
3;
1;
5;

128 Termoelektrik vericilәrdә termoe.h.q.nin qiymәti nәdәn asılıdır?

•

xüsusi elektrik keçiriciliyindәn;
termoelektrodların uzunluğundan;
termoelektrodların diametrindәn;

istilik keçirmә qiymәtindәn;

129 Tutum vericilәri ilә sәviyyәnin ölçülmәsi hansı parametrin dәyişmәsinә әsaslanır?
naqilin uzunluğunun.
Sin;

•

.

130 Dәyişәn cәrәyan körpüsü neçә dәyişәn parametrin kömәyi ilә müvazinәtә gәtirilә bilәr?

•

beş;
bir;
üç;
iki:
dörd;

131 Aşağıdakılardan hansı element xarici fotoeffektli fotoelementdir?

•

optron;
fotorezistor;
fotodiod;
elektrovakuum fotoelementi:
fototranzistor;

132 Sabit cәrәyan körpü sxemlәrindәn hansı parametri ölçmәk üçün istifadә olunur?

•

tezliyi;
namәlum tutumu;
namәlum müqavimәti:
namәlum induktivliyi;
qarşılıqlı induktivliyi;

133 Maqnitelastik vericilәrdә elektrik muqavimәti mexaniki qüvvә tәsirindәn hansı parametrin dәyişmәsinә görә
dәyişir?

•

maqnit sahә gәrginliyinin;
induktivliyin;
qarşılıqlı induktivliyin;
maqnit nüfuzluluğunun:
maqnit selinin;

134 Avtomatik nәzarәt sisteminin sxemini göstәrin.

•

5;
1;
2:
3;
4;

135 İnduktiv vericilәrdә çevirmә mexamizmi hansı şәkildә baş verir?

•

136 Açıq idarәetmә sisteminin sxemini göstәrin.

5;

•

1;
2;
3:
4;

137 Hansı sxemlәr vasitәsilә lampanın sönmәsi ilә siqnalizasiya yerinә yetirilir?

•

4.5:
1.2:
3.4;
5.6:
1.3:

138 Şәkildә qısa qapalı mühәrrik üçün hansı sxem göstәrilmişdir?

•

qısaqapalı rotorlu AM –in dinamiki tormozlama sxemi;
qısaqapalı rotorlu mühәrrikin tormozlanma sxemi;
qısaqapalı rotorlu asinxron mühәrrikinin cәrәyanının funksiyası kimi avtomatik işәburaxılma sxemi;
qısaqapalı rotorlu AM –in maqnit işәburaxıcı vasitәsilә idarәedilmә sxemi:
qısaqapalı rotorlu AM –in reversedilmә sxemi;

139 Gәrginlik bölücülәri hansı mәqsәdlә istifadә olunur?

•

gәrginliyin qiymәtini bir neçә Volt artırmaq üçün
gәrginliyin qiymәtini bir neçә dәfә azaltmaq üçün:
gәrginliyin qiymәtini bir neçә dәfә artırmaq üçün;
vericinin çıxış siqnalını düzlәndirmәk üçün;
gәrginliyin qiymәtini bir neçә Volt azaltmaq üçün;

140 Elektron güclәndiricilәrin A rejimi nә ilә xarakterizә olunur?

•

qeyrixәtti tәhriflәrin böyük olması ilә.
böyük f.i.ә. ilә;
işçi nöqtәnin tranzistorun keçid xarakteristikasının әvvәlindә seçilmәsi ilә;
işçi nöqtәnin tranzistorun keçid xarakteristikasının orta hissәsindә seçilmәsi ilә:
işçi nöqtәnin tranzistorun keçid xarakteristikasından kәnarda seçilmәsi ilә.

141 Güc güclәndiricilәrindә maksimal güc almaq üçün yük qurğusunun müqavimәti necәseçilmәlidir?

•

yük müqavimәti sonsuz böyük olmalıdır;
güclәndiricinin çıxış müqavimәtindәn böyük olmalıdır;
güclәndiricinin çıxış müqavimәtindәn kiçik olmalıdır;
güclәndiricinin çıxış müqavimәtinә bәrabәr olmalıdır:
yük müqavimәti sıfra bәrabәr olmalıdır;

142 Aşağıdakılardan hansı biri maqnit güclәndiricisinin mәnfi cәhәtidir?

•

iş dayanıqlığı.
sadәliyi;
yüksәk hәssaslığı
hәddәn artıq yüklәnmә qabiliyyәti;
xarici elektromaqnit sahәlәrinin iş rejiminә tәsir göstәrmәs:

143 Avtomatlaşdırma sistemlәri elementlәrinin işlәdiklәri fiziki prinsipә görә növü hansıdır?

•

hәr biri:
radioaktiv;
ferromaqnit;
elektroistilik;
ion;

144 Aşağıdakılardan hansı biri passiv vericilәrә aid deyil?

•

termocütlәr:
tenzorezistorlar;
potensiometrlәr;
fotorezistorlar;
termorezistorlar;

145 Aşağıdakılardan hansı biri aktiv vericilәrә aid deyil?

•

induksion;
pyezoelektrik;
potensiometrlәr:
fotoelektrik;
termoelektrik;

146 Programlaşdırılan mәntiqi kontrollerlәr üçün nә xarakterik deyil?

•

elektroavtomatikanın mәntiq sxemlәrini әvәz etmәk;
mәntiqi әmәliyyatları yerinә yetirmәk;
hesablama әmәliyyatları yerinә yetirmәk:
elektroavtomatikanın rele sxemlәrini әvәz etmәk;
Bul funksiyalarını realizә etmәk;

147 Şәkildә hansıelementlәrin şәrti işarәsi göstәrilmişdir?

•

asinxron maşınlar;
paralel, ardıcıl vә qarışıq tәsirlәnәn SCM:
ardıcıl, paralel vә qarışıq tәsirlәnәn SCM;
qarışıq, ardıcıl vә paralel tәsirlәnәn SCM;
ardıcıl, qarışıq vә paralel tәsirlәnәn SCM;

148 Aşağıdakılardan hansı biri tutum vericilәrinin nöqsan cәhәtidir?

•

kiçik әtalәtli olmaları;
quruluşlarının sadәliyi;
yüksәk hәssaslığı;
yüksәk tezlikli qida mәnbәlәrindәn istifadә olunması:
kiçik kütlәyә vә ölçülәrә malik olmaları;

149 Neytral elektromaqnit relesi dәyişәn cәrәyan dövrәsinә qoşulduqda nә baş verәr?

•

reaksiya vermәyәcәk;
işlәyә bilmәz;
uğultu ilә işlәyir.
dayanar;
dağılar;

150 Qapalı idarәetmә sisteminin sxemini göstәrin.

•

5:
1;
2;
3;
4;

151 Xәtti yerdәyişmә birqat induktiv vericinin sxemini göstәtin.

•

5;

•

1:
2;
3;
4;

152 Müstәvi paralel kondensatorun tutumunu necә artırmaq olar?

•

153 Lövhәlәr arası mәsafәsi dәyişәn qeyridiferensial tutum vericinin sxemini göstәrin.

•

5;
1:
2;
3;
4;

154 Pyezoelektrik vericilәrdә hansı ox istiqamәtindә qüvvә tәsir etdikdә pyezoelektrik effekti yaranmır?

•

qüvvә;
elektrik;
optik:
mexaniki;
elastiki;

155 Avtomatlaşdırmanın ierarxik strukturunda neçә sәviyyә mövcuddur?
6;
2;
3;

•

4;
5:

156 Diferensial induktiv vericinin sxemini göstәrin.

•

5;
1;
2:
3;
4;

157 Maqnit elastik vericinin sxemini göstәrin.

•

5;
1;
2;
3;
4:

158 İnduksiya vericisinin sxemini göstәrin.

•

5:
1;
2;
3;
4;

159 Bucaq yerdәyişmә induktiv vericinin sxemini göstәrin.

•

5;
1;
2;
3:
4;

160 Tutum vericilәrinin iş prinsipinin әsasını aşağılakı ifadәlәrdәn hansı biri tәşkil edir?

•

161 Elektromaqnit relesinin geri qayıtma әmsalının qiymәti hansı hәdlәrdә olur?

•

162 Dәyişәn aktiv sahәli qeyridiferensial tutum vericisinin sxemini göstәrin.

•

5;
1;
2:
3;
4;

163 Dәyişәn cәrәyan elektromaqnit relelәrindә lövbәr 1 saniyә әrzindә neçә rәqs edir?

•

250;
50;
100:
150;
200;

164 Polyarizә olunmuş relelәrin neytral relelәrә nisbәtәn cәldişlәmәsinin sәbәbi nәdir?

•

idarә siqnalının sәviyyәsinin dәyişmәsi;
cәrәyanın yaratdığı maqnit seli;
sabit maqnitin yaratdığı maqnit seli.
cәrәyanın polyarlığının dәyişmәsi;
hava aralığında nәticәvi selin azalması;

165 Dәyişәn dielektrik nüfuzluluqlu tutum vericisinin sxemini göstәrin.

•

5.
1;
2;
3:
4;

166 Avtomatlaşdırma sistemlәri elementlәrinin işlәdiklәri fiziki prinsipә görә növü hansıdır?

•

hәr biri:
elektrik
ferromaqnit
elektromaşın
elektron

167 Avtomatlaşdırma sistemlәri elementlәrinin yerinә yetirdiklәri funksiyalara görә növü hansıdır?

•

hәr biri.
vericilәr
güclәndiricilәr
stabilizatorlar
relelәr

168 Lövhәlәrarası mәsafәsi dәyişәn diferensial tutum vericisinin sxemini göstәrin.

•

5;
1;
2;
3;
4:

169 Aşağıdakılardan hansı biri avtomatika sistemlәrinin mühafizә qurğusuna aid deyil?

•

avtomatik hava açarları,
qoruyucular;
cәrәyan relelәri;
istilik relelәri;
vizual qurğular.

170 Aşağıdakılardan hansı biri indikasiya qurğusu deyil?

•

maye kristallar;
vakuum lüminesent lampaları;
qaz boşalmalı indikatorlar
zummer elementlәri.
işıq diodları

171 Aşağıdakılardan hansı biri miqyas çeviricisinә aid deyil?

•

ölçmә transformatorları.
şuntlar
gәrginlik bölücülәri
gәrginlik süzgәclәri:
ölçmә güclәndiricilәri

172 Dәyişәn aktiv sahәli diferensial tutum vericisinin sxemini göstәrin.

•

5:
1
2
3;
4;

173 Avtomatlaşdırma sistemlәri elementlәrinin yerinә yetirdiklәri funksiyalara görә növü hansıdır?

•

hәr biri.
paylayıcılar;
mühәrriklәr;
impuls generatorları;
mәntiq elementlәri;

174 Hansı sxemlәr vasitәsilә lampanın qoşulması ilә siqnalizasiya yerinә yetirilir?

•

4.5:
1.2;
3.4:
5.6:
1.3:

175 Aşağıdakılardan hansı element daxili fotoeffektli element deyil?

•

heç biri:
fotorezistor;
fotodiod;
fototranzistor;
ventil fotoelementi;

176 Vericilәrdә passiv hәssas elementlәrә hansı biri aiddir?

•

elektrodinamik elementlәr;
pyezoelektrik;
termocütlәt;
fotoelementlәr;
tutumlar:

177 Aşağıdakılardan hansı müstәqil tәsirlәnәn SCM –in mexaniki xarakteristikasının ifadәsidir? R –lövbәr dolağı
dövrәsinin tam müqavimәtidir.

•

178 Avtomatikada tәnzimlәyici orqanının böyük yerdәyişmәsini almaq üçün hansı icra mexanizmindәn (
servomühәrrikdәn ) istifadә olunur?

•

tәnzimlәyici klapanlı;
membranlı;
porşenli:
elektromaqnitli;
elektromexaniki;

179 Vericilәrdә passiv hәssas elementlәrә hansı biri aiddir?

•

induksion;
pyezoelektrik;
termoelektrik;
fotoelektrik;
maqnitelastik:

180 Tenzorezistorlardan hansı kәmiyyәti ölçmәk üçün istifadә edilmir?

•

tәcili;
qüvvәni;
tәzyiqi;
sәviyyәni;
temperaturu:

181 Aşağıdakılardan hansı biri omik vericilәrә aid deyil?

•

termocütlә:
tenzorezistorlar;
potensiometrlәr;
fotorezistorlar;

termorezistorlar;

182 Sinxron dәyişәn cәrәyan mühәrriklәrindә rotorun fırlanma tezliyi:

•

sıfra bәrabәrdir;
statorun maqnit sahәsinin fırlanma tezliyinә bәrabәrdir:
statorun maqnit sahәsinin fırlanma tezliyindәn kiçikdir;
statorun maqnit sahәsinin fırlanma tezliyindәn böyükdür;
dәyişmәz qalır;

183 Hidravlik vә pnevmatik güclәndiricilәr avtomatik tәnzimlәmә sistemlәrindә nә üçün istifadә olunur?

•

siqnalları sıxlığa görә güclәndirmәk üçün;
siqnalları gücә görә güclәndirmәk üçün:
siqnalları cәrәyana görә güclәndirmәk üçün;
siqnalları gәrginliyә görә güclәndirmәk üçün;
siqnalları sәrfә görә güclәndirmәk üçün;

184 Tutum vericilәri hansı qurğulardır?

•

sabit induktuvlikli verici;
dәyişәn tutumlu verici:
sabit tutumlu verici;
dәyişәn müqavinәtli verici;
dәyişәn induktuvlikli verici;

185 Maqnitelastik çeviricilәr vasitәsilә hansı kәmiyyәtlәr ölçülür?

•

tәzyiq, sәviyyә, moment;
temperatur, sәrf, qüvvә;
sürәt, yerdәyişmә, sәviyyә;
qüvvә, tәzyiq, moment:
tәcil, rütubәt, qüvvә;

186 Çoxkanallı güclәndirici almaq üçün maqnit güclәndiricilәrini necә birlәşdirmәk lazımdır?

•

әhәmiyyәti yoxdur;
paralel;
ardıcıl:
qarışıq;
әksinә;

187 İnduksiya çeviricilәri ilә hansı kәmiyyәt ölçülür?

•

moment, qatılıq, qüvvә;
temperatur, sәrf, qüvvә;
yerdәyişmә, sürәt, tәcil:
sürәt, sıxlıq, sәrf;
sәrf, tәzyiq, tәcil;

188 Avtomatlaşdırmanın ierarxik strukturunun lokal idarәetmә sәviyyәsindә hansı qurğular işlәdilir?

•

idarәedici kompyuterlәr
vericilәr, icra mexanizmlәri:
tәnzimlәyicilәr;
sahә kompyuterlәri;
istehsalatı idarә edәn kompyuterlәr;

189 Avtomatlaşdırmanın ierarxik strukturunun prosesin idarәetmә sәviyyәsindә hansı qurğular işlәdili?

•

idarәedici kompyuterlәr;
vericilәr, icra mexanizmlәri;
tәnzimlәyicilәr:
sahә kompyuterlәri;

istehsalatı idarә edәn kompyuterlәr;

190 Tenzorezistorların çıxış parametrini ölçmәk üçün hansı sxemdәn istifadә edilir?

•

dәyişәn cәrәyan kompensatoru;
gәrginlik bölücülәri:
sabit cәrәyan kompensatoru;
dәyişәn cәrәyan körpüsü;
rәqs konturu;

191 Yarımkeçirici termorezistorun müqavimәti temperatur atrdıqca:

•

dәyişiklik olmur;
artır;
azalır:
dәyişmir;
rәqs edir;

192 Qazla doldurulmuş fotoelementlәr necә adlanır?

•

ventil fotoelementlәri;
vakuum fotoelementlәri;
fotoelektron vurucuları;
ion fotoelementlәri:
fotorezistorlar;

193 Bu hansı tәnzimlәmә qanununun düsturudur?

•

proporsional inteqral diferensial
proporsional
inteqral
diferensial
proporsional inteqral

194 Bu hansı tәnzimlәmә qanununun düsturudur?

•

proporsional inteqral diferensial
proporsional
inteqral
diferensial
proporsional inteqral

195 Bu hansı tәnzimlәmә qanununun düsturudur?

•

proporsional inteqral diferensial
proporsional
inteqral
diferensial
proporsional inteqral

196 Bu hansı tәnzimlәmә qanununun düsturudur?

•

proporsional inteqral diferensial
proporsional
inteqral

diferensial
proporsional inteqral

197 Bu tәnzimlәmә sisteminin hansı xarakteristikasının tәnliyidir?

•

Xәyali tezlik xarakteristikasını göstәrin
Amplitudfazatezlik xarakteristikası
Amplitudtezlik xarakteristikası
Fazatezlik xarakteristikasını göstәrin
Hәqiqi tezlik xarakteristikası

198 Bu tәnzimlәmә sisteminin hansı xarakteristikasının tәnliyidir?

•

Xәyali tezlik xarakteristikası
Amplitudfazatezlik xarakteristikası
Amplitudtezlik xarakteristikası
Fazatezlik xarakteristikası
Hәqiqi tezlik xarakteristikası

199 Bu tәnzimlәmә sisteminin hansı xarakteristikasının tәnliyidir?

•

Xәyali tezlik xarakteristikası
Amplitudfazatezlik xarakteristikası
Amplitudtezlik xarakteristikası
Fazatezlik xarakteristikası
Hәqiqi tezlik xarakteristikası

200 Bu tәnzimlәmә sisteminin hansı xarakteristikasının tәnliyidir?

•

Xәyali tezlik xarakteristikası
Amplitudfazatezlik xarakteristikası
Amplitudtezlik xarakteristikası
Fazatezlik xarakteristikası
Hәqiqi tezlik xarakteristikası

201 Bu tәnzimlәmә sisteminin hansı xarakteristikasının tәnliyidir?

•

Xәyali tezlik xarakteristikası
Amplitudfazatezlik xarakteristikası
Amplitudtezlik xarakteristikası
Fazatezlik xarakteristikası
Hәqiqi tezlik xarakteristikası

202 Bu hansı bәndin tәnliyidir?

•

izodrom
real inteqrallayıcı
rәqsi
konservativ
gecikmә

203 Bu hansı bәndin tәnliyidir?

•

izodrom
real inteqrallayıcı
rәqsi
konservativ
gecikmә

204 Bu hansı bәndin tәnliyidir?

•

izodrom
real inteqrallayıcı
rәqsi
konservativ
gecikmә

205 Bu hansı bәndin ötürmә funksiyasıdır?

•

irrasional
rәqsi
konservativ
iki tәrtibli aperiodik
gecikmә

206 Bu hansı bәndin ötürmә funksiyasıdır?

•

irrasional
rәqsi
konservativ
iki tәrtibli aperiodik
gecikmә

207 Bu hansı bәndin ötürmә funksiyasıdır?

•

irrasional
rәqsi
konservativ
iki tәrtibli aperiodik
gecikmә

208 Bu hansı bәndin ötürmә funksiyasıdır?

•

irrasional
rәqsi
konservativ
iki tәrtibli aperiodik
gecikmә

209 Bu hansı bәndin ötürmә funksiyasıdır?

•

irrasional
rәqsi
konservativ
iki tәrtibli aperiodik
gecikmә

210 Üçüncü tәrtib ATSin dayanıqlı olması üçün Mixaylov әyrisi (hodoqrafı) saat әqrәbinin әksi istiqamәtindә ardıcıl
olaraq neçә kvadrantdan keçmәlidir?

•

4
0
1
2
3

211 Göstәrilәn Mixaylov hodoqraflarından (әyrilәrindәn) hansı 3cü tәrtib dayanıqlı AİSә uyğundur?

•

212 Göstәrilәn Mixaylov hodoqraflarından (әyrilәrindәn) hansı dayanıqlıq sәrhәddindә yerlәşәn 3cü tәrtib ATSә
uyğundur?

•
213 Göstәrilәn Mixaylov hodoqraflarından (әyrilәrindәn) hansı 1ci tәrtib dayanıqlı ATSә uyğundur?

•

214 Göstәrilәn Mixaylov hodoqraflarından (әyrilәrindәn) hansı dayanıqsız ATSә uyğundur?

•

215 Proporsional (P) tәnzimlәmә qanununun ötürmә funksiyasının düzgün ifadәsini göstәrin.

•
216

•
217

•
218 Göstәrilәn Mixaylov hodoqraflarından (әyrilәrindәn) hansı 2ci tәrtib dayanıqlı ATSә uyğundur?

•

219 Cәbri dayanıqlıq kriterisi hansıdır?

•

Naykvist
Xartli
Raus
Mixaylov
Şennon

220 Tezlik dayanıqlıq kriterisi hansıdır?

•

Hurvis
Xartli
Raus
Mixaylov
Şennon

221 Cәbri dayanıqlıq kriterisi hansıdır?

•

Naykvist
Xartli
Hurvis
Mixaylov
Şennon

222 Dördüncü tәrtib AİSin dayanıqlı olması üçün Mixaylov әyrisi (hodoqrafı) saat әqrәbinin әksi istiqamәtindә
ardıcıl olaraq neçә kvadrantdan keçmәlidir?

•

4
0
1
2
3

223 Diferensiallayıcı bәndin hәqiqi tezlik xarakteristikasını göstәrin.

•

224 Adaptiv tәnzimlәmә sistemlәrinin xarakterik xüsusiyyәti nәdir?

•

tapşırıq siqnalı qabaqcadan mәlum olmayan qanun üzrә dәyişir
öz әvvәlki rejimini bәrpa etmәk üçün parametrlәrini vә yaxud strukturunu dәyişır
tәnzimlәnәn kәmiyyәtin qiymәtini sabit saxlayır
tapşırıq siqnalı qabaqcadan verilmiş proqram üzrә dәyişir
ekstremum nöqtәsinә malik olur vә bu nöqtә öz yerini qabaqcadan mәlum olmayan trayektoriya üzrә dәyişir

225 Ekstremal tәnzimlәmә sistemlәrinin xarakterik xüsusiyyәti nәdir?

•
226

tapşırıq siqnalı qabaqcadan mәlum olmayan qanun üzrә dәyişir
öz әvvәlki rejimini bәrpa etmәk üçün parametrlәrini vә yaxud strukturunu dәyişır
tәnzimlәnәn kәmiyyәtin qiymәtini sabit saxlayır
tapşırıq siqnalı qabaqcadan verilmiş proqram üzrә dәyişir
ekstremum nöqtәsinә malik olur vә bu nöqtә öz yerini qabaqcadan mәlum olmayan trayektoriya üzrә dәyişir

•
227

•
228 Mixaylov kriterisinә görә sistemi dayanıqlığa yoxlamaq üçün sistemin hansı tәnliyindәn istifadә olunur?

•

transendent tәnliyindәn
diferensial
cәbri
triqonometrik
xarakteristik

229 Sistemin dayanıqlığı onun hansı hәrәkәtinin xarakteri ilә müәyyәn olunur?

•

sәrbәst
rәqsi
dövri
ixtiyari
mәcburi

230 Stasionar tәnzimlәmә sistemlәri hansı sistemlәrdir?

•

obyektin vә tәnzimlәyicinin parametrlәri tezliyә vә fazaya görә dәyişәn
obyektin vә tәnzimlәyicinin parametrlәri zamana görә dәyişmәyәn
obyektin vә tәnzimlәyicinin parametrlәri zamana görә dәyişәn
parametrlәri hәm zamana,hәm dә mәkana görә dәyişәn
obyektin vә tәnzimlәyicinin parametrlәri tezliyә vә fazaya görә dәyişmәyәn

231 Bir tәrtibli aperiodik bәndin hәqiqi tezlik xarakteristikasını göstәrin?

•
232 Real diferensiallayıcı bәndin hәqiqi tezlik xarakteristikasını göstәrin?

•
233 Real inteqrallayıcı bәndin hәqiqi tezlik xarakteristikasını göstәrin?

•

234 İnteqrallayıcı bәndin xәyali tezlik xarakteristikasını göstәrin.

•

235 Diferensiallayıcı bәndin hәqiqi tezlik xarakteristikasını göstәrin.

•
236 İnteqrallayıcı bәndin hәqiqi tezlik xarakteristikasını göstәrin.

•

237 Real inteqrallayıcı bәndin FTXnı göstәrin?

•

238 Real diferensiallayıcı bәndin FTXnı göstәrin?

•
239 Bir tәrtibli aperiodik bәndin FTXnı göstәrin?

•
240 Diferensiallayıcı bәndin FTXnı göstәrin.

•
241 İnteqrallayıcı bәndin FTXnı göstәrin?

•

242 Real inteqrallayıcı bәndin ATXnı göstәrin?

•

243 Real diferensiallayıcı bәndin ATXnı göstәrin?

•
244 Bir tәrtibli aperiodik bәndin ATXnı göstәrin?

•

245 W(S)=KП ötürmә funksiyası ilә verilәn güclәndirici bәnd çevik әks әlaqә ilә әhatә olunmuşdur.Sxemin ötürmә
funksiyasını tәyin etmәli.

•

246 Açıq sistemin amplitud – faza xarakteristikasına görә qapalı sistemin dayanıqlı olub – olmamasını Naykvist
dayanıqlıq kriterisinә әsasәn yoxlamalı .

•

dayanıqsızdır
rәqsi dayanıqlıq sәrhәddindәdir
aperiodik dayanıqlıq sәrhәddindәdir
dayanıqlıq haqda mühakimә yürütmәk olmaz
dayanıqlıdır

247 Şәkildә göstәrilәn Mixaylov әyrisinә görә qapalı sistemin dayanıqlığını yoxlamalı.

•

Mixaylov әyrisi koordinat başlanğıcından keçir, sistem dayanıqsızdır
Dayanıqlıdır
Xarakteristik tәnliyin tәrtibi n=5 vә Mixaylov әyrisi birinci kvadrantdadır, sistem
Mixaylov әyrisinin kvadrantlardan keçmә ardıcıllığı pozulmuşdur, dayanıqlıq

248 Qeyristasionar tәnzimlәmә sistemlәri hansı sistemlәrdir?

•

obyektin vә tәnzimlәyicinin parametrlәri tezliyә vә fazaya görә dәyişәn
obyektin vә tәnzimlәyicinin parametrlәri zamana görә dәyişmәyәn
obyektin vә tәnzimlәyicinin parametrlәri zamana görә dәyişәn
parametrlәri hәm zamana,hәm dә mәkana görә dәyişәn
obyektin vә tәnzimlәyicinin parametrlәri tezliyә vә fazaya görә dәyişmәyәn

249 Qüvvәni ölçmәk üçün istifadә olunan qurğular necә adlanır?

•

vattmetr.
nyutonmetr;
dinamometr;
manometr;
fazometr;

250 Avtomatik nәzarәt sistemi:
idarә olunan kәmiyyәti geniş hәdlәr daxilindә dәyişir.

•

tapşırıq qurğusundan daxil olan siqnala görә әmәliyyatı avtomatik yerinә yetirir;
idarә olunan kәmiyyәti özünün verilәn qiymәti ilә müqayisә vә nәticәni tәsbit edir;
obyektin parametrlәrini verilәn sәviyyәdә saxlayır;
idarә olunan kәmiyyәtin qiymәtini tәlәb olunan qiymәtdә sabit saxlayır;

251 Avtomatik sistemlәrdә üç әsas bәndlәr hansılardır?

•

ölçmә bәndi, icra bәndi; әks әlaqә bәndi.
ölçmә bәndi, aralıq bәnd, icra bәndi
ölçmә bәndi, kommutasiya bәndi, әks әlaqә bәndi;
ölçmә bәndi, düz çevirmә bәndi, әks çevirmә bәndi;
düz çevirmә bәndi, aralıq bәnd, әks çevirmә bәndi;

252 Aşağıdakılardan hansı biri avtomatikanın qurğularının әsas xarakteristikalarına aid deyil?

•

xәta
çevirmә әmsalı
әks әlaqә әmsalı
güclәndirmә әmsalı
hәssaslıq hәddi

253 Aşağıdakılardan hansı biri adsız kәmiyyәtdir?

•

hәssaslıq hәddi.
xәtti xarakteristikalı elementlәr üçün çevirmә әmsalı;
qeyrixәtti xarakteristikalı elementlәr üçün çevirmә әmsalı;
nisbi çevirmә әmsalı;
hәssaslıq;

254 Qeyrielektrik kәmiyyәtini ölçәn verici hansı elementlәrdәn tәşkil olunur?

•

hәssas element, çevirici.
çevirici, güclәndirici
hәssas element, güclәndirici;
ölçmә qurğusu, çevirici
güclәndirici, ölçmә qurğusu;

255 Elektriki çıxış siqnallı vericilәrdә aktiv hәssas elementlәrә hansı biri aid deyil?

•

fotoelementlәr.
pyezoelektrik hәssas elementlәr;
elektrodinamik hәssas elementlәr;
termorezistorlar;
termocütlәr;

256 Generator tipli vericilәrdә e.h.q. hansı hadisә nәticәsindә yaranmır?

•

fotoelektrik.
elektromaqnit induksiya;
termoelektrik;
pyezoelektrik;
maqnitelektrik;

257 Hansı növ vericilәrdә elastiki hәssas elementdәn istifadә olunur?

•

passiv hәssas elementli.
mexaniki çıxış siqnallı;
pnevmatik çıxış siqnallı;
hidravlik çıxış siqnallı;
aktiv hәssas elementli ;

258 Elektriki çıxış siqnallı vericilәrdә passiv hәssas elementlәrә hansı biri aid deyil?

•

termocütlәr .

•

tutum;
induktiv;
qarşılıqlı induktiv;
termorezistorlar;

259 Mәftilli reostat vericilәrin әn mühüm nöqsan cәhәti nәdir?

•

xarakteristikanın simmetrik olması.
xarakteristikanın dalğavari olması;
xarakteristikanın pillәvari olması;
xarakteristikanın xәtti olması;
xarakteristikanın qeyrisimmetrik olması;

260 . Yarımkeçirici termorezistorların xarakterik xüsusiyyәti nәdir?

•

müqavimәtin temperatur artdıqca artması.
müqavimәtin temperaturdan asılı olmaması;
müqavimәtin temperatura mütәnasib olması;
müqavimәtin böyük müsbәt temperatur әmsalına malik olması;
müqavimәtin böyük mәnfi temperatur әmsalına malik olması;

261 Maqnitelastik vericilәrin elektrik müqavimәti nәyә görә dәyişir?

•

reaktiv müqavimәtin dәyişmәsinә görә.
maqnit nüfuzluluğunun dәyişmәsinә görә;
maqnit müqavimәtinin dәyişmәsinә görә;
induktiv müqavimәtin dәyişmәsinә görә;
aktiv müqavimәtin dәyişmәsinә görә;

262 Diferensial tutum vericilәrinin müvafiq qoşulma sxemindә hәssaslıq neçә dәfә artır?

•

artmır.
üç;
dörd;
iki
beş;

263 Fotoelektron vurucular hansı növ fotoelektrik vericilәrinә aiddir?

•

fototranzistor elementlәrinә.
ion fotoelementlәrinә;
elektrovakuum fotoelementlәrinә;
ventil fotoelementlәrinә;
fotodiod elementlәrinә;

264 Hansı temperaturda pyezoeffekt yox olur?

•

.

265 Hansı temperaturda kvarsın strukturu pyezoelektrik effektinә malik olmayan struktura keçir?

•

.

266 Sabit cәrәyan taxogeneratorunun lövbәrindә induksiyalanan e.h.q. hansı tәnliklә tәyin olunur?

•

267 Dәyişәn cәrәyan güclәndiricilәrindә qeyrixәtti element kimi nә işlәdilir?

•

induktivlik;
tranzistor.
transformator;
kondensator;
rezistor;

268 Güc güclәndiricilәrindә yük müqavimәti ilә çıxış müqavimәtini uyğunlaşdırmaq üçün nәdәn istifadә olunur?

•

induktivlik sarğacı;
yüksәldici transformator;
alçaldıcı transformator.
ölçmә transformatoru;
rәqs konturu;

269 Birtaktlı güc güclәndiricisi adәtәn hansı rejimdә işlәyir?

•

fәrqi yoxdur;
B.
C;
A;
AB;

270 Transformatorsuz güc güclәndiricilәrindә tranzistorlar adәtәn hansı sxem üzrә qoşulurlar?

•

ümumi nöqtәsiz;
ümumi bazalı;
ümumi nöqtәli;
ümumi emitterli;
ümumi kollektorlu.

271 Drossel maqnit güclәndiricisinin yükü işçi dolağa necә birlәşdirilir?

•

birlәşdirilmir;
ardıcıl.
paralel;
kombinә olunmuş;
qarışıq;

272 Maqnit güclәndiricilәrindә baş verәn çevrilmәlәr ardıcıllığını necә tәsvir etmәk olar?

•

273 Çoxkanallı maqnit güclәndiricisini güclәndiricilәri necә birlәşdirmәklә almaq olar?

•

fәrqi yoxdur;
paralel;
qarışıq;
ardıcıl:
kombinә olunmuş;

274 Çoxkanallı maqnit güclәndiricisinin zaman sabiti bütün kaskadların zaman sabitlәrinin:

•

kombinasiyasına bәrabәrdir.
hasilinә;
nisbәtinә;
fәrqinә;
cәminә:

275 Güc icra elementlәrinә hansı biri aid deyil?

•

elektromaqnit relelәr.
elektromexaniki muftalar;
sabit cәrәyan mühәrriklәri;
dәyişәn cәrәyan mühәrriklәri;
elektromaqnitlәr;

276 Avtomatlaşdırmanın ierarxik strukturunun istehsalatın idarәetmә sәviyyәsindә hansı qurğular işlәdilir?

•

idarәedici kompyuterlәr.
vericilәr, icra mexanizmlәri;
vericilәr, icra mexanizmlәri;
sahә kompyuterlәri;
istehsalatı idarә edәn kompyuterlәr:

277 Avtomatlaşdırmanın ierarxik strukturunun strateji idarәetmә sәviyyәsindә hansı qurğular işlәdilir?

•

idarәedici kompyuterlәr.
vericilәr, icra mexanizmlәri;
tәnzimlәyicilәr;
sahә kompyuterlәri;
istehsalatı idarә edәn kompyuterlәr;

278 Vericinin funksional sxemindә HE hansı elementdir?

heç biri;

•

hidravlik element;
Holl effekti;
hәssas element.
hesablayıcı element;

279 Stabillәşdirmә әmsalı:

•

mütlәq çevirmә әmsalının tәrs qiymәtinә deyilir.
statik çevirmә әmsalının tәrs qiymәtinә deyilir;
diferensial çevirmә әmsalının tәrs qiymәtinә deyilir;
dinamik çevirmә әmsalının tәrs qiymәtinә deyilir;
nisbi çevirmә әmsalının tәrs qiymәtinә deyilir:

280 Elektrik vericilәrinә оlan tәlәblәr:

•

hәr biri:
etibarlılıq;
lazımi hәssaslıq;
çıxış kәmiyyәtinin giriş kәmiyyәtindәn kәsilmәz asılılığı y = f(x);
minimal çәki vә hәndәsi ölçülәri;

281 düsturu ilә ifadә olunan hәssaslıq hansı vericilәrә aiddir?

•

taxometrik.
tenzometrik:
induktiv;
potensiometrik;
tutum;

282 düsturu ilә ifadә olunan hәssaslıq hansı vericilәrә aiddir?

•

taxometrik.
tenzometrik;
induktiv:
potensiometrik;
tutum;

283 düsturu ilә ifadә olunan hәssaslıq hansı vericilәrә aiddir?

•

taxometrik.
tenzometrik;
induktiv;
potensiometrik;
maqnitelastik:

284 Şәkildә hansı vericinin sxemi göstәtilmişdir?

•

pyezoelektrik
tenzometrik;
diferensial induktiv;
diferensial termocüt:
maqnitelastik;

285 Avtоmatik sistemlәrdә istifadә оlunan güclәndi¬ricilәrә aşağı¬dakı tәlәblәr qоyulur:

•

hәr biri.
güclәndirici gücә görә tәlәb оlunan güclәndirmә әmsalına malik оlmalıdır;
güclәndiricinin хarakteristikası әksәr hallarda müm¬kün qәdәr хәttiliyә yaхın оlmalıdır;
güclәndiricinin qeyrihәssaslıq zоnası buraхıla bilәn qiymәti aşmamalıdır;
güclәndiricinin zaman sabiti minimum оlmalı vә buraхıla bilәn hәddi aşmamalıdır

286 Şәkildә hansı güclәndiricinin sxemi göstәrilmişdir?

•

pnevmatik güclәndirici.
gәrginlik güclәndiricisi;
güc güclәndiricisi
maqnit güclәndiricisi
elektromaşın güclәndiricisi

287 Şәkildә hansı güclәndiricinin sxemi göstәrilmişdir?

pnevmatik güclәndirici
elektron güclәndirici;
hidravlik güclәndirici;

•

•

maqnit güclәndiricisi;
elektromaşın güclәndiricisi;

288 Maqnit güclәndiricisindә induktivliyin doğru ifadәsi hansıdır?

•

289 İcra elementlәrinә qoyulan aşağıdakı tәlәblәrdәn hansı doğru deyil?

•

böyük ölçülәr vә kütlә
yüksәk cәldişlәmә;
f.i.ә.nın maksimal qiymәti;
minimum hәssaslıq hәddi;
yüksәk etibarlılıq vә uzunmüddәtlilik

290 Şәkildә göstәrilәn sxem hansı mühәrrikә aiddir?

•

addim
bir fazalı asinxron;
sinxron;
iki fazali sinxron;
uc fazali sinxron;

291 . Avtоmatik tәnzimlәmә sistemlәrindә tәtbiq edilәn hid¬rav¬lik servomühәrriklәrdәn hansının sxemi şәkildә
göstәrilmişdir?

•

turbinli;
sirnaq borulu;
membranli;
droselli;
zolotnikli;

292 Reostat vericilәrindә yük әmsalının ifadәsi hansıdır?

•

hec biri

293 Yarımkеçirici tеnzomеtrik vеricilәr hansı yarımkеçirici matеriallardan hazırlanır?

•

her biri
germanium;
silisium;
antimonid indium;
arsenid qallium;

294 Güclәndiricilәrin әsas xarakteristikalarına aiddir:

•

hәr biri.
güc¬lәndirmә әmsalı
sәrf оlunan (işlәdilәn) güc;
çıхış gü¬cü;
cәld¬iş¬lәmә;

295 Hansı güclәndiricilәrin cәldişlәmәsi daha böyükdür?

•

pnevmatik.
maqnit;
elektromaşın;
elektron;
hidravlik;

296 Güc güclәndiricilәrindә alçaldıcı transformator nә üçün istifadә olunur?

•

•

yük müqavimәtini güclәndiricinin çıxış müqavimәtinә uyğunlaşdırmaq.
yük qurğusunun müqavimәtini artırmaq;
güclәndiricinin çıxış müqavimәtini artırmaq;
güclәndirmә әmsalını artırmaq;
işçi nöqtәni seçmәk;

297 Maqnit güclәndiricilәri avtomatik sistemlәrdә әsasәn necә istifadә olunur?

•

harmonik siqnal güclәndiricilәri kimi.
cәrәyan güclәndiricilәri kimi;
gәrginlik güclәndiricilәri kimi;
güc güclәndiricilәri kimi;
impuls siqnal güclәndiricilәri kimi;

298 Açıq avtomatik idarәetmә sistemi

•

idarә olunan kәmiyyәti geniş hәdlәr daxilindә dәyişir.
tapşırıq qurğusundan daxil olan siqnala görә әmәliyyatı avtomatik yerinә yetirir
idarә olunan kәmiyyәti özünün verilәn qiymәti ilә müqayisә vә nәticәni tәsbit edir;
obyektin parametrlәrini verilәn sәviyyәdә saxlayır
idarә olunan kәmiyyәtin qiymәtini tәlәb olunan qiymәtdә sabit saxlayır;

299 Avtomatik tәnzimlәmә sistemlәri

•

idarә olunan kәmiyyәti geniş hәdlәr daxilindә dәyişir
tapşırıq qurğusundan daxil olan siqnala görә әmәliyyatı avtomatik yerinә yetirir;
idarә olunan kәmiyyәti özünün verilәn qiymәti ilә müqayisә vә nәticәni tәsbit edir
obyektin parametrlәrini verilәn sәviyyәdә saxlayır
idarә olunan kәmiyyәtin qiymәtini tәlәb olunan qiymәtdә sabit saxlayır

300 Avtomatik stabillәşdirmә sistemlәri:

•

idarә olunan kәmiyyәti geniş hәdlәr daxilindә dәyişir
tapşırıq qurğusundan daxil olan siqnala görә әmәliyyatı avtomatik yerinә yetirir;
idarә olunan kәmiyyәti özünün verilәn qiymәti ilә müqayisә vә nәticәni tәsbit edir;
obyektin parametrlәrini verilәn sәviyyәdә saxlayır
idarә olunan kәmiyyәtin qiymәtini tәlәb olunan qiymәtdә sabit saxlayır

301 Aşağıdakı sistemlәrdәn hansı birindә insanın aktiv iştirakı nәzәrdә tutulur?

•

avtomatlaşdırılmış idarәetmә sistemlәrindә.
avtomatik nәzarәt sistemlәrindә;
avtomatik idarәetmә sistemlәrindә;
avtomatik tәnzimlәmә sistemlәrindә;
proqramla idarәetmә sistemlәrindә;

302 Parametrik icra elementlәrinә hansı biri aid deyil?

•

tranzistor relelәri;
elektromaqnit relelәr;
elektromaqnitlәr.
kontaktorlar;
tiristor relelәri;

303 Konstruktiv әlamәtlәrinә görә servomühәrriklәrin hansı növlәri vardır? Düzgün olmayan cavabı seçin.

•

elektromotorlu.
porşenli;
elektromaqnitli;
tiristorlu:
membranlı;

304 Servomühәrriklәrin tәnzimlәyici qabiliyyәtini xarakterizә edәn әsas göstәricilәrә hansı biri aid deyil?

•

çıxışda xәtti vә ya bucaq yerdәyişmәsi;
gücә görә güclәndirmә әmsalı;
çıxışda fırlanma sürәti;
çıxışda yaradılan qüvvә;
çıxışda yaradılan moment.

305 İcra elementlәrinә qoyulan tәlәblәrdәn hansı biri әsas deyil?

•

maksimal hәssaslıq hәddi.
yüksәk cәldişlәmә;
yüksәk etibarlılıq;
xәtti xarakteristika;
f.i.ә.nin maksimal qiymәti;

306 Tәsirlәnmә dolağının qoşulma sxemindәn asılı olaraq sabit cәrәyan mühәrriklәrinin hansı növlәri vardır? Düzgün
olmayan cavabı seçin.

•

qarışıq tısirlәnәn.
ardıcıl tısirlәnәn;
paralel tәsirlәnәn;
müstәqil tәsirlәnәn;
dolayı tәsirlәnәn:

307 Fırlanma hәrәkәtli hidro vә pnevmomühәrriklәr hansı növlәrә ayrılırlar? Düzgün olmayan cavabı seçin.

•

turbinli;
dişli çarxlı;
pәrli;
plunjerli;
membranlı.

308 Hansı halda rele yüksәk keyfiyyәtli sayılır?

•

geri qayıtma әmsalı vahiddәn böyük olduqda;
geri qayıtma әmsalı vahidә yaxınlaşdıqca
geri qayıtma әmsalı vahiddәn uzaqlaşdıqca;
geri qayıtma әmsalı sıfra yaxınlaşdıqca;
geri qayıtma әmsalı vahiddәn kiçik olduqda;

309 Kondensatorlu zaman relelәrindә böyük zaman dözümünü necә almaq olar?

•

kondensatoru düzlәnmiş gәrginliklә qidalandırmaqla;
kondensatoru sabit gәrginliklә qidalandırmaqla;
kondensatoru dәyişәn gәrginliklә qidalandırmaqla;
kondensatoru sinusoidal gәrginliklә qidalandırmaqla;
kondensatoru impulslu gәrginliklә qidalandırmaqla.

310 Motorlu zaman relelәrinin iş prinsipi nәyә әsaslanır?

•

elektromaqnitin әtalәtliliyi xüsusiyyәtinә.
kondensatorun dolması xüsusiyyәtinә;
kondensatorun boşalması xüsusiyyәtinә;
elektrik mühәrrikinin inteqrallama xüsusiyyәtinә:
elektrik mühәrrikinin diferensiallama xüsusiyyәtinә;

311 Sayimpuls zaman relelәrindә deşifratorun vәzifәsi nәdir?

•

zaman dözümlәrini bәrabәr hissәlәrә bölür.
dayaq impulslarını sayır;
dayaq impulslarını yadda saxlayır
dayaq impulslarını güclәndirir;
müxtәlif zaman dözümlәri yaradır:

312 Şunt nәdir?

•

birbiri ilә qarışıq birlәşdirilmiş rezistorlar.
ölçmә dövrәsinә paralel qoşulmuş rezistor:
ölçmә dövrәsinә ardıcıl qoşulmuş rezistor;
birbiri ilә paralel birlәşdirilmiş iki rezistor.
birbiri ilә ardıcıl birlәşdirilmiş iki rezistor;

313 Avtomatlaşdırmanın ierarxik strukturunun istehsal sahәsinin idarәetmә sәviyyәsindә hansı qurğular işlәdilir?

•

idarәedici kompyuterlәr.
vericilәr, icra mexanizmlәri;
tәnzimlәyicilәr;
sahә kompyuterlәri:
istehsalatı idarә edәn kompyuterlәr;

314 Tezlik dayanıqlıq kriterilәrinin xarakterik xüsusiyyәti nәdir?

•

Dayanıqlığı çıxış siqnallarının formasına әsasәn araşdırmağa imkan verir
Dayanıqlığı keçid proseslәrinin dәyişmә xarakterinә görә araşdırmağa imkan verir
Dayanıqlığı xarakteristik tәnliyin köklәrini tapmadan onun әmsallarına әsasәn araşdırmağa imkan verir
Dayanıqlığı tezlik xarakteristikalarının formasına әsasәn araşdırmağa imkan verir
Dayanıqlığı giriş siqnallarının formasına әsasәn araşdırmağa imkan verir

315 Hansı dayanıqlıq kriterisindә xarakteristik tәnliyin әmsallarından xüsusi matris tәrtib edilir?

•

Hurvis
Raus
Mixaylov
Naykvist
LyenarŞipar

316 Hansı dayanıqlıq kriterisindә xarakteristik tәnliyin әmsallarından xüsusi cәdvәl tәrtib edilir?

•

LyenarŞipar
Raus
Hurvis
Mixaylov
Naykvist

317 Girişi pillәvari dәyişdikdә vәziyyәti ani dәyişәrәk yeni sabit qiymәt alan obyektlәr necә adlanır?

•

stasionar
dinamik obyektlәr
statik obyektlәr
bir tutumlu
çoxtutumlu

318 Mәqsәdi tәnzimlәnәn kәmiyyәtin qiymәtini sabit saxlamaqdan ibarәt olan tәnzimlәmә sistemi necә adlanır?

•

ekstremal
adaptiv
optimal
stabillәşdirmә
izlәyici

319 Tәnzimlәmә sistemlәrinin tәsnifatında riyazi yazılış tipinә әsasәn hansı tәnzimlәmә sistemlәri yoxdur?

•

rәqәm tәnzimlәmә sistemlәri
xәtti tәnzimlәmә sistemlәri
qeyrixәtti tәnzimlәmә sistemlәri
impuls tәnzimlәmә sistemlәri
analoq tәnzimlәmә sistemlәri

320 Aşağıda göstәrilәn hansı bәndin ötürmә funksiyasıdır?

•

gecikmә
irrasional
rәqsi
konservativ
iki tәrtibli aperiodik

321 Xәyali tezlik xarakteristikasını göstәrin?

•

322 Aşağıdakılardan hansı biri ardıcıl birlәşdirilmiş bәndlәrdәn ibarәt dövrәnin ekvivalent ötürmә funksiyasıdır?

•

323 Aşağıdakılardan hansı biri paralel birlәşdirilmiş bәndlәrdәn ibarәt dövrәnin ekvivalent ötürmә funksiyasıdır?

•
324 Aşağıdakılardan hansı biri qarışıq birlәşdirilmiş bәndlәrdәn ibarәt dövrәnin ekvivalent ötürmә funksiyasıdır?

•

•
325 Cәbri dayanıqlıq kriterilәrinin xarakterik xüsusiyyәti nәdir?

•

Dayanıqlığı çıxış siqnallarının formasına әsasәn araşdırmağa imkan verir
Dayanıqlığı keçid proseslәrinin dәyişmә xarakterinә görә araşdırmağa imkan verir
Dayanıqlığı xarakteristik tәnliyin köklәrini tapmadan onun әmsallarına әsasәn araşdırmağa imkan verir
Dayanıqlığı tezlik xarakteristikalarının formasına әsasәn araşdırmağa imkan verir
Dayanıqlığı giriş siqnallarının formasına әsasәn araşdırmağa imkan verir

326 Hәqiqi tezlik xarakteristikasını göstәrin?

•
327 İdeal diferensiallayıcı bәndin loqarifmik tezlik xarakteristikasını göstәrin:

•
328 Tezlik dayanıqlıq kriterisi hansıdır?

•

Hurvis
Xartli
Naykvist
Şennon
Raus

329 Naykvist dayanıqlıq kriterisinә әsasәn qapalı sistemin dayanıqlığı nәyin әsasında tәyin olunur?

•

açıq sistemin fazatezlik xarakteristikasısın qurulması әsasında
xüsusi matrisin tәrtib edilmәsi әsasında
xüsusi cәdvәlin tәrtib edilmәsi әsasında
açıq sistemin amplitudtezlik xarakteristikasısın qurulması әsasında
açıq sistemin amplitudfazatezlik xarakteristikasısın qurulması әsasında

330 Keçid prosesinin keyfiyyәtini xarakterizә edәn göstәricilәr hansılardır? Düzgün olmayanı göstәrin.

•

tәnzimlәmә sürәti
ifrat tәnzimlәmә
tәnzimlәmә parametrinin qәrarlaşmış qiymәtdәn maksimum uzaqlaşması
tәnzimlәmә müddәti
dayanıqlıq dәrәcәsi

331 Obyektin girişinә müәyyәn siqnal verdikdә tәnzimlәnәn kәmiyyәtin zaman üzrә dәyişmә әyrisi necә adlanır?

•

ötürmә xarakteristikası
zaman xarakteristikası
keçid xarakteristikası
çәki xarakteristikası

tezlik xarakteristikası

332 Obyektin girişinә vahid tәkan siqnal verdikdә çıxış kәmiyyәtinin dәyişmә әyrisi necә adlanır?

•

ötürmә xarakteristikası
zaman xarakteristikası
çәki xarakteristikası
keçid xarakteristikası
tezlik xarakteristikası

333 Giriş siqnalı vahid impuls şәklindә dәyişdikdә çıxış kәmiyyәtinin dәyişmә әyrisi necә adlanır?

•

keçid xarakteristikası
zaman xarakteristikası
ötürmә xarakteristikası
tezlik xarakteristikası
çәki xarakteristikası

334 Xarici qüvvәlәrin tәsiri kәsildikdәn sonra yeni tarazlıq nöqtәsinә gәlәn sistemlәr necә adlanır?

•

asimptotik dayanıqlı sistemlәr
bütövlükdә vә ya qlobal dayanıqlı sistemlәr
neytral sistemlәr
asimptotik dayanıqsız sistemlәr
bütövlükdә dayanıqsız sistemlәr

335 Tarazlıq nöqtәsinә sonsuz vaxtda qayıdan sistemlәr necә adlanır?

•

neytral sistemlәr
bütövlükdә vә ya qlobal dayanıqlı sistemlәr
asimptotik dayanıqlı sistemlәr
bütövlükdә dayanıqsız sistemlәr
asimptotik dayanıqsız sistemlәr

336 İstәnilәn başlanğıc vәziyyәtdә zaman artdıqca tarazlıq nöqtәsindәn sonsuz uzaqlaşan sistemlәr necә adlanır?

•

asimptotik dayanıqlı sistemlәr
bütövlükdә vә ya qlobal dayanıqlı sistemlәr
neytral sistemlәr
asimptotik dayanıqsız sistemlәr
bütövlükdә dayanıqsız sistemlәr

337 Amplitudfazatezlik xarakteristikasını göstәrin?

•

338 Amplitudtezlik xarakteristikasını göstәrin?

•

•
339 Fazatezlik xarakteristikasını göstәrin?

•

340 Göstәrilәn hansı bәndin tәnliyidir?

•

real diferensiallayıcı
әtalәtsiz
inteqrallayıcı
ideal diferensiallayıcı
bir tәrtibli aperiodik

341 Göstәrilәn hansı bәndin tәnliyidir?

•

real diferensiallayıcı
inteqrallayıcı
әtalәtsiz
ideal diferensiallayıcı
bir tәrtibli aperiodik

342 Göstәrilәn hansı bәndin tәnliyidir?

•

bir tәrtibli aperiodik
әtalәtsiz
ideal diferensiallayıcı
inteqrallayıcı
real diferensiallayıcı

343 Göstәrilәn hansı bәndin tәnliyidir?

•

izodrom
real inteqrallayıcı
rәqsi
konservativ
gecikmә

344 Göstәrilәn hansı bәndin ötürmә funksiyasıdır?

•

bir tәrtibli aperiodik
inteqrallayıcı
ideal diferensiallayıcı

real diferensiallayıcı
real inteqrallayıcı

345 Göstәrilәn hansı bәndin ötürmә funksiyasıdır?

•

ideal diferensiallayıcı
inteqrallayıcı
real diferensiallayıcı
bir tәrtibli aperiodik
real inteqrallayıcı

346 Göstәrilәn hansı bәndin ötürmә funksiyasıdır?

•

bir tәrtibli aperiodik
ideal diferensiallayıcı
inteqrallayıcı
real diferensiallayıcı
real inteqrallayıcı

347 Proporsional tәnzimlәmә qanununun düsturunda KT necә adlanır?

•

saxlama әmsalı
güclәndirmә әmsalı
sazlama әmsalı
gecikmә әmsalı
sürәtlәnmә әmsalı

348

•

saxlama sabiti
keçid sabiti
diferensiallama sabiti
inteqraliama sabiti
sazlama sabiti

349

•

inteqraliama sabiti
diferensiallama sabiti
sazlama sabiti
saxlama sabiti
keçid sabiti

350 İnteqrallayıcı bәndin loqarifmik tezlik xarakteristikasını göstәrin:

•

351 Bir tәrtibli aperiodik bәndin loqarifmik tezlik xarakteristikasıdını göstәrin:

•
352 Gecikmә bәndin loqarifmik tezlik xarakteristikasını göstәrin:

•
353 Real diferensiallayıcı bәndin loqarifmik tezlik xarakteristikasını göstәrin:

•

354

•

bәndin güclәndirmә әmsalı
bәndin sazlama әmsalı
bәndin saxlama әmsalı
bәndin sürәtlәnmә әmsalı
bәndin gecikmә әmsalı

355

•

2(t)
1(t)
k(t)
v(t)

356

•

v(t)
1(t)
k(t)
2(t)

357 Çәki vә keçid funksiyaları arasındakı әlaqәni göstәrin:

•

358 Göstәrilәn hansı bәndin tәnliyidir?

•

bir tәrtibli aperiodik
әtalәtsiz
inteqrallayıcı
diferensiallayıcı
real diferensiallayıcı

359 Göstәrilәn hansı bәndin tәnliyidir?

•

inteqrallayıcı
әtalәtsiz
real diferensiallayıcı
diferensiallayıcı
bir tәrtibli aperiodik

360 Göstәrilәn hansı bәndin ötürmә funksiyasıdır?

•

bir tәrtibli aperiodik
inteqrallayıcı
ideal diferensiallayıcı
real diferensiallayıcı
real inteqrallayıcı

361 Göstәrilәn hansı bәndin ötürmә funksiyasıdır?

•

bir tәrtibli aperiodik
ideal diferensiallayıcı
inteqrallayıcı
real diferensiallayıcı
real inteqrallayıcı

362

•

bәndin zaman sabiti
bәndin keçid sabiti
bәndin diferensiallama sabiti
bәndin inteqraliama sabiti
bәndin sazlama sabiti

363 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemindә 7 vә 10 uyğun olaraq hansı elementlәrdir?

•

qaytarıcı yay vә çevik mis lenti
hәrәkәtli kontakt vә çevik mis lenti
qövs söndürmә sisitemi vә çevik mis lenti
qövs söndürmә sisitemi vә lövbәr
lövbәr vә dolağ

364 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemindә 5 vә 6 uyğun olaraq hansı elementlәrdir?

•

yay vә lövbәr
hәrәkәtli kontakt vә çevik mis lenti
qövs söndürmә sisitemi vә çevik mis lenti
qövs söndürmә sisitemi vә lövbәr
qol vә çevik mis lenti

365 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemindә 6 vә 9 uyğun olaraq hansı elementlәrdir?

•

yay vә çevik mis lenti
hәrәkәtli kontakt vә çevik mis lenti
qövs söndürmә sisitemi vә çevik mis lenti
qövs söndürmә sisitemi vә lövbәr
lövbәr vә dolağ

366 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemindә 8 vә 10 uyğun olaraq hansı elementlәrdir?

•

qaytarıcı yay vә çevik mis lenti
içlik vә çevik mis lenti
qövs söndürmә sisitemi vә çevik mis lenti
qövs söndürmә sisitemi vә lövbәr
lövbәr vә dolağ

367 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemindә 8 vә 9 uyğun olaraq hansı elementlәrdir?

•

qaytarıcı yay vә çevik mis lenti
içlik vә dolağ
qövs söndürmә sisitemi vә çevik mis lenti
qövs söndürmә sisitemi vә lövbәr
lövbәr vә dolağ

368 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemindә 9 vә 10 uyğun olaraq hansı elementlәrdir?

•

dolağ vә çevik mis lenti
içlik vә dolağ
qövs söndürmә sisitemi vә çevik mis lenti
qövs söndürmә sisitemi vә lövbәr
lövbәr vә dolağ

369 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemindә 5 vә 8 uyğun olaraq hansı elementlәrdir?

•

yay vә içlik
hәrәkәtli kontakt vә çevik mis lenti
qövs söndürmә sisitemi vә çevik mis lenti
qövs söndürmә sisitemi vә lövbәr
qol vә çevik mis lenti

370 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemindә 5 vә 9 uyğun olaraq hansı elementlәrdir?

•

•

yay vә dolağ
hәrәkәtli kontakt vә çevik mis lenti
qövs söndürmә sisitemi vә çevik mis lenti
qövs söndürmә sisitemi vә lövbәr
qol vә çevik mis lenti

371 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemindә 5 vә 10 uyğun olaraq hansı elementlәrdir?

•

yay vә çevik mis lenti
hәrәkәtli kontakt vә çevik mis lenti
qövs söndürmә sisitemi vә çevik mis lenti
qövs söndürmә sisitemi vә lövbәr
qol vә çevik mis lenti

372 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemindә 6 vә 7 uyğun olaraq hansı elementlәrdir?

•

yay vә çevik mis lenti
hәrәkәtli kontakt vә çevik mis lenti
qövs söndürmә sisitemi vә çevik mis lenti
qövs söndürmә sisitemi vә lövbәr
lövbәr vә qaytarıcı yay

373 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemindә 6 vә 8 uyğun olaraq hansı elementlәrdir?

•

yay vә çevik mis lenti
hәrәkәtli kontakt vә çevik mis lenti
qövs söndürmә sisitemi vә çevik mis lenti
qövs söndürmә sisitemi vә lövbәr
lövbәr vә içlik

374 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemindә 6 vә 10 uyğun olaraq hansı elementlәrdir?

•

yay vә çevik mis lenti
hәrәkәtli kontakt vә çevik mis lenti
qövs söndürmә sisitemi vә çevik mis lenti
qövs söndürmә sisitemi vә lövbәr
lövbәr vә çevik mis lenti

375 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemindә 7 vә 8 uyğun olaraq hansı elementlәrdir?

•

•

qaytarıcı yay vә içlik
hәrәkәtli kontakt vә çevik mis lenti
qövs söndürmә sisitemi vә çevik mis lenti
qövs söndürmә sisitemi vә lövbәr
lövbәr vә dolağ

376 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemindә 7 vә 9 uyğun olaraq hansı elementlәrdir?

•

qaytarıcı yay vә dolağ
hәrәkәtli kontakt vә çevik mis lenti
qövs söndürmә sisitemi vә çevik mis lenti
qövs söndürmә sisitemi vә lövbәr
lövbәr vә dolağ

377 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemidә 1 vә 6 uyğun olaraq hansı elementlәrdir?

•

hәrәkәtli kontakt vә qol
hәrәkәtli vә hәrәkәtsiz kontaktlar
hәrәkәtsiz kontakt vә lövbәr
qol vә lövbәr
yay vә qol

378 İdarә vә hәyәcanlandırıcı tәsirlәr obyektin hansı koordinatlarıdır?

•

nәzarәt olunan koordinatlar
giriş koordinatları
vәziyyәt koordinatları
tәnzimlәnәn koordinatlar
çıxış koordinatları

379 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemindә 4 vә 10 uyğun olaraq hansı elementlәrdir?

•

hәrәkәtsiz kontakt vә çevik mis lenti
hәrәkәtli kontakt vә çevik mis lenti
qövs söndürmә sisitemi vә çevik mis lenti
qövs söndürmә sisitemi vә lövbәr
qol vә çevik mis lenti

380 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemindә 4 vә 9 uyğun olaraq hansı elementlәrdir?

•

hәrәkәtsiz kontakt vә çevik mis lenti
hәrәkәtli kontakt vә çevik mis lenti
qövs söndürmә sisitemi vә çevik mis lenti
qövs söndürmә sisitemi vә lövbәr
qol vә dolağ

381 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemindә 4 vә 8 uyğun olaraq hansı elementlәrdir?

•

hәrәkәtsiz kontakt vә çevik mis lenti
hәrәkәtli kontakt vә çevik mis lenti
qövs söndürmә sisitemi vә çevik mis lenti
qövs söndürmә sisitemi vә lövbәr
qol vә içlik

382 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemindә 4 vә 7 uyğun olaraq hansı elementlәrdir?

•

hәrәkәtsiz kontakt vә çevik mis lenti
hәrәkәtli kontakt vә çevik mis lenti
qövs söndürmә sisitemi vә çevik mis lenti
qövs söndürmә sisitemi vә lövbәr
qol vә qaytarıcı yay

383 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemindә 4 vә 6 uyğun olaraq hansı elementlәrdir?

•

hәrәkәtsiz kontakt vә çevik mis lenti
hәrәkәtli kontakt vә çevik mis lenti
qövs söndürmә sisitemi vә çevik mis lenti
qövs söndürmә sisitemi vә lövbәr
qol vә lövbәr

384 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemindә 4 vә 5 uyğun olaraq hansı elementlәrdir?

•

hәrәkәtsiz kontakt vә çevik mis lenti
hәrәkәtli kontakt vә çevik mis lenti
qövs söndürmә sisitemi vә çevik mis lenti
qövs söndürmә sisitemi vә lövbәr
qol vә yay

385 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemindә 3 vә 10 uyğun olaraq hansı elementlәrdir?

•

hәrәkәtsiz kontakt vә çevik mis lenti
hәrәkәtli kontakt vә çevik mis lenti
qövs söndürmә sisitemi vә çevik mis lenti
qol vә lövbәr
yay vә qol

386 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemindә 3 vә 9 uyğun olaraq hansı elementlәrdir?

•

hәrәkәtsiz kontakt vә çevik mis lenti
hәrәkәtli kontakt vә dolağ
qövs söndürmә sisitemi vә çevik mis lenti
qol vә lövbәr
yay vә qol

387 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemindә 3 vә 8 uyğun olaraq hansı elementlәrdir?

•

hәrәkәtsiz kontakt vә çevik mis lenti
hәrәkәtli kontakt vә içlik
qövs söndürmә sisitemi vә çevik mis lenti
qol vә lövbәr
yay vә qol

388 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemindә 3 vә 7 uyğun olaraq hansı elementlәrdir?

•

hәrәkәtsiz kontakt vә çevik mis lenti
hәrәkәtli kontakt vә qaytarıcı yay
qövs söndürmә sisitemi vә çevik mis lenti
qol vә lövbәr
lövbәr vә qol

389 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemindә 3 vә 6 uyğun olaraq hansı elementlәrdir?

•

hәrәkәtsiz kontakt vә çevik mis lenti
qol vә lövbәr
hәrәkәtli kontakt vә lövbәr
qövs söndürmә sisitemi vә çevik mis lenti
yay vә qol

390 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemindә 3 vә 5 uyğun olaraq hansı elementlәrdir?

•

hәrәkәtsiz kontakt vә çevik mis lenti
hәrәkәtli kontakt vә yay
qövs söndürmә sisitemi vә çevik mis lenti
qol vә lövbәr
qövs vә qol

391 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemindә 3 vә 4 uyğun olaraq hansı elementlәrdir?

•

hәrәkәtsiz kontakt vә çevik mis lenti
hәrәkәtli kontakt vә qol
qövs söndürmә sisitemi vә çevik mis lenti
qol vә lövbәr
yay vә qol

392 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemindә 2 vә 10 uyğun olaraq hansı elementlәrdir?

•

hәrәkәtsiz kontakt vә çevik mis lenti
hәrәkәtli vә hәrәkәtsiz kontaktlar
qövs söndürmә sisitemi vә çevik mis lenti
qol vә lövbәr
yay vә qol

393 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemindә 2 vә 9 uyğun olaraq hansı elementlәrdir?

•

hәrәkәtsiz kontakt vә çevik mis lenti
hәrәkәtli vә hәrәkәtsiz kontaktlar
qövs söndürmә sisitemi vә dolağ
qol vә lövbәr
yay vә qol

394 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemindә 2 vә 8 uyğun olaraq hansı elementlәrdir?

•

hәrәkәtsiz kontakt vә çevik mis lenti
hәrәkәtli vә hәrәkәtsiz kontaktlar
qövs söndürmә sisitemi vә içlik
qol vә lövbәr
yay vә qol

395 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemindә 2 vә 7 uyğun olaraq hansı elementlәrdir?

•

hәrәkәtsiz kontakt vә çevik mis lenti
hәrәkәtli vә hәrәkәtsiz kontaktlar
qövs söndürmә sisitemi vә qaytarıcı yay
qol vә lövbәr
lövbәr vә qol

396 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemidә 2 vә 6 uyğun olaraq hansı elementlәrdir?

•

hәrәkәtsiz kontakt vә çevik mis lenti
hәrәkәtli vә hәrәkәtsiz kontaktlar
qövs söndürmә sistemi vә lövbәr
qol vә lövbәr
yay vә qol

397 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemidә 2 vә 5 uyğun olaraq hansı elementlәrdir?

•

hәrәkәtsiz kontakt vә çevik mis lenti
hәrәkәtli vә hәrәkәtsiz kontaktlar
qövs söndürmә sisitemi vә yay
qol vә lövbәr
yay vә qol

398 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemidә 2 vә 4 uyğun olaraq hansı elementlәrdir?

•

hәrәkәtsiz kontakt vә çevik mis lenti
hәrәkәtli vә hәrәkәtsiz kontaktlar
qövs söndürmә sistemi vә qol
qol vә lövbәr
yay vә qol

399 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemidә 2 vә 3 uyğun olaraq hansı elementlәrdir?

•

hәrәkәtsiz kontakt vә çevik mis lenti
hәrәkәtli vә hәrәkәtsiz kontaktlar
qövs söndürmә sisemi vә hәrәkәtli kontakt
qol vә lövbәr
yay vә qol

400 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemidә 1 vә 9 uyğun olaraq hansı elementlәrdir?

•

hәrәkәtsiz kontakt vә dolağ
hәrәkәtli vә hәrәkәtsiz kontaktlar
hәrәkәtli kontakt vә qövs söndürmә sistemi
qol vә lövbәr
yay vә qol

401 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemidә 1 vә 8 uyğun olaraq hansı elementlәrdir?

•

•

hәrәkәtsiz kontakt vә içlik
hәrәkәtli vә hәrәkәtsiz kontaktlar
hәrәkәtli kontakt vә qövs söndürmә sistemi
qol vә lövbәr
yay vә qol

402 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemidә 1 vә 7 uyğun olaraq hansı elementlәrdir?

•

hәrәkәtsiz kontakt vә qaytarıcı yay
hәrәkәtli vә hәrәkәtsiz kontaktlar
hәrәkәtli kontakt vә qövs söndürmә sistemi
qol vә lövbәr
lövbәr vә qol

403 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemidә 1 vә 5 uyğun olaraq hansı elementlәrdir?

•

hәrәkәtli kontakt vә qol
hәrәkәtli vә hәrәkәtsiz kontaktlar
hәrәkәtsiz kontakt vә yay
qol vә lövbәr
lövbәr vә qol

404 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemidә 1 vә 4 uyğun olaraq hansı elementlәrdir?

•

hәrәkәtsiz kontakt vә qol
hәrәkәtli vә hәrәkәtsiz kontaktlar
hәrәkәtli kontakt vә qövs söndürmә sistemi
qol vә lövbәr
yay vә qol

405 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemindә 1 vә 3 uyğun olaraq hansı elementlәrdir?

•

hәrәkәtli kontakt vә qol
hәrәkәtsiz vә hәrәkәtli kontaktlar
hәrәkәtli kontakt vә qövs söndürmә sistemi
qol vә lövbәr
yay vә qol

406 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemindә 1 vә 2 uyğun olaraq hansı elementlәrdir?

•

hәrәkәtli kontakt vә qol
hәrәkәtli vә hәrәkәtsiz kontaktlar
hәrәkәtsiz kontakt vә qövs söndürmә sistemi
qol vә lövbәr
yay vә qol

407 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemidә yay hansı rәqәmlә işarә olunub?

•

5
1
2
3
4

408 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemindә mis lenti hansı rәqәmlә işarә olunub?

•

10
6
7
8
9

409 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemindә dolağ hansı rәqәmlә işarә olunub?

•

10
6
7
8
9

410 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemindә içlik hansı rәqәmlә işarә olunub?

•

10
6
7
8
9

411 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemindә qaytarıcı yay hansı rәqәmlә işarә olunub?

•

10
6
7
8
9

412 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemindә lövbәr hansı rәqәmlә işarә olunub?

•

10
6
7
8
9

413 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemindә qol hansı rәqәmlә işarә olunub?

•

5
1
2
3
4

414 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemindә qövs söndürmә sisitemi hansı rәqәmlә işarә olunub?

•

5
1
2
3
4

415 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemindә hәrәkәtli kontakt hansı rәqәmlә işarә olunub?

•

5
1
2
3
4

416 Aşağıdakı sabit cәrәyan kontaktorunun sxemindә hәrәkәtsiz kontakt hansı rәqәmlә işarә olunub?

•

5
1
2
3
4

417 Bunlardan neçәsi tapşırığı әl ilә daxil etmәk üçün istifadә olunur? 1.düymәlәr, 2.tumblerlәr, 3.kontaktorlar,
4.güclәndiricilәr, 5.klaviatura.

•

Beşi
Biri
İkisi
Üçü
Dördü

418 İnformasiyanı emal edәn qurğulara aiddir? 1.yaddaş qurğuları, 2.PMM, 3.PMK, 4.İEHM.

•

1, 2 ,4
1, 2, 5
2, 4, 3
1, 2, 3, 4
3, 4 ,1

419 Tәnzimlәmә obyektinin iş rejimini xarakterizә edәn fiziki göstәricilәr necә adlanır?

•

tәnzimlәnәn kәmiyyәtlәr (koordinatlar)
tәnzimlәmә
tәnzimlәmә sistemi
tәnzimlәyici
tәnzimlәmә obyekti

420 Tәnzim olunan maşınlar, aparatlar,aqreqatlar necә adlanır?

•

tәnzimlәnәn kәmiyyәt
tәnzimlәmә
tәnzimlәmә sistemi
tәnzimlәyici
tәnzimlәmә obyekti

421 Aşağıdakılardan hansı biri avtomatik tәnzimlәmә sisteminin sxemidir?

•

422 Proporsionalinteqral tәnzimlәmә qanununun ifadәsini göstәrin:

•
423 Rәqsi bәndin tәnliyini göstәrin:

•

424 Konservativ bәndin tәnliyini göstәrin:

•
425 Aşağıdakılardan hansı biri açıq avtomatik idarәetmә sisteminin sxemidir?

•

426 Proporsionalinteqraldiferensial tәnzimlәmә qanununun ifadәsini göstәrin:

•

427 Gecikmә bәndin tәnliyini göstәrin:

•
428 Bunlardan hansı çıxış qurğuları ola bilәr? 1.GÇQ – güclәndirici – çevirici qurğu, 2.İM–icra mexanizmi, 3.V–
vericilәr, 4.İÇ–ikinci çevricilәr, 5.İO–işçi orqanlar, 6.NQ–nәzarәt qurğusu.

•

2, 5, 6
1, 5, 6
2, 3, 5
6, 2, 1
1, 2, 5

429 Aşağıdakılardan hansı nәzarәt qurğularıdır? 1.GÇQ–güclәndirici – çevirici qurğu, 2.İM–icra mexanizmi, 3.V–
vericilәr, 4.İÇikinci çevricilәr, 5.İO–işçi orqanlar, 6.NQ–nәzarәt qurğusu.

•

5, 6
1, 2
2, 3
3, 4
4, 5

430 İM(icra mexanizmi)ni idarә edәn qurğular : 1)kontaktorlar, 2)maqnit buraxıcıları, 3)Bitbus, 4)güclәndiricilәr,
5)yaddaş qurğuları.

•

1, 2, 4
1, 2, 5
2, 4, 3
1, 3, 4
3, 4, 5

431 Aşağıdakılardan hansı giriş qurğularıdır? 1.GÇQ–güclәndirici–çevirici qurğu, 2.İM–icra mexanizmi, 3.V–
vericilәr, 4.İÇ–ikinci çevricilәr, 5.İO–işçi orqanlar, 6.NQ–nәzarәt qurğusu.

•

3 vә 6
1 vә 2
2 vә 3
3 vә 4
4 vә 5

432 Sәnaye şәbәkәlәri vasitәlәrinә aiddir: 1.zaman relelәri, 2.elektromexaniki patronlar, 3.interfeys, 4.PROFİBUS,
5.Modbus

•

1, 2 , 4
1, 2, 5
2, 4, 3
1, 3, 4
3, 4, 5

433 Aşağadakılar hansı funksional sxemә daxil olan elementlәrdir? AS – interfeys; PROFİBUS; Ethernet; Bitbus;
Modbus.

•

İnformasiyanı emal edәn qurğular
Nәzarәt qurğuları
İcra orqanlarını idarә edәn qurğuları
Sәnaye şәbәkәlәri vasitәlәr
İMni idarә edәn qurğular

434 Aşağadakılar hansı funksional sxemә daxil olan elementlәrdir? sayğaclar; yaddaş qurğuları; PMM; PMK; İEHM.

•

İnformasiyanı emal edәn qurğular
Nәzarәt qurğuları
İcra orqanlarını idarә edәn qurğuları
Sәnaye şәbәkәlәri vasitәlәr
İMni idarә edәn qurğular

435 Mühafizә edici qurğulara aid deyil : 1. bloklama 2.qoruyucular 3. Interfeys 4.zaman relelәri 5. Sayğaclar

•

2 vә 5
1 vә 2
2 vә 3
3 vә 4
1 vә 5

436 Sәnaye şәbәkәlәri vasitәlәrinә aid deyil: 1. zaman relelәri 2. elektromexaniki patronlar 3. interfeys ;
4.PROFİBUS 5 .Modbus

•

1 vә 2
1 vә 5
2 vә 3
Yalnız 1
4 vә 5

437 İM(icra mexanizmi)ni idarә edәn qurğulara aid deyil: 1)kontaktorlar 2)maqnit buraxıcıları 3) Bitbus
4)güclәndiricilәr 5) yaddaş qurğuları

•

2 vә 4
1 vә 5
2 vә 4
1 vә 3
3, 4, 5

438 Aşağıdakılardan hansının kömәyilә tapşırığı әllә daxil etmәk olmaz? 1.kontaktorlar 2.tumblerlәr
3.vibrobunkerlәr

•

•

Hamısı ilә tapşırığı әllә daxil etmәk olar
1 vә 2
Yalnız 2
1 vә 3
Yalnız 1

439 Aşağıdakılardan hansı sәnaye avtomatikası vasitәlәrinә aiddir: 1.Texniki – informasiya ölçmә vasitәlәri.
2.Elektron funksional vә mәntiqi qurğular. 3.Tәnzimlәyicilәr vә tapşırıq qurğuları. 4.Qida mәnbәlәri.

•

Heç biri
1, 3, 4
2, 1, 3
Yalnız 4
1, 2, 3, 4

440 Aşağıdakılardan hanslar kombinә edilmiş trigerlәrә aiddir? 1)RS triger, 2)DRS triger, 3)D triger,4)JKRS triger

•

3 vә 4
1 vә 2
2 vә 3
1 vә 4
2 vә 4

441 Real inteqrallayıcı bәndin ötürmә funksiyasını göstәrin.

•

442 Rәqsi bәndin ötürmә funksiyasını göstәrin.

•

443 Konservativ bәndin ötürmә funksiyasını göstәrin.

•

444 İki tәrtibli aperiodik bәndin ötürmә funksiyasını göstәrin.

•
445 Tempraturun ölçülmәsi vә tәnzimlәnmәsi sәnaye avtomatikasının hansı bölümünә aid olunur?

•

Fiziki xassәlәr
İstilik energetikası
Elektro energetika
Mexanika
Kimyәvi tәrkib

446 Bir tәrtibli aperiodik bәndin ötürmә funksiyasını göstәrin.

•
447 Texnoloji proseslәrin avtomatlaşdırılmış idarәetmә sisteminin funksiyasina aşağıdakılardan hansi daxil deyil?

•

Bütün bәndlәr dogrudur
İnformasiyanın operativ әks etdirilmәsi vә reqestirasiyası
Yüksәk ieraxialı AvİS–i ilә imformasiya mübadilәsi
Ölçülә bilmәyәn kәmiyyәtlәrin vә göstәricilәrin qiymәtlәrinin hesablanması
Operativ personalla imformasiya mübadilәsi

448 Texnoloji proseslәrin avtomatlaşdırılmış idarәetmә sisteminin funksiyasina aşağıdakılardan hansi daxildir?

•

Hamısı doğrudur
Yüksәk ierxialı AvİS–i ilә informasiya mübadilәsi
Ölçülә bilmәyәn kәmiyyәtlәrin vә göstәricilәrin qiymәtlәrinin hesablanması
Operativ personalla imformasiya mübadilәsi
İnformasiya funksiyası – TİO–nin vәziyyәti haqqında imformasiyanın toplanması, çevrilmәsi vә saxlanması

449 Aşağıdakılardan hansının kömәyilә tapşırığı әllә daxil etmәk olar? 1.düymәlәr 2.tumblerlәr 3.klaviatura
4.kontaktorlar 5.vibrobunkerlәr

•

2, 3, 4
1, 2, 3, 4, 5
Yalnız 2
1 vә 3
1, 2 , 3

450 Aşağıdakılardan birini informasiyanı emal edәn qurğulara aid etmәk olmaz?

•

rele
sayğaclar
yaddaş qurğuları
kontaktorlar
zaman relelәri

451 Aşağıdakılatdan hansı Avtomatlaşdırmanın әsas inkişaf istiqamәtlәridir?

•

Heç biri doğru deyil
Avtomatlaşdırma sistemlәrinin funksional imkanlarının artırılması
Element bazasının mürәkkәblәşmәsi
Sәrt aparat sxem strukturlarından çevik yenidәn sazlana bilәn , proqramlana bilәn, strukturlara keçmәk
Hamısı doğrudur

452 Sәviyyәnin ölçülmәsi vә tәnzimlәnmәsi sәnaye avtomatikasının hansı bölümünә aid olunur?

•

Fiziki xassәlәr
İstilik energetikası
Elektro energetika
Mexanika
Kimyәvi tәrkib

453 Real inteqrallayıcı bәndin tәnliyini göstәrin:

•

454 İnteqrallayıcı bәndin ötürmә funksiyasını göstәrin.

•

455 İdeal diferensiallayıcı bәndin ötürmә funksiyasını göstәrin.

•

456 Real diferensiallayıcı bәndin ötürmә funksiyasını göstәrin.

•
457 Tәzyiq düşküsünün ölçülmәsi vә tәnzimlәnmәsi sәnaye avtomatikasının hansı bölümünә aid olunur?

•

Fiziki xassәlәr
İstilik energetikası
Elektro energetika
Mexanika
Kimyәvi tәrkib

458 Potensiallar fәrqinin ölçülmәsi vә tәnzimlәnmәsi sәnaye avtomatikasının hansı bölümünә aid olunur?

•

Fiziki xassәlәr
Kimyәvi tәrkib
Elektro energetika
Mexanika
İstilik energetikası

459 Reaktiv vә tam gücün ölçülmәsi vә tәnzimlәnmәsi sәnaye avtomatikasının hansı bölümünә aid olunur?

•

Elektro energetika
Mexanika
Fiziki xassәlәr
İstilik energetikası
Kimyәvi tәrkib

460 Xәtti vә bucaq kәmiyyәtlәrinin tәnzimlәnmәsi sәnaye avtomatikasının hansı bölümünә aid olunur?

•

Elektro energetika
Atom energetikası
Fiziki xassәlәr
Mexanika
İstilik energetikası

461 Bir tәrtibli aperiodik bәndin tәnliyini göstәrin:

•

462 Giriş qurğularının qoşulma variantlarları hansıdır?

•

Әyri qoşulma vә invers qoşulma
Düzünә qoşulma
Әyri qoşulma
Invers qoşulma
Düzünә qoşulma vә Invers qoşulma

463 İcra orqanının vәzifәsi nәdir?

•

Xәtanı inteqrallayır
Bilavasitә idarәetmә obyektinә verilәn enerji vә ya maddә miqdarını dәyişәrәk obyektin işinin gedişini tәmin edir
Xәtanı hesablayır
Hәyәcanı ölçür
Xәtanı diferensallayır

464 Bilavasitә idarәetmә obyektinә verilәn enerji vә ya maddә miqdarını dәyişәrәk obyektin işinin gedişini tәmin
edәn orqan hansıdır?

•

Ineqrallayıcı
Tәnzimlәyici
Idarә
Diferensiallayıcı
Icra

465 Aşağıdakılardan birini informasiyanı emal edәn qurğulara aid etmәk olar?

•

güclәndiricilәr
tumblerlәr
zaman relelәri
interfeys
kontaktorlar

466 Aşağıdakılardan birini icra orqanlarını idarә edәn qurğulara aid etmәk olar?

•

sayğaclar
kontaktorlar
güclәndiricilәr
vibrobunkerlәr
maqnit buraxıcıları

467 İcra mexanizmi icra orqanına qüvvә vә ya mament formasında tәsir göstәrirsә, bu cür icra mexanizmlәri necә
adlanır?

•

Servomühәrrik
Güc icra mexanizmlәri
Parametrik
Pyezoelekrik
Diferensiallayıcı

468 Rәqәmsal sayğacların tәyinatı nәdәn ibarәtdir?

•

takt impulsları saymaq
2 әdәd çoxmәrtәbәli ikilik әdәdin müqayisә edilmәsini
m elementli giriş kodunu çıxışlardan birindә siqnala çevirmәk
rәqәmlәrin yazılması
girişindә siqnallar şәklindә verilәn iki әdәdin cәmini hesablamaq

469 Idarәetmә düymәlәrinin mümkün vәziyyәtlәrini göstәrin?

•

Qeyri normal bağlı
Normal açıq
Normal bağlı
Qeyri normal açıq
normal açıq vә normal bağlı

470 Texnoloji proseslәrin avtomatlaşdırılmış idarәetmә sisteminin funksiyasina aşağıdakılardan hansi daxil deyil?

•

İmformasiya funksiyası – TİO–nin vәziyyәti haqqında imformasiyanın toplanması, çevrilmәsi vә saxlanması
Operativ olmayan personalla imformasiya mübadilәsi
Texnoloji parametrlәrinin meyillәrinin vә avadanlıqların vәziyyәt göstәricilәrinin verilәn qiymәtlәrindәn fәrqlәnmәlәrinin aşkar
edilmәsi
bütün cavablar düzdür
Yüksәk ierxialı AvİS–i ilә imformasiya mübadilәsi

471 Hansı sistemdә obyektin statik xarakteristikası ekstremum nöqtәsinә malik olur vә bu nöqtә öz yerini
qabaqcadan mәlum olmayan trayektoriya üzrә dәyişir?

•

adaptiv
stabilizasiya
proqramlı idarәetmә
ekstremal
izlәyici

472 әsas tәnzimlәmә qanunlarına aşağıdakılardan hansı biri aid deyil?

•

proporsionalinteqraldiferensial
proporsional
diferensial
inteqreal
proporsionalinteqral

473 Aşağıdakılardan hansı nәzarәt qurğularına daxildir? 1.vәziyyәt 2.sürәt 3.tәzyiq 4.qüvvә 5.temperatur

•

1, 2, 3, 4, 5
1 vә 2
1 vә 3
3 vә 5
2 vә 5

474 Aşağıdakılardan hansının kömәyilә tapşırığı әllә daxil etmәk olar? 1.düymәlәr 2. tumblerlәr 3. klaviatura .

•

Heç biri
1 vә 2
Yalnız 2
1 vә 3
1, 2, 3

475 Hansı sistemdә tapşırıq siqnalı qabaqcadan verilmiş proqram üzrә dәyişir?

•

adaptiv
stabilizasiya
proqramlı idarәetmә
ekstremal
izlәyici

476 Xarici tәsirlәrin dәyişmәsi ilә әvvәlki iş rejimini bәrpa etmәk üçün öz parametrlәrini vә yaxud strukturunu
dәyişәn sistemlәr necә adlanır?

•

adaptiv
stabilizasiya
proqramlı idarәetmә
ekstremal
izlәyici

477 әsas tәnzimlәmә qanunlarına aşağıdakılardan hansı biri aid deyil?

•

proporsionalinteqraldiferensial
proporsional
diferensial
inteqreal
proporsionalinteqral

478 Mühafizә edici qurğulara aiddir : 1. bloklama 2.qoruyucular 3. Interfeys 4.zaman relelәri 5. Sayğaclar

•

2 vә 5
1 vә 2
2 vә 3
3 vә 4
4 vә 5

479 Kontaktorlar әsasәn nә üçün nәzәrdә tutulur?

•

bütün cavablar sәfdir
güc dövrәlәrinin komutasiyası üçün
idarәetmә dövrәlәrinin komutasiyası üçün
birlәşdirmә dövrәlәrinin komutasiyası üçün
idarәetmә vә birlәşdirmә dövrәlәrinin komutasiyası üçün

480 Şәkildә İNPUT / OUTPUT nәyi ifadә edir?

•

Düzgün variant yoxdur
Sitemin yalnız girişini
idarәetmә obyektinin giriş vә çıxışını
Insanlatәbiәtin әlaqәsini
Sitemin yalnız çıxışını

481 Şәkildә HMİ nәyi ifadә edir? (HMİ humanmachine interface)

•

İnsan–maşın vә Insan–tәbiәt әlaqәsini
İnsan–maşın әlaqәsini
Insan–tәbiәt әlaqәsini
Tәbiәt–maşın әlaqәsini
Insan–tәbiәt vә tәbiәt–maşın әlaqәsini

482 Informasiyani әllә daxil etmәk üçün kommutasiya qurğularına aşağıdakılardan hansılar aiddir?

•

Paketli çevricilәr
Giriş açarlari
Rubilnik
bütün cavablar düzdür
Heç bir cavab düz deyil

483 Tәnzimlәmә sistemindә tәnzimlәyicidә hasil olan siqnal nәyә tәsir göstәrir?

•

güclәndiriciyә
obyektә
icra orqanına
tapşırıq orqanına
vericiyә

484 Hansı obyektlәr dinamik obyektlәr adlanır?

•

girişә heç bir reaksiya vermәyәn obyektlәr
girişi pillәvari dәyişdikdә vәziyyәti dәyişmәyәn obyektlәr
girişi pillәvari dәyişdikdә vәziyyәti ani dәyişәrәk yeni sabit qiymәt alan obyektlәr
girişi pillәvari dәyişdikdә vәziyyәti zamana görә dәyişәn obyektlәr
girişi pillәvari dәyişdikdә vәziyyәti ani dәyişmәyәn obyektlәr

485 Dayanıqlı sistemin xarakteristik tәnliyinin köklәri kompleks dәyişәn müstәvinin hansı hissәsindә yerlәşir?

•

sol yarımmüstәvidә
hәqiqi oxdan yuxarıda
hәqiqi oxdan aşağıda
fәza müstәvisindә
sağ yarımmüstәvidә

486 Mixaylov kriterisinә görә dayanıqlı sistem üçün hәqiqi hissә vә xәyali hissә polinomlarının köklәri necә
olmalıdır?
kompleks olmalı vә ardıcıl növbәlәşmәlidlr

•

hәqiqi olmalıdır
hәqiqi olmalı vә ardıcıl növbәlәşmәlidlr
xәyali olmalı vә ardıcıl növbәlәşmәlidlr
ardıcıl növbәlәşmәlidlr

487 İzlәyici sistemlәrin xarakterik xüsusiyyәti nәdir?

•

ekstremum nöqtәsinә malik olur vә bu nöqtә öz yerini qabaqcadan mәlum olmayan trayektoriya üzrә dәyişir
tapşırıq siqnalı qabaqcadan verilmiş proqram üzrә dәyişir
tәnzimlәnәn kәmiyyәtin qiymәtini sabit saxlayır
öz parametrlәrini vә yaxud strukturunu dәyişır
tapşırıq siqnalı qabaqcadan mәlum olmayan qanun üzrә dәyişir

488 Stabilizasiya sistemlәrinin xarakterik xüsusiyyәti nәdir?

•

tapşırıq siqnalı qabaqcadan mәlum olmayan qanun üzrә dәyişir
tәnzimlәnәn kәmiyyәtin qiymәtini sabit saxlayır
öz parametrlәrini vә yaxud strukturunu dәyişır
tapşırıq siqnalı qabaqcadan verilmiş proqram üzrә dәyişir
ekstremum nöqtәsinә malik olur vә bu nöqtә öz yerini qabaqcadan mәlum olmayan trayektoriya üzrә dәyişir

489 Aşağıdakı sxemlәrdәn hansı Giriş qurğularının әsas qoşulma sxemlәrinә aiddir?

•

.

490 Şәkildә Düzünә qoşulma zamanı giriş qurğusuna tәsir göstәrdikdә AİSnә mәntiqi olaraq nә ötürülür?

•

1in inkarı verilir
1 verilir.
0 verilir
0 vә 1 verilir
0ın inkarının inkarı verilir

491 Şәkildә Düzünә qoşulma zamanı giriş qurğusuna tәsir göstәrdikdә AİSnә mәntiqi olaraq nә ötürülür?

•

0ın inkarı verilir
1 verilir
0 verilir .
0 vә 1 verilir
0ın inkarının inkarı verilir

492 Giriş qurğuları әsas hansı variantlarla qoşulurlar?

•

Әyri qoşulma vә Invers qoşulma
Düzünә qoşulma
Әyri qoşulma
Invers qoşulma
Düzünә qoşulma vә Invers qoşulma

493 Şәkildә Giriş komutasiya qurğuları özlәri necә olurlar?

•

Kontaktsız vә Displeyli
Kontaktlı:
Kontaktsız
Displeyli
Kontaktlı vә Kontaktsız;

494 Giriş kәmiyyәtini çıxış kәmiyyәtinә çevirmәnin xarakterinә görә hansı növlәri var?

•

Hәm generator,hәm tezlik ,hәm dә parametrik tipli

Rele tipli
Generator tipli
Tezlik tipli
Parametrik vericilәr

495 Bucaq sürәtini hansı cihazla tәyin etmәk olar?

•

Modulyatorla
Termometrlә
taxogeneratorla
Generatorla
Multipleksorla

496 Aşağıdakı şәkillәrdәn hansı dәyişәn cәrәyan taxogeneratorunun sxemidir?

•

497 Temperaturu ölçmәk üçün adәtәn hansı elektiriki termometrlәrdәn istifadә olunur?

•

Hamsı düzgündür
Termoelektirik termometrlәr
termocütlәr
Müqavimәt termometrlәri
Şüalanma pirometrlәri

498 Tәzyiqi ölçәn cihazlarin iş prinsipinә görә tәsnifatına aid aşağıdakılardan hansı biri aid deyil?

•

Elektriki tәzyiq ölçәnlәr
Mayeli tәzyiq ölçәn cihazlar
Porşenli tәzyiq ölçәnlәr
süni tәzyiq ölçәnlәr
Yaylı tәzyiq ölçәnlәr

499 Çıxışda idarәedici tәsirin növünә görә icra mexanizmlәrinin hansı növlәri var?

•

Parametrik vә pyezoelektrik icra mexanizimlәri
Güc icra mexanizimlәri
Parametrik icra mexanizimlәri
Pyezoelektrik icra mexanizimlәri
Güc vә parametrik icra mexanizmlәri

500 Hansı sistem tәnzimlәnәn kәmiyyәtin qiymәtini sabit saxlayan sistem adlanır?

•

adaptiv
stabilizasiya
proqramlı idarәetmә
ekstremal
izlәyici

501 Aşağıdakılardan hansı biri avtomatik nәzarәt sisteminin sxemidir?

•

502 Texniki vasitәlәrin göstәrilmәsi üçün әsas hansı üsullardan istifadә olunur?

•

riyazi üsul
konustruktiv üsul
sxem üsulu
bütün cavablar düzdür
heç bir cavab düz deyil

503 Dövlәt sәnaye cihazları sistemi (DSCS)nin funksionak ierarxik struktur sxemi hansi şәkildәdir?

•

504 Informasiyani әllә daxil etmәk üçün kommutasiya qurğularına aşağıdakılardan hansılar aiddir?

•

Paketli çevricilәr
Giriş açarlari
Rubilnik
bütün cavablar düzdür
Heç bir cavab düz deyil

505 Sәnaye avtomatikası funksional tәyinatina görә növlәri hansılardır?

•

Fiziki xassәlәr
Istilik energetikası
Elktro energetik
Bütün bәndlәr düzgündür.
Mexaniki

506 Sәnaye avtomatikası funksional tәyinatina görә növlәri hansılardır?

•

Kimyәvi tәrkib
bütün bәndlәr doğrudur
Mexaniki
Elektro energetik
fiziki xassәlәr

507 Şәkildә ERPnәyi ifadә edir?(ERPenterprise resource planning)

•

Informasiyani әks etdirәn qurğu
Müәssә resurslarının planlaşdırılmasını
Hesab mәntiq qurğusunu
Düzgün variant yoxdur
insanla tәbiәtin әlaqәsi

508 Toplanmış parametrli tәnzimlәmә sistemlәri hansı sistemlәrdir?

•

obyektin vә tәnzimlәyicinin parametrlәri hәm tezliyә vә hәm dә fazaya görә dәyişәn
obyektin vә tәnzimlәyicinin parametrlәri tezliyә görә dәyişmәyәn
obyektin vә tәnzimlәyicinin parametrlәri fazaya görә dәyişmәyәnn
obyektin vә tәnzimlәyicinin parametrlәri siqnalların xarakterinә görә dәyişmәyәn
obyektin vә tәnzimlәyicinin parametrlәri mәkana görә dәyişmәyәn

509 İnteqrallayıcı bәndin ATXnı göstәrin?

•

510 Diferensiallayıcı bәndin ATXnı göstәrin?

•

511 Avtomatik tәnzimlәmә sisteminin dayanıqlı olubolmamasını bilmәk üçün onun diferensial tәnliyini nә etmәk
lazımdır?

•

sıraya ayırmaq
diferensiallamaq
kök almaq
vuruqlara ayırmaq
inteqrallamaq

512 Aşağıdakılardan hansı biri sistemin dayanıqlığını tәdqiq etmәyә imkan verәn kriterilәrә aid deyil?

•

Naykvist
Qauss
Raus
Hurvis
Mixaylov

513 Proqram üzrә tәnzimlәmә sisteminin xarakterik xüsusiyyәti nәdir?

•

tapşırıq siqnalı qabaqcadan mәlum olmayan qanun üzrә dәyişir
tәnzimlәnәn kәmiyyәtin qiymәtini sabit saxlayır
tapşırıq siqnalı qabaqcadan verilmiş proqram üzrә dәyişir
öz parametrlәrini vә yaxud strukturunu dәyişır
ekstremum nöqtәsinә malik olur vә bu nöqtә öz yerini qabaqcadan mәlum olmayan trayektoriya üzrә dәyişir

514 Avtomatik tәnzimlәmә sisteminin dayanıqlı olması üçün xarakteristik tәnliyin köklәri necә olmalıdır?

•

köklәrin hәqiqi hissәlәri vahiddәn kiçik olmalıdır
köklәrin hәqiqi hissәlәrinin işarәlәri mәnfi olmalıdır
köklәrin hәqiqi hissәlәrinin işarәlәri müsbәt olmalıdır
köklәrin hәqiqi hissәlәri sıfra bәrabәr olmalıdır
köklәrin hәqiqi hissәlәri vahiddәn böyük olmalıdır

515 Hәm әks әlaqә,hәm dә kompensasiya prinsiplәrindәn eyni zamanda hansı sistemlәrdә istifadә olunur?

•

birbaşa idarәetmә prinsipi üzrә işlәyәn ATS –lәrdә
meyletmәyә görә tәnzimlәmә prinsipi üzrә işlәyәn ATS –lәrdә
kombinә olunmuş sistemlәrdә
açıq idarәetmә prinsipi üzrә işlәyәn ATS –lәrdә
kompensasiya prinsipi üzrә işlәyәn ATS –lәrdә

516 Paylanmış parametrli tәnzimlәmә sistemlәri hansı sistemlәrdir?

•

obyektin vә tәnzimlәyicinin parametrlәri tezliyә vә fazaya görә dәyişәn
obyektin vә tәnzimlәyicinin parametrlәri zamana görә dәyişmәyәn
obyektin vә tәnzimlәyicinin parametrlәri zamana görә dәyişәn
parametrlәri hәm zamana,hәm dә mәkana görә dәyişәn
obyektin vә tәnzimlәyicinin parametrlәri tezliyә vә fazaya görә dәyişmәyәn

517 Hansı sistemlәr bütövlükdә vә ya qlobal dayanıqlı sistemlәr adlanır?

•

tarazlıq nöqtәsi әtrafında rәqs edәn sistemlәr;
zaman artdıqca tarazlıq vәziyyәtindәn sonsuz uzaqlaşan sistemlәr;
xarici qüvvәlәrin tәsiri kәsildikdәn sonra yeni tarazlıq vәziyyәtinә gәlәn sistemlәr;
sürüşәn rejimdә işlәyәn sistemlәr;
xarici qüvvәlәrin tәsiri kәsildikdәn sonra әvvәlki tarazlıq vәziyyәtinә müәyyәn xәta daxilindә qayıdan sistemlәr;

518 Hansı sistemlәr neytral sistemlәr adlanır?

•

zaman artdıqca tarazlıq vәziyyәtindәn sonsuz uzaqlaşan sistemlәr;
Xarici qüvvәlәrin tәsiri kәsildikdәn sonra yeni tarazlıq vәziyyәtinә gәlәn sistemlәr;
xarici qüvvәlәrin tәsiri kәsildikdәn sonra әvvәlki tarazlıq vәziyyәtinә müәyyәn xәta daxilindә qayıdan sistemlәr;
tarazlıq nöqtәsi әtrafında rәqs edәn sistemlәr;

519 Hansı sistemlәr bütövlükdә dayanıqsız sistemlәr adlanır?

•

tarazlıq nöqtәsi әtrafında rәqs edәn sistemlәr;
zaman artdıqca tarazlıq vәziyyәtindәn sonsuz uzaqlaşan sistemlәr;
xarici qüvvәlәrin tәsiri kәsildikdәn sonra yeni tarazlıq vәziyyәtinә gәlәn sistemlәr;
xarici qüvvәlәrin tәsiri kәsildikdәn sonra әvvәlki tarazlıq vәziyyәtinә müәyyәn xәta daxilindә qayıdan sistemlәr;

520 Aşağıdakılardan hansı biri avtomatik tәnzimlәmә adlanır?

•

hәr hansı prosesin gedişinin insan iştirakı olmadan müayinә edilmәsi
obyektin iş rejiminin texniki qurğuların kömәyi ilә sabit saxlanılması vә ya müәyyәn qanun üzrә dәyişdirilmәsi
tәnzim olunan maşınlar,aparatlar vә aqreqatlar
obyektә mәqsәdyönlü idarә tәsiri göstәrәn texniki qurğu
tәnzimlәyici ilә obyektin vәhdәti

521 Aşağıdakılardan hansı biri avtomatik tәnzimlәmә obyekti adlanır?

•

hәr hansı prosesin gedişinin insan iştirakı olmadan müayinә edilmәsi;
obyektin iş rejiminin texniki qurğuların kömәyi ilә sabit saxlanılması vә ya müәyyәn qanun üzrә dәyişdirilmәsi;
tәnzim olunan maşınlar,aparatlar vә aqreqatlar;
obyektә mәqsәdyönlü idarә tәsiri göstәrәn texniki qurğu;
tәnzimlәyici ilә obyektin vәhdәti;

522 Aşağıdakılardan hansı biri tәnzimlәyici adlanır?

•

hәr hansı prosesin gedişinin insan iştirakı olmadan müayinә edilmәsi;
obyektin iş rejiminin texniki qurğuların kömәyi ilә sabit saxlanılması vә ya müәyyәn qanun üzrә dәyişdirilmәsi;
tәnzim olunan maşınlar,aparatlar vә aqreqatlar;
obyektә mәqsәdyönlü idarә tәsiri göstәrәn texniki qurğu;
tәnzimlәyici ilә obyektin vәhdәti;

523 Aşağıdakılardan hansı biri avtomatik tәnzimlәmә sistemi adlanır?

•

hәr hansı prosesin gedişinin insan iştirakı olmadan müayinә edilmәsi;
obyektin iş rejiminin texniki qurğuların kömәyi ilә sabit saxlanılması vә ya müәyyәn qanun üzrә dәyişdirilmәsi;
tәnzim olunan maşınlar,aparatlar vә aqreqatlar;
obyektә mәqsәdyönlü idarә tәsiri göstәrәn texniki qurğu;
tәnzimlәyici ilә obyektin vәhdәti;

524 Düz Laplas çevirmәsinin simvolu necәdir?

•

S1
S
L
G
L1

525 Funksiyanın originalını onun tәsviri әsasında tapmaq üçün hansı çevirmәdәn istifadә edirlәr?

•

tәrs Laplas
Furye
Çebışev
düz Laplas
Teylor

526 Göstәrilәn necә birlәşdirilmiş bәndlәrdәn ibarәt dövrәnin ekvivalent ötürmә funksiyasıdır?

•

düz çevirmәli
qarışıq
ardıcıl
kombinasiyalı
paralel

527 Göstәrilәn necә birlәşdirilmiş bәndlәrdәn ibarәt dövrәnin ekvivalent ötürmә funksiyasıdır?

•

paralel
düz çevirmәli
qarışıq
ardıcıl
kompensasiyalı

528 Xәyali tezlik xarakteristikası necә funksiyadır?

•

absis oxuna nәzәrәn simmetrik
irrasional
ordinat oxuna nәzәrәn simmetrik
cüt
tәk

529 F(s) funksiyasının tәrs Laplas çevirmәsini göstәrin?

•

530 Çәki funksiyası nә ilә işarә olunur?

•

g(t)
u(t)
y(t)
h(t)

531 Göstәrilәn necә birlәşdirilmiş bәndlәrdәn ibarәt dövrәnin ekvivalent ötürmә funksiyasıdır?

•

әks çevirmәli
qarışıq
paralel
ardıcıl

kompensasiyalı

532 Funksiyanın Laplas tәsvirindә s kәmiyyәti necә ifadә olunur?

•
533 Gecikmә bәndin giriş siqnalı:

•

534 LATX qurduqda hansı halda çıxış siqnalının zәiflәdilmәsi baş verir?

•
535

•

çәki әmsalı
zaman sabiti
gecikmә sabiti
sönmә dәrәcәsi vә ya dempfirlәnmә әmsalı
keçid әmsalı

536 Ling mexanizmi hansı bәndә aiddir?

•

inteqrallayıcı bәnd
aperiodik bәnd
rәqsi bәnd
real diferensiallayıcı bәnd
әtalәtsiz bәnd

537 Şәkildә göstәrilәn dövrә hansı bәndә aiddir?

•

inteqrallayıcı bәnd
әtalәtsiz bәnd
diferensiallayıcı bәnd
bir tәrtibli aperiodik bәnd
rәqsi bәnd

538

•

L(t)
X(s)

•

x(t)
X(k)
L(s)

539 Tәrs Laplas çevirmәsinin simvolu necәdir?

•

S
L
G
L1
S1

540

•

sabit
kompleks
dәyişmәyәn
kәsr
dәyişәn

541 Avtomatik tәnzimlәmә nәzәriyyәsindә xәtti diferensial tәnliklәrin simvolik yazılışında hansı formadan istifadә
olunur?

•

Laplas
kәsr
törәmә
inteqral
operator

542 Keçid funksiyası nә ilә işarә olunur?
g(t)

•

u(t)
y(t)
h(t)

543 Vahid impuls şәkilli siqnallar necә ifadә olunur?

•
544

•

545 Mixaylov hodoqrafının tәnliyini almaq üçün xarakteristik tәnlikdә hansı әvәzlәmәni aparmaq lazımdır?

•
546

•
547 Ötürmә funksiyasının düzgün tәrifini göstәrin.

•

sıfır başlanğıc şәrt daxilindә çıxış dәyişәninin Laplas tәsvirinin giriş dәyişәninin Laplas tәsvirinә nisbәti
çıxış dәyişәninin giriş dәyişәninә nisbәti
çıxış dәyişәninin Laplas tәsvirinin giriş dәyişәninin Laplas tәsvirinә nisbәti
giriş dәyişәninin çıxış dәyişәninә nisbәti
giriş dәyişәninin Laplas tәsvirinin çıxış dәyişәninin Laplas tәsvirinә nisbәti

548 Hәqiqi tezlik xarakteristikası necә funksiyadır?

•

tәk
cüt
koordinat başlanğıcına nәzәrәn simmetrik
absis oxuna nәzәrәn simmetrik
irrasional

549 Furye çevirmәsini almaq üçün Laplas çevirmәsindә hansı әvәzlәmәni aparmaq lazımdır?

•
550 Tezlik ötürmә funksiyasıni göstәrin?

•
551 Proporsional diferensial (PD) tәnzimlәmә qanununun ötürmә funksiyasının düzgün ifadәsini göstәrin.

•

552 Proporsional –inteqral (Pİ) tәnzimlәmә qanununun ötürmә funksiyasının düzgün ifadәsini göstәrin?

•
553 Proporsional inteqraldiferensial (PİD) tәnzimlәmә qanununun ötürmә funksiyasının düzgün ifadәsini göstәrin?

•

554 Bir tәrtibli aperiodik bәnd zaman sabitinin T müddәtindә öz qәrarlaşma qiymәtinin neçә faizini alır?

•

46,3%
83,3%
72,2%
63,2%
54,6%

555 әtalәtsiz bәndlәrә nәyi misal göstәrmәk olmaz?

•

dişli ötürmәni
sabit cәrәyan güclәndiricisini
ling mexanizmini
reduktor mexanizmini
induktivliyi

556 Aşağıdakılardan hansı biri inteqrallayıcı bәndә aiddir?

•

elektrik tutumu
sabit cәrәyan güclәndiricisi
ling mexanizmi
reduktor mexanizmi
dişli ötürmә

557 Aşağıdakılardan hansı biri bir tәrtibli aperiodik bәndә aid deyil?

•

elektrik tutumu vә induktivliyi olan konturlar
reduktor mexanizmi
termocüt
induktivlik
pnevmatik tutum

558 Hansı bәnd inteqrallayıcı bәnd ilә güclәndirici bәndin birlәşmәsindәn alınır?

•

rәqsi bәnd
izodrom bәnd
әtalәtsiz bәnd
inteqrallayıcı bәnd
bir tәrtibli aperiodik bәnd

559 Aşağıdakılardan hansı biri tәnzimlәnәn kәmiyyәtin maksimal dәyişmә sürәtini xarakterizә edir?

•
560 İfrat tәnzimlәmәnin buraxıla bilәn hәddi nә qәdәrdir?

•
561

•

562 P tәnzimlәyicisi hansı tәnzimlәmә qanununa әsasәn işlәyir?

•

proporsionaldiferensial inteqral
proporsional
inteqral
proporsional inteqral
proporsionaldiferensial

563 İ tәnzimlәyicisi hansı tәnzimlәmә qanununa әsasәn işlәyir?

•

proporsionaldiferensial inteqral
proporsional
inteqral
proporsional inteqral
proporsionaldiferensial

564 Pİ tәnzimlәyicisi hansı tәnzimlәmә qanununa әsasәn işlәyir?

•

proporsionaldiferensial inteqral
proporsional
inteqral
proporsional inteqral
proporsionaldiferensial

565 PD tәnzimlәyicisi hansı tәnzimlәmә qanununa әsasәn işlәyir?

•

proporsionaldiferensial inteqral
proporsional
inteqral
proporsional inteqral
proporsionaldiferensial

566 PİD tәnzimlәyicisi hansı tәnzimlәmә qanununa әsasәn işlәyir?

•

proporsional inteqral –diferensial
proporsional
inteqral
proporsional inteqral
proporsionaldiferensial

567 Tezliyin loqarifmik vahidlәrindәn hansı birbirindәn iki dәfә fәrqli olan tezliklәr arasındakı intervaldır?

•

neper
oktava
dekada
binar
desibel

568 Tezliyin loqarifmik vahidlәrindәn hansı birbirindәn on dәfә fәrqli olan tezliklәr arasındakı intervaldır?

•

neper
oktava
dekada
binar
desibel

569 Aşağıdakılardan hansı biri ixtiyarı N әdәdinin neçә desibel olduğunu göstәrir?

•

Sdes= 60 lg N
Sdes= 40 lg N
Sdes= 30 lg N
Sdes= 20 lg N
Sdes= 50 lg N

570 Bu hansı tәnzimlәmә qanununun düsturudur?

•

proporsional diferensial
proporsional
inteqral
proporsional inteqral
proporsional inteqral diferensial

571 Parametrlәrin dәyişmә xarakterinә görә hansı tәnzimlәmә sistemlәri vardır? Düzgün olmayan cavabı seçin.

•

toplanmış parametrli
paylanmış parametrli
paylanmamış parametrli
stasionar
qeyristasionar

572 İstifadә olunan enerjinin növünә görә hansı tәnzimlәmә sistemlәri vardır? Düzgün olmayan cavabı seçin.

•
573

•

mexaniki
pnevmatik
hidravlik
akustik
elektrik

•

574 Kombinә olunmuş ATSlәrdә hansı prinsiplәrdәn istifadә olunur?

•

kompensasiya ilә meyletmәyә görә tәnzimlәmә prinsiplәrindәn
açıq idarәetmә vә әks әlaqә prinsiplәrindәn
kompensasiya ilә açıq idarәetmә prinsiplәrindәn
kompensasiya ilә әks әlaqә prinsiplәrindәn
meyletmәyә görә tәnzimlәmә prinsipindәn

575 Hansı sistemdә tapşırıq siqnalı qabaqcadan mәlum olmayan qanun üzrә dәyişir?

•

adaptiv
stabilizasiya
proqramlı idarәetmә
ekstremal
izlәyici

576 Çevirmәnin növünә görә vericilәrin hansı növlәri var?

•

Diskret vericilәr
Analoq vericilәr
Analoq vә diskret vercilәr
Analoq vә pulsasiyalı vericilәr
Pulsasiyalı vericilәr

577 Qurulma strukturuna görә hansi növ vericilәr var?

•

Qarışıq strukturlu
ardıcıl strukturlu vә diferensial sxem üzrә qurulmuş vericilәr
Ancaq ardıcıl strukturlu
Paralel strukturlu
Ancaq diferensial sxem üzrә qurulmuş

578 İcra mexanizmnin vәzifәsi nәdir?

•

Xәtanı inteqrallayır
İşçi orqan vasitәsi ilә idarәetmә obyektinә tәsir göstәrәrәk onun işlәmәsini tәmin etmәkdәn ibarәtdir
Xәtanı hesablayır
Hәyәcanı ölçür
Xәtanı diferensallayır

579 Avtomatik idarәetmә sistemi (AİS) dedikdә nә başa düşülür?

•

Sensorlu displey;
Texniki vasitәlәrin öz aralarında qarşılıqlı tәsiri nәticәsindә hәr hansı bir idarәetmә qanununu (alqoritmini) yerinә yetirsin:
Texniki nәzarәt;
Giriş qurğuları;
Kәnardan izlәmә;

580 Avtomatlaşdırılmanın ümumilәşdirilmiş funksional sxemindә İO nәyi ifadә edir?

•

Deşifratoru;
Operatoru;
İdarәetmә obyektini:
Rele xarakteristikasini;
Hәyәcan siqnalını;

581 Avtomatlaşdırılmanın ümumilәşdirilmiş funksional sxemindә İEQ nәyi ifadә edir?

•

Indikatoru;
Icra elementini ;
informasiyani emal edәn qurğunu:
Izlәyici qurgunu;
Idarәetmә sistemini;

582 Avtomatlaşdırılmanın ümumilәşdirilmiş funksional sxemindә GÇQ nәyi ifadә edir?

•

Güclәnmә әmsalını;
Güclәndirici –çevirici qurğunu:
Gәrginlik bölücüsünü;
Generatoru;
Daxili gücü;

583 Avtomatlaşdırılmanın ümumilәşdirilmiş funksional sxemindә V nәdir?

•

İcraedici siqnal;
Verilәnlәrin emalı;
Transformator;
Tapşırıq qurğusu;
Verici:

584 Avtomatlaşdırılmanın ümumilәşdirilmiş funksional sxemindә İÇ nәdir?

•

Ikinci çevricilәr:
Icra mexanizmi;
Idarәetmә sistemi;
Invertor;
Idarәetmә obyekti;

585 Hansı obyektlәr statik vә ya әtalәtsiz obyektlәr adlanır

•

girişә heç bir reaksiya vermәyәn obyektlәr;
girişi pillәvari dәyişdikdә vәziyyәti ani dәyişәrәk yeni sabit qiymәt alan obyektlәr:
girişi pillәvari dәyişdikdә vәziyyәti dәyişmәyәn obyektlәr;
girişi pillәvari dәyişdikdә vәziyyәti zamana görә dәyişәn obyektlәr;
girişi pillәvari dәyişdikdә vәziyyәti ani dәyişmәyәn obyektlәr;

586 Sәnaye avtomatikası funksional tәyinatına görә neçә növә bölünür

•

4
3
5.
10 vә daha çox
8

587 Element dedikdә nә başa düşülür?

•

Informasiyanı daxil edәn qurğu:
Icra qurğusu:
konusturuktiv cәhәtdәn yerinә yetirilmiş (bitirilmiş) olsun vә avtomatlaşdırma sistemindә müәyyәn bir funksiyanı yerinә yetirsin;
Tranzistor:
Guclәndirici:

588 Avtomatlaşdırılmanın ümumilәşdirilmiş funksional sxemindә әK nәyi ifadә edir?
Әmәliyyat güclәndiricisini:

•

әmrlәr panelini:
әlaqә kanallarini;
Modulyatoru:
Tristoru:

589 Avtomatlaşdırılmanın ümumilәşdirilmiş unksional sxemindә İM nәyi ifadә edir?

•

Idarә pultu;
Invertor;
Indikator;
icra mexanizmi:
Verici;

590 Avtomatlaşdırılmanın ümumilәşdirilmiş funksional sxemindә NQ nәdir?

•

Tapşiriq qurğusu;
Nәqliyyat daşinması:
Nәzarәt qurğusu;
Verici;
Çevirici;

591 Texnoloji proseslәrin avtomatlaşdırılmış idarәetmә sisteminin funksiyasi nәdir?

•

Informasiyanın saxlanilmasi;
idarәetmәnin hәr hansı bir mәqsәdini yerinә yetirilmәsinә yönәlmiş fәaliyyәti:
Texnologiyanin tәtbiqi;
EHMlәrin yaradilması;
Informasiyani emal etmәk;

592 Friksion muftanın sxemindә 6 vә 7 uyğun olaraq nәdir?

•

dolağ vә val
val vә şlis
aparılan yarım mufta vә yay
fırça vә aparılan yarım mufta
fırça vә yay

593 Friksion muftanın sxemindә 1 vә 3 uyğun olaraq nәdir?

•

dolağ vә val
val vә şlis
aparan yarım mufta vә val
fırça vә aparılan yarım mufta
fırça vә yay

594 Friksion muftanın sxeminә aid olan ifadәlәrdәn biri yalnışdır?

•

Yay çәkilmәyә әks tәsir göstәrәrәk yarım muftaları birbirindәn ayırmağa çalışır
Dolaqdan sabit cәrәyan axıdıldıqda onun әtrafında maqnit seli yaranır
Birdiskli muftaların kömәyi ilә böyük burucu momentlәri ötürmәk olur
Dolağın qidalanması 4 hәlqәsi vә 2 fırçası vasitәsi ilә yerinә yetirilir
Ötürülәn burucu momentin qiymәti yarım muftaların birbirinә sıxılma dәrәcәsindәn asılıdır

595 Friksion muftanın sxemindә 7 vә 8 uyğun olaraq nәdir?

•

dolağ vә val
yay vә şlis
aparılan yarım mufta vә val
fırça vә aparılan yarım mufta
fırça vә yay

596 Friksion muftanın sxemindә 7 vә 9 uyğun olaraq nәdir?

•

dolağ vә val
yay vә val
aparılan yarım mufta vә val
fırça vә aparılan yarım mufta
fırça vә yay

597 Friksion muftanın sxemindә 8 vә 9 uyğun olaraq nәdir?

•

dolağ vә val
yay vә fırça
aparılan yarım mufta vә val
fırça vә aparılan yarım mufta
şlis vә val

598 Nәyә görә daha çox diskli friksion muftalardan istifadә olunur?

•

Çoxdiskli muftaların kömәyi ilә böyük burucu momentlәri ötürmәk olduğundan
Dolaqdan dәyişәn cәrәyan axıdıldıqda onun әtrafında maqnit seli yarandıgından
Dolaqdan sabit cәrәyan axıdıldıqda onun әtrafında maqnit seli yarandıgından
Ötürülәn burucu momentin qiymәti yarım muftaların birbirinә sıxılma dәrәcәsindәn asılı oluduğundan
Birdiskli muftaların kömәyi ilә böyük burucu momentlәri ötürmәk olduğundan

599 Friksion muftanın sxemindә 3 vә 9 uyğun olaraq nәdir?

•

şlislәr aparan yarım mufta
aparılan vә aparan yarım muftalar
fırçvә hәlqә
vallar
hәlq vә aparılan yarım mufta

600 Göstәrilәn sxem hansı növ releyә aiddir?

•

Düzgün cavab yoxdur
Sabit cәrәyan relesi
Dәyişәn cәrәyan relesi
Sabit vә dәyişәn cәrәyan relesi
Neytral rele

601 Friksion muftanın sxemindә 2 vә 4 uyğun olaraq nәdir?

•

şlis vә dolağ
yay vә şlis
fırça vә hәlqә
val vә fırça
aparılan yarım mufta vә şlis

602 Zaman relelәrindә böyük zaman dözümlәri necә alınır?

•

Düzgün cavab yoxdur
Böyük tutumlu kondensator qoşmaqla
Ardıcıl induktivlik qoşulmaqla
Rezistorәlavә etmәklә
Hәr üç cavab doğrudur

603 Aşağıdakı zaman relelәri nәyә әsasәn işlәyir? 1)Aktiv müqavimәtә әsasәn; 2)Elektrik siqnalının güclәnmәsinә
әsasәn; 3)Kondensatorun dolmasına әsasәn.

•

1
1, 2
3
1, 3
2, 3

604 Friksion muftanın sxemindә 2 vә 4 uyğun olaraq nәdir?

•

val vә fırça
aparılan yarım mufta vә şlis
şlis vә dolağ
yay vә şlis
fırça vә hәlqә

605 Friksion muftanın sxemindә 5 vә 7 uyğun olaraq nәdir?

•

dolağ vә yay
val vә şlis
aparılan yarım mufta vә dolağ
fırça vә aparılan yarım mufta
fırça vә yay

606 Friksion muftanın sxemindә 5 vә 8 uyğun olaraq nәdir?

•

dolağ vә şlis
val vә şlis
aparılan yarım mufta vә dolağ
fırça vә aparılan yarım mufta
fırça vә yay

607 Friksion muftanın sxemindә 5 vә 9 uyğun olaraq nәdir?

•

dolağ vә val
val vә şlis
aparılan yarım mufta vә dolağ
fırça vә aparılan yarım mufta
fırça vә yay

608 Friksion muftanın sxemindә 2 vә 5 uyğun olaraq nәdir?

•

yay vә hәlqә
val vә şlis
yay vә aparılan val
fırça vә dolağ
aparılan yarım mufta vә fırça

609 Friksion muftanın sxemindә 2 vә 6 uyğun olaraq nәdir?

•

yay vә hәlqә
fırça vә aparılan yarım mufta
yay vә aparan yarım mufta
fırça vә dolağ
hәlqә vә fırça

610 Friksion muftanın sxemindә 2 vә 7 uyğun olaraq nәdir?

•

yay vә hәlqә
yay vә aparılan yarım mufta
yay vә aparan yarım mufta
hәlqә vә dolağ
fırça vә yay

611 Friksion muftanın sxemindә 1 vә 4 uyğun olaraq nәdir?

•

yay vә hәlqә
val vә şlis
yay vә aparılan yarım mufta
fırça vә val
aparan yarım mufta vә hәlqә

612 Friksion muftanın sxemindә 1 vә 5 uyğun olaraq nәdir?

•

yay vә hәlqә
val vә şlis
aparan yarım mufta vә dolağ
fırça vә val
aparan yarım mufta vә hәlqә

613 Friksion muftanın sxemindә 1 vә 7 uyğun olaraq nәdir?

•

yay vә hәlqә
val vә şlis
aparılan yarım mufta vә dolağ
fırça vә val
aparan yarım mufta vә yay

614 Friksion muftanın sxemindә 1 vә 9 uyğun olaraq nәdir?Friksion muftanın sxemindә 1 vә 9 uyğun olaraq nәdir?

•

fırça vә aparılan yarım mufta
fırça vә yay
aparan yarım mufta vә val
val vә şlis
aparılan yarım mufta vә dolağ

615 Friksion muftanın sxemindә 4 vә 8 uyğun olaraq nәdir?

•

hәlqә vә şlis
val vә şlis
aparılan yarım mufta vә dolağ
fırça vә aparılan yarım mufta
fırça vә yay

616 Friksion muftanın sxemindә 1 vә 6 uyğun olaraq nәdir?

•

val vә dolağ
aparan vә aparılan yarım muftalar
hәlqә vә aparan yarım mufta
şlis vә val
yaylar

617 Friksion muftanın sxemindә 6 vә 8 uyğun olaraq nәdir?

•

val vә yay
aparan vә aparılan yarım muftalar
şlis vә yay
halqa vә şlis
aparılan yarım mufta vә şlis

618 Friksion muftanın sxemindә 1 vә 3 uyğun olaraq nәdir?

•

vallar
aparan vә aparılan yarım muftalar
şlislәr
yaylar
aparan yarım mufta vә val

619 Friksion muftanın sxemindә 6 vә 9 uyğun olaraq nәdir?

•

vallar
aparan vә aparılan yarım muftala
şlislәr
yaylar
aparıaln yarım mufta vә val

620 Friksion muftanın sxemindә 4 vә 9 uyğun olaraq nәdir?

•

vallar
aparan vә aparılan yarım muftalar
hәlqә vә val
yaylar
aparılan yarım mufta vә yay

621 Friksion muftanın sxemindә 1 vә 2 uyğun olaraq nәdir?

•

vallar
aparan yarım mufa vә fırça
hәlqә vә val
yaylar
aparılan yarım mufta vә yay

622 Friksion muftanın sxemindә 3 vә 4 uyğun olaraq nәdir?

•

val vә hәlqә
aparan yarım mufta vә fırça
yay vә aparılan val
yaylar
aparılan yarım mufta vә yay

623 Friksion muftanın sxemindә 3 vә 5 uyğun olaraq nәdir?

•

val vә hәlqә
aparan val vә fırça
yay vә aparılan val
val vә dolağ
aparılan yarım mufta vә yay

624 Friksion muftanın sxemindә 3 vә 6 uyğun olaraq nәdir?

•

yay vә hәlqә
val vә aparılan mufta
yay vә aparılan val
val vә dolağ
aparılan yarım mufta vә yay

625 Friksion muftanın sxemindә 3 vә 7 uyğun olaraq nәdir?

•

yay vә hәlqә
yay vә aparılan mufta
yay vә aparılan val
val vә yay
aparılan yarım mufta vә fırça

626 Friksion muftanın sxemindә 3 vә 8 uyğun olaraq nәdir?

•

yay vә hәlqә
val vә şlis
yay vә aparılan val
val vә yay
aparılan yarım mufta vә fırça

627 Friksion muftanın sxemindә 2 vә 3 uyğun olaraq nәdir?

•

aparılan yarım mufta vә fırçaaparılan yarım mufta vә fırça
yay vә hәlqә
val vә şlis
yay vә aparılan yarım mufta
fırça vә val

628 Friksion muftanın sxemindә 4 vә 5 uyğun olaraq nәdir?

•

hәlqә vә dolağ
val vә şlis
aparılan yarım mufta vә dolağ
fırça vә aparılan yarım mufta
fırça vә yay

629 Friksion muftanın sxemindә 4 vә 6 uyğun olaraq nәdir?

•

hәlqә vә aparılan yarım mufta
val vә şlis
aparılan yarım mufta vә dolağ
fırça vә aparılan yarım mufta
fırça vә yay

630 Friksion muftanın sxemindә 4 vә 7 uyğun olaraq nәdir?

•

hәlqә vә yay
val vә şlis
aparılan yarım mufta vә dolağ
fırça vә aparılan yarım mufta
fırça vә yay

631 Aşağıdakı elektromaqnit sxemindә dolağ hansı rәqәmlә işarә olunub?

•

5
1
2
3
4

632 Friksion muftanın sxemindә 5 vә 6 uyğun olaraq nәdir?

•

dolağ vә aparılan yarım mufta
val vә şlis
aparılan yarım mufta vә dolağ
fırça vә aparılan yarım mufta
fırça vә yay

633 Tәnzimlәmә obyektlәrinin zaman xarakteristikası hansı әyriyә deyilir?

•

girişi çıxışla birlәşdirdikdә çıxış kәmiyyәtinin dәyişmә әyrisinә
girişә müәyyәn siqnal verdikdә tәnzimlәnәn kәmiyyәtin zaman üzrә dәyişmә әyrisinә
girişә vahid tәkan siqnalı verdikdә çıxış kәmiyyәtinin dәyişmә әyrisinә
giriş siqnalı vahid impuls şәklindә dәyişdikdә çıxış kәmiyyәtinin dәyişmә әyrisinә
girişә siqnal vermәdikdә çıxış kәmiyyәtinin dәyişmә әyrisinә

634 Tәnzimlәmә obyektlәrinin keçid xarakteristikası hansı әyriyә deyilir?

•

girişi çıxışla birlәşdirdikdә çıxış kәmiyyәtinin dәyişmә әyrisinә
girişә müәyyәn siqnal verdikdә tәnzimlәnәn kәmiyyәtin zaman üzrә dәyişmә әyrisinә
girişә vahid tәkan siqnalı verdikdә çıxış kәmiyyәtinin dәyişmә әyrisinә
giriş siqnalı vahid impuls şәklindә dәyişdikdә çıxış kәmiyyәtinin dәyişmә әyrisinә
girişә siqnal vermәdikdә çıxış kәmiyyәtinin dәyişmә әyrisinә

635 Tәnzimlәmә obyektlәrinin çәki xarakteristikası hansı әyriyә deyilir?

•

girişi çıxışla birlәşdirdikdә çıxış kәmiyyәtinin dәyişmә әyrisinә
girişә müәyyәn siqnal verdikdә tәnzimlәnәn kәmiyyәtin zaman üzrә dәyişmә әyrisinә
girişә vahid tәkan siqnalı verdikdә çıxış kәmiyyәtinin dәyişmә әyrisinә
giriş siqnalı vahid impuls şәklindә dәyişdikdә çıxış kәmiyyәtinin dәyişmә әyrisinә
girişә siqnal vermәdikdә çıxış kәmiyyәtinin dәyişmә әyrisinә

636 Hansı sistemlәr bütövlükdә vә ya qlobal dayanıqlı sistemlәr adlanır?
tarazlıq nöqtәsi әtrafında rәqs edәn sistemlәr
zaman artdıqca tarazlıq vәziyyәtindәn sonsuz uzaqlaşan sistemlәr
xarici qüvvәlәrin tәsiri kәsildikdәn sonra yeni tarazlıq vәziyyәtinә gәlәn sistemlәr
tarazlıq vәziyyәtinә sonsuz vaxtda qayıdan sistemlәr

•

xarici qüvvәlәrin tәsiri kәsildikdәn sonra әvvәlki tarazlıq vәziyyәtinә müәyyәn xәta daxilindә qayıdan sistemlәr

637 Hansı sistemlәr neytral sistemlәr adlanır?

•

tarazlıq nöqtәsi әtrafında rәqs edәn sistemlәr
zaman artdıqca tarazlıq vәziyyәtindәn sonsuz uzaqlaşan sistemlәr
xarici qüvvәlәrin tәsiri kәsildikdәn sonra yeni tarazlıq vәziyyәtinә gәlәn sistemlәr
xarici qüvvәlәrin tәsiri kәsildikdәn sonra әvvәlki tarazlıq vәziyyәtinә müәyyәn xәta daxilindә qayıdan sistemlәr
tarazlıq vәziyyәtinә sonsuz vaxtda qayıdan sistemlәr

638 Hansı sistemlәr bütövlükdә dayanıqsız sistemlәr adlanır?

•

tarazlıq nöqtәsi әtrafında rәqs edәn sistemlәr
zaman artdıqca tarazlıq vәziyyәtindәn sonsuz uzaqlaşan sistemlәr
xarici qüvvәlәrin tәsiri kәsildikdәn sonra yeni tarazlıq vәziyyәtinә gәlәn sistemlәr
xarici qüvvәlәrin tәsiri kәsildikdәn sonra әvvәlki tarazlıq vәziyyәtinә müәyyәn xәta daxilindә qayıdan sistemlәr
tarazlıq vәziyyәtinә sonsuz vaxtda qayıdan sistemlәr

639 Aşağıdakı manometrin sxemindә 3 vә 8 uyğun olaraq hansı elementlәri ifadә edir?

•

membran vә ölçü bloku
membran tipli tenzoverici vә kiplәşdirici
ölçü bloku vә çıxış
alt kamera vә membran
çıxış vә gövdә

640 Aşağıdakı manometrin sxemindә 3 vә 9 uyğun olaraq hansı elementlәri ifadә edir?

•

membran vә ölçü bloku
membran tipli tenzoverici vә gövdә
ölçü bloku vә çıxış
alt kamera vә membran
çıxış vә gövdә

641 Aşağıdakı mәntiq elementinin girişlәrinin(X1, X2, X3, X4) cәdvәldә verilmiş qiymәtlәri üçün çıxışın(Y) 0
olduğu halı tapın.

•

Yoxdur
I
II
III
I vә III

642 Aşağıdakı mәntiq elementinin girişlәrinin(X1, X2, X3, X4) cәdvәldә verilmiş qiymәtlәri üçün çıxışın(Y) 1
olduğu halı tapın.

•

II vә III
yalnız I
I vә III
yalnız II
yalnız III

643 Aşağıdakı mәntiq elementinin girişlәrinin(X1, X2, X3, X4) cәdvәldә verilmiş qiymәtlәri üçün çıxışın(Y) 0
olduğu halı tapın.

•

I vә IV
I vә II
II vә III
I vә III
II vә IV

644 Aşağıdakı mәntiq elementinin girişlәrinin(X1, X2, X3, X4) cәdvәldә verilmiş qiymәtlәri üçün çıxışın(Y) 1
olduğu halı tapın.

•

II vә III
yalnız I
I vә II
yalnız II
I vә III

645 Aşağıdakı manometrin sxemindә 1 vә 6 uyğun olaraq hansı elementlәri ifadә edir?

•

ölçü bloku vә gövdәnin alt hissәsi
membranının iç hissәsi vә ölçü bloku
ölçü bloku vә ayırıcı membran
alt kamera vә ölçü bloku
alt kamera vә membran

646 Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı Bull cәbrinin tәlәblәrini pozur?

•

x*1*1=x
x+x+x+1=1
x+x+x+0=x
x+x+x=x
x*x*x*1=0

647 Aşağıdakı ifadәlәdәn hansı Bull cәbrinin tәlәblәrini ödәyir?

•

1+0+x=0
x+x+0+0=x
x+1+x+1=0
x*x*0*0=1
x+x+0+1=0

648 Aşağıdakı mәntiq elementinin girişlәrinin(X1, X2, X3, X4) cәdvәldә verilmiş qiymәtlәri üçün çıxışın(Y) 1
olduğu halı tapın.

•

II vә III
I
III
I vә III
I vә II

649 Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı Bull cәbrinin tәlәblәrini pozur?

•

0+0=0
0*0=0
0*1=1
1*1=1
1+1=1

650 Bull cәbrinin әsas aksiomlarindan alınan aşağıdakı nәticәlәrdәn hansı doğru deyil?

•

x*0=0
x+x=x
x*x=x
x+0=x
x+1=0

651 Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı Bull cәbrinin tәlәblәrini pozur?

•

x*1=x
x+x+1=1
x+x+0=x
x+x=x
x*x*1=1

652 Aşağıdakı ifadәlәdәn hansı Bull cәbrinin tәlәblәrini ödәyir?
0*0*0=1

•

1+1+1=0
1+0+1=0
1*1*0=1
1+1+0=1

653 Aşağıdakı ifadәlәdәn hansı Bull cәbrinin tәlәblәrini ödәyir?

•

0+0+x=0
x+x+x=0
x+x+0=0
x*x*0=1
x+0+x=x

654 Aşağıdakı ifadәlәdәn hansı Bull cәbrinin tәlәblәrini ödәyir?

•

1+0+0+x=0
x+0+0=x
x+x+1=0
x*x*0=1
x+0+1=0

655 Aşağıdakı ifadәlәdәn hansı Bull cәbrinin tәlәblәrini ödәyir?

•

1+0+0=0
1+1+0+0=1
1+1+0+1+1=0
1*0*0*0=1
1+1+0+1=0

656 Aşağıdakı mәntiq elementinin girişlәrinin(X1, X2, X3, X4) cәdvәldә verilmiş qiymәtlәri üçün çıxışın(Y) 1
olduğu halı tapın.

•

II vәIII
I
Yoxdur
II
III

657 Aşağıdakı mәntiq elementinin girişlәrinin(X1, X2, X3, X4) cәdvәldә verilmiş qiymәtlәri üçün çıxışın(Y) 0
olduğu halı tapın.

•

yalnız III
yalnız I
yalnız II
II vә III
I, II vә III

658 Aşağıdakı mәntiq elementinin girişlәrinin(X1, X2, X3, X4) cәdvәldә verilmiş qiymәtlәri üçün çıxışın(Y) 0
olduğu halı tapın.

•

III
I vә II
II
II vә III
I vә III

659 Aşağıdakı mәntiq elementinin girişlәrinin(X1, X2, X3, X4) cәdvәldә verilmiş qiymәtlәri üçün çıxışın(Y) 0
olduğu halı tapın.

•

yalnız II vә III
I,II vә III
yalnız I
yalnız II
yalnız III

660 Aşağıdakı mәntiq elementinin girişlәrinin(X1, X2, X3, X4) cәdvәldә verilmiş qiymәtlәri üçün çıxışın(Y) 1
olduğu halı tapın.

•

III
I vә III
I
II
I vә II

661 Aşağıdakı mәntiq elementinin girişlәrinin(X1, X2, X3, X4) cәdvәldә verilmiş qiymәtlәri üçün çıxışın(Y) 0
olduğu halı tapın.

•

I vә II
II vә III
yalnız II
yalnız III

yalnız I

662 Aşağıdakı manometrin sxemindә 1 vә 5 uyğun olaraq hansı elementlәri ifadә edir?

•

ölçü bloku vә gövdәnin alt hissәsi
membran vә ölçü bloku
membran vә ölçü bloku
membranının iç hissәsi vә ölçü bloku
kamera vә membran

663 Aşağıdakı manometrin sxemindә 1 vә 2 uyğun olaraq hansı elementlәri ifadә edir?

•

kiplәşdirici vә gövdә
ölçü bloku vә çıxış
gövdә vә ölçü bloku
membran vә ölçü bloku
alt kamera vә membran

664 Aşağıdakı manometrin sxemindә 1 vә 3 uyğun olaraq hansı elementlәri ifadә edir?

•

ölçü bloku vә membran tipli tenzoverici
ölçü bloku vә çıxış
gövdә vә ölçü bloku
membran vә ölçü bloku
alt kamera vә membran

665 Aşağıdakı manometrin sxemindә 1 vә 4 uyğun olaraq hansı elementlәri ifadә edir?

•

ölçü bloku vә membran tipli tenzovericinin iç hissәsi
ölçü bloku vә çıxış
gövdә vә ölçü bloku
membran vә ölçü bloku
çıxış vә gövdә

666 Aşağıdakı manometrin sxemindә 1 vә 5 uyğun olaraq hansı elementlәri ifadә edir?

•

kamera vә membran
ölçü bloku vә gövdәnin alt hissәsi
membranının iç hissәsi vә ölçü bloku
membran vә ölçü bloku
membran vә ölçü bloku

667 Aşağıdakı manometrin sxemindә 7 vә 8 uyğun olaraq hansı elementlәri ifadә edir?

•

çıxış vә gövdә
ölçü bloku vә çıxış
gövdәnin alt hissәsi vә ölçü bloku
ayırıcı membran vә gövdә
alt kamera vә kiplәşdirici

668 Aşağıdakı manometrin sxemindә 9 nәyi ifadә edir?

•

membran
ölçü bloku
gövdә
membranın iç hissәsi
alt kamera

669 Aşağıdakı mәntiq elementinin girişlәrinin(X1, X2, X3, X4) cәdvәldә verilmiş qiymәtlәri üçün çıxışın(Y) 0
olduğu halı tapın.

•

II vә III
yalnız I
yalnız II
I vә III
I vә II

670 Aşağıdakı manometrin sxemindә 3 nәyi ifadә edir?

•

membran tipli tenzoverici
ölçü bloku
gövdә
ayırıcı membran
alt kamera

671 Aşağıdakı manometrin sxemindә 4 nәyi ifadә edir?

•

membran tipli tenzovericinin iç hissәsi
alt kamera
membran
ölçü bloku
gövdә

672 Aşağıdakı manometrin sxemindә 5 nәyi ifadә edir?

•

membran
ölçü bloku
gövdәnin alt hissәsi
gövdә
alt kamera

673 Aşağıdakı manometrin sxemindә 6 nәyi ifadә edir?

•

ayırıcı membran
ölçü bloku
gövdә
gövdәnin alt hissәsi
alt kamera

674 Aşağıdakı manometrin sxemindә 7 nәyi ifadә edir?

•

membran
ölçü bloku
gövdә
membran
alt kamera

675 Aşağıdakı manometrin sxemindә 8 nәyi ifadә edir?

•

kiplәşdirici
ölçü bloku
gövdә
membran
alt kamera

676 Aşağıdakı manometrin sxemindә 2 vә 6 uyğun olaraq hansı elementlәri ifadә edir?

•

çıxış vә ayırıcı membran
ölçü bloku vә çıxış
gövdә vә ölçü bloku
membran vә ölçü bloku
alt kamera vә membran

677 Aşağıdakı manometrin sxemindә 2 vә 7 uyğun olaraq hansı elementlәri ifadә edir?

•

çıxış vә alt kamera
ölçü bloku vә çıxış
gövdә vә ölçü bloku
membran vә ölçü bloku
alt kamera vә membran

678 Aşağıdakı manometrin sxemindә 2 vә 8 uyğun olaraq hansı elementlәri ifadә edir?

•

çıxış vә gövdә
ölçü bloku vә çıxış
gövdә vә ölçü bloku
membran vә ölçü bloku
alt kamera vә membran

679 Aşağıdakı manometrin sxemindә 2 vә 5 uyğun olaraq hansı elementlәri ifadә edir?

•

çıxış vә membran tipli tenzovericinin iç hissәsi
ölçü bloku vә çıxış
gövdә vә ölçü bloku
membran vә ölçü bloku
alt kamera vә membran

680 Aşağıdakı manometrin sxemindә 3 vә 7 uyğun olaraq hansı elementlәri ifadә edir?

•

membran vә ölçü bloku
membran tipli tenzoverici vә alt kamera
ölçü bloku vә çıxış
alt kamera vә membran
çıxış vә gövdә

681 Aşağıdakı manometrin sxemindә 3 vә 6 uyğun olaraq hansı elementlәri ifadә edir?

•

membran vә ölçü bloku
membran tipli tenzoverici vә ayırıcı membran
ölçü bloku vә çıxış
çıxış vә gövdә
alt kamera vә membran

682 Aşağıdakı manometrin sxemindә 2 nәyi ifadә edir?

•

membranı
ölçü blokunu
çıxışlar
membranının iç hissәsini
kameranı

683 Aşağıdakı manometrin sxemindә 3 vә 5 uyğun olaraq hansı elementlәri ifadә edir?

•

çıxış vә gövdә
membran tipli tenzoverici vә gövdәnin alt hissәsi
ölçü bloku vә çıxış
membran vә ölçü bloku
alt kamera vә membran

684 Aşağıdakı manometrin sxemindә 3 vә 4 uyğun olaraq hansı elementlәri ifadә edir?

•

alt kamera vә membran
çıxış vә gövdә
membran tipli tenzoverici vә membran tipli tenzovericinin iş hissәsi
ölçü bloku vә çıxış
membran vә ölçü bloku

685 Aşağıdakı manometrin sxemindә 2 vә 9 uyğun olaraq hansı elementlәri ifadә edir?

•

çıxış vә gövdә
ölçü bloku vә çıxış
gövdә vә ölçü bloku
membran vә ölçü bloku
alt kamera vә membran

686 Aşağıdakı manometrin sxemindә 1 vә 7 uyğun olaraq hansı elementlәri ifadә edir?

•

alt kamera vә membran
ölçü bloku vә gövdәnin alt hissәsi
membranının iç hissәsi vә ölçü bloku
ölçü bloku vә ayırıcı membran
ölçü bloku vә alt kamera

687 Aşağıdakı manometrin sxemindә 1 vә 8 uyğun olaraq hansı elementlәri ifadә edir?

•

ölçü bloku vә ayırıcı membran
ölçü bloku vә gövdәnin alt hissәsi
ölçü bloku vә kiplәşdiri
membran vә ölçü bloku
alt kamera vә membran

688 Aşağıdakı manometrin sxemindә 1 vә 9 uyğun olaraq hansı elementlәri ifadә edir?

•

ölçü bloku vә ayırıcı membran
ölçü bloku vә gövdә
ölçü bloku vә kiplәşdirici
alt kamera vә membran
membranının iç hissәsi vә ölçü bloku

689 Aşağıdakı manometrin sxemindә 2 vә 3 uyğun olaraq hansı elementlәri ifadә edir?

•

çıxış vә membran tipli tenzoverici
ölçü bloku vә çıxış
gövdә vә ölçü bloku
membran vә ölçü bloku
alt kamera vә membran

690 Aşağıdakı manometrin sxemindә 2 vә 4 uyğun olaraq hansı elementlәri ifadә edir?

•

çıxış vә membran tipli tenzovericinin iç hissәsi
ölçü bloku vә çıxış
gövdә vә ölçü bloku
membran vә ölçü bloku
alt kamera vә membran

691 Hansı tәsirlәr daxili hәyәcanlandırıcı tәsirlәr adlanır ?

•

qiymәti qabaqcadan mәlum olmayan tәsirlәr
tәnzimlәmә obyektinin iş rejimini xarakterizә edәn fiziki göstәricilәr
prosesin öz mahiyyәti ilә әlaqәdar olmayıb,xarici sәbәblәrdәn yaranan tәsirlәr
obyektin özünün vә qurğuların xarakteristikalarının dәyişmәsi ilә yaranan tәsirlәr
zamanın mәlum funksiyası şәklindә verilәn tәsirlәr

692 Avtomatik tәnzimlәmә sistemlәrinin tәsnifatında tәnzimlәmәnin mәqsәdinә әsasәn hansı sistemlәr mövcuddur?
Düzgün olmayanı seçin.

•

optimal
stabillәşdirmә
izlәyici
mühafizә
adaptiv

693 Hansı tәsirlәr xarici hәyәcanlandırıcı tәsirlәr adlanır?

•

qiymәti qabaqcadan mәlum olmayan tәsirlәr
tәnzimlәmә obyektinin iş rejimini xarakterizә edәn fiziki göstәricilәr
prosesin öz mahiyyәti ilә әlaqәdar olmayıb,xarici sәbәblәrdәn yaranan tәsirlәr
obyektin özünün vә qurğuların xarakteristikalarının dәyişmәsi ilә yaranan tәsirlәr
zamanın mәlum funksiyası şәklindә verilәn tәsirlәr

694 Texnoloji proseslәrin avtomatlaşdırılmış idarәetmә sisteminin funksiyasina aşağıdakılardan hansi daxildir?

•

bütün variatlar doğrudur.
Yüksәk ierxialı AvİS–i ilә informasiya mübadilәsi
Operativ personalla informasiya mübadilәsi
İnformasiyanın operativ әks etdirilmәsi vә reqestirasiyası
informasiyanın toplanması, çevrilmәsi vә saxlanması

695 Texnoloji proseslәrin avtomatlaşdırılmış idarәetmә sisteminin funksiyasina aşağıdakılardan hansi daxildir?

•

TİOnin cari vәziyyәti haqqında imformasiyanın ilkin emalı
Texnoloji parametrlәrinin meyillәrinin aşkar edilmәsi
Texnoloji parametrlәrinin meyillәrinin vә avadanlıqların vәziyyәt göstәricilәrinin verilәn qiymәtlәrindәn fәrqlәnmәlәrinin aşkar
edilmәsi
bütün cavablar doğrudur.
Ölçülә bilmәyәn kәmiyyәtlәrin vә göstәricilәrin qiymәtlәrinin hesablanması

696 Aşağıdakı şәkillәrdәn hansı avtomatlaşdırılmanın ümumilәşdirilmiş funksional sxemidir?

•

.

Avtomatlaşdırılmanın ümumilәşdirilmiş funksional sxemi mövcud deyildir

697 Avtomatlaşdırılmanın ümumilәşdirilmiş funksional sxemindә İS nәyi ifadә edir?

•

Transformatoru
İdarәetmә sistemini.
İndikator qurğusunu
Ilkin informasiyanı emal edәn qurğunu
Sistemin idarәetmә pultunu

698 Avtomatlaşdırılmanın ümumilәşdirilmiş funksional sxemindә İәK nәyi ifadә edir?

•

Idarәetmә sistemi
Tapşiriq qurğusu
Idarәetmә paneli
Idarәetmә obyekti
informasiyanı әks etdirәn qurğu.

699 Avtomatlaşdırılmış texnoloji kompleks ( ATK) nәdir?

•

heç biri
birlikdә fәaliyyәt göstәrәn TİO vә TPAvİS.
yalnız TİO
Yalnız TPAvİS
AvİS

700 Avtomatlaşdırılmanın ümumilәşdirilmiş funksional sxemindә İEQ vә GÇQ nәyi ifadә edir?

•

Icra mexanizmini
Heç birini
mәrkәzi işlәm qurğusu vә ya mәrkәzi prosessor qurğusu.
Çıxış qurğusu

Giriş qurğusu

