AAA_3625#01#Q16#01Eduman testinin sualları
Fәnn : 3625 Sahәnin texnoloji xәtlәri  1
1 Qlyukon turşusunu almaq ücün kif göbәlәklәri yetişdirәn xәtlәr hansı kompleksin tәrkibinә daxildir?

•

CA
C
A
B
AB

2 Fermentlәr almaq ücün kif göbәlәklәri yetişdirәn xәtlәr hansı kompleksin tәrkibinә daxildir?

•

CA
C
A
B
AB

3 Vitamin istehsalı ücün kif göbәlәklәri yetişdirәn xәtlәr hansı kompleksin tәrkibinә daxildir?

•

CA
C
A
B
AB

4 Antibiotikin istehsalı ücün kif göbәlәklәri yetişdirәn xәtlәr hansı kompleksin tәrkibinә daxildir?

•

CA
C
A
B
AB

5 Xırdalama yolu ilә xam malın hazırlanması hansı kompleksin fәaliyyәtinin mәsәlәsidir?

•

CA
C
A
B
AB

6 Qida mәhsullarının tәrkibinә sulfid turşusunun daxil edilmәsi konservlәşdirilmәnin hansı әsas qrupuna aiddir ?

•

fizikikimyәvi
fiziki
kimyәvi
mikrobioloji
kombinә edilmiş

7 Süd turşusu ilә qıcqırtma konservlәşdirilmәnin hansı әsas qrupuna aiddir ?

•

fizikikimyәvi
fiziki
kimyәvi
mikrobioloji
kombinә edilmiş

8 Dartma yolu ilә formalaşdirmaq ücün tәtbiq edilәn metodlar hansı proseslәri yerinә yetirәn avadanlıqlar qrupuna aiddir?

•

mexaniki vә mikrobioloji proseslәri
mexaniki proseslәri
istilik mübadilәsi proseslәri
mikrobioloji proseslәri
qablaşdırma proseslәri

9 Yarımfabrikatların qurudulması ücün tәlәb edilәn qurğular hansı proseslәri yerinә yetirәn avadanlıqlar qrupuna aiddir?

•

mexaniki vә mikrobioloji proseslәri
mexaniki proseslәri
istilik mübadilәsi proseslәri
mikrobioloji proseslәri
qablaşdırma proseslәri

10 Icәrisindә qida mәhsulları olan taraları hermetiklәşdirmәk ücün tәtbiq edilәn mәhsullar hansı proseslәri yerinә yetirәn avadanlıqlar
qrupuna aiddir?

•

mexaniki vә mikrobioloji proseslәri
mexaniki proseslәri
istilik mübadilәsi proseslәri
mikrobioloji proseslәri
qablaşdırma proseslәri

11 Yarımfabrikatları xırdalamaq ücün tәtbiq edilәn metodlar hansı proseslәri yerinә yetirәn avadanlıqlar qrupuna aiddir?

•

mexaniki vә mikrobioloji proseslәri
mexaniki proseslәri
istilik mübadilәsi proseslәri
mikrobioloji proseslәri
qablaşdırma proseslәri

12 Texniki mәhsuldarlıq nәyi xarakterizә edir?

•

әlavә xam mal nәzәrә alınmadan avadanlığın işi zamanı emal edilәn mәhsulun miqdarı ilә
texnoloji proseslә әlaqәdar imkanlar
avadanlığın konstruksiyası ilә әlaqәdar olan imkanlar
texnoloji proseslә vә avadanlığın konstruksiyası ilә әlaqәdar olan imkanlar
әlavә xam mal vә iş vaxtı nәzәrә alınmadan bilavasitә avadanlığın işi zamanı emal edilәn vә yaxud buraxılan mәhsulun miqdarı ilә

13 Nәzәri mәhsuldarlıq nәyi xarakterizә edir?

•

әlavә xam mal nәzәrә alınmadan avadanlığın işi zamanı emal edilәn mәhsulun miqdarı ilә
texnoloji proseslә әlaqәdar imkanlar
avadanlığın konstruksiyası ilә әlaqәdar olan imkanlar
texnoloji proseslә vә avadanlığın konstruksiyası ilә әlaqәdar olan imkanlar
әlavә xam mal vә iş vaxtı nәzәrә alınmadan bilavasitә avadanlığın işi zamanı emal edilәn vә yaxud buraxılan mәhsulun miqdarı ilә

14 Verilәn texniki mәhsuldarlıqla vә layihәlәşdirilәn texniki mәhsuldarlıq arasında әlaqә yaradan ifadәnin hansı düzdür?

•

15

•

prosesin faydalı iş әmsalı
texniki mәhsuldarlığı
nәzәri mәhsuldarlәğı
istismar mәhsuldarlığını
nәzәri mәhsuldarlıqdan istifadә әmsalı

16

•

prosesin faydalı iş әmsalı
texniki mәhsuldarlığı
nәzәri mәhsuldarlәğı
istismar mәhsuldarlığını
nәzәri mәhsuldarlıqdan istifadә әmsalı

17 Xam malı xırdalamaq ücün tәtbiq edilәn metodlar hansı proseslәri yerinә yetirәn avadanlıqlar qrupuna aiddir?

•

mexaniki vә mikrobioloji proseslәri
mexaniki proseslәri
istilik mübadilәsi proseslәri
mikrobioloji proseslәri
qablaşdırma proseslәri

18

•

seçmәlәrin sayını
x kәmiyyәtinin orta kvadratik meyillәnmәsini
y kәmiyyәtinin orta kvadratik meyillәnmәsini
x vә y korelyasiyasını
korelyasiya әmsalını

19

•

y= a+bx şәklindә dәqiq düzxәtli әlaqә ilә
y vә x arasında düzxәtli korelyasiya yaranmır
әyri xәtli korelyasiya әlaqәsi
x vә y arasında dәqiq vә sıx düzxәtli
әyri xәtli vә düz xәtli әlaqә

20

•

seçmәlәrin sayını
x kәmiyyәtinin orta kvadratik meyillәnmәsini
y kәmiyyәtinin orta kvadratik meyillәnmәsini
x vә y kovariasiyasını
korelyasiya әmsalını

•

әyri xәtli vә düz xәtli әlaqә
y= a+bx şәklindә dәqiq düzxәtli әlaqә ilә
y vә x arasında düzxәtli korelyasiya yaranmır
әyri xәtli korelyasiya әlaqәsi
x vә y arasında dәqiq vә sıx düzxәtli

21

22

•

әyri xәtli vә düz xәtli әlaqә
y= a+bx şәklindә dәqiq düzxәtli әlaqә ilә
y vә x arasında düzxәtli korelyasiya yaranmır
әyri xәtli korelyasiya әlaqәsi
x vә y arasında dәqiq vә sıx düzxәtli

23 Şәkildә göstәrilmiş Ш2xМВ50 un әlәyicisindә 1 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

şlüzlü cәftә
boşaldıcı
gövdә
әlәk barabanı
intiqal valı

24 Şәkildә göstәrilmiş Ш2xМВ50 un әlәyicisindә 2 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

gövdә
boşaldıcı
şlüzlü cәftә
intiqal valı
әlәk barabanı

25 Şәkildә göstәrilmiş Ш2xМВ50 un әlәyicisindә 3 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

şlüzlü cәftә
boşaldıcı
gövdә
әlәk barabanı
intiqal valı

26 Şәkildә göstәrilmiş Ш2xМВ50 un әlәyicisindә 4 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

•

әlәk barabanı
boşaldıcı
şlüzlü cәftә
intiqal valı
gövdә

27 Şәkildә göstәrilmiş Ш2xМВ50 un әlәyicisindә 5 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

әlәk barabanı
şlüzlü cәftә
boşaldıcı
intiqal valı
gövdә

28 Şәkildә göstәrilmiş X14 maye hәlledicisindә 1 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

konik friksion
çәn
üst qapaq
şaquli val
fincan

29 Şәkildә göstәrilmiş X14 maye hәlledicisindә 2 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

konik friksion
çәn
şaquli val
üst qapaq
fincan

30 Şәkildә göstәrilmiş X14 maye hәlledicisindә 3 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

fincan
çәn
şaquli val
üst qapaq
konik friksion

31 Şәkildә göstәrilmiş X14 maye hәlledicisindә 4 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

fincan
şaquli val
çәn
üst qapaq
konik friksion

32 Şәkildә göstәrilmiş X14 maye hәlledicisindә 5 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

konik friksion
şaquli val
üst qapaq
çәn
fincan

33 Şәkildә göstәrilmiş X15 Yağ әridicisindә 1 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

qayış ötürmәsi
çәn
şaquli val
konik friksion
silindrik dişli çarx ötürmәsi

34 Şәkildә göstәrilmiş X15 Yağ әridicisindә 2 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

çәn
silindrik dişli çarx ötürmәsi
qayış ötürmәsi
konik friksion
şaquli val

35 Şәkildә göstәrilmiş X15 Yağ әridicisindә 3 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

konik friksion
çәn
silindrik dişli çarx ötürmәsi
qayış ötürmәsi
şaquli val

36 Şәkildә göstәrilmiş X15 Yağ әridicisindә 4 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

konik friksion
çәn
şaquli val
qayış ötürmәsi
silindrik dişli çarx ötürmәsi

37 Şәkildә göstәrilmiş X15 Yağ әridicisindә 5 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

konik friksion
çәn
qayış ötürmәsi
şaquli val
silindrik dişli çarx ötürmәsi

38 Şәkildә göstәrilmiş X15 Yağ әridicisindә 6 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

köynәk
konuslu pәr
sabit sәviyәli çәn
su üçün köynәk
metallik çәrçivә

39 Şәkildә göstәrilmiş X15 Yağ әridicisindә 7 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

sabit sәviyәli çәn
metallik çәrçivә
köynәk
konuslu pәr
su üçün köynәk

40 Şәkildә göstәrilmiş X15 Yağ әridicisindә 8 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

metallik çәrçivә
köynәk
su üçün köynәk
sabit sәviyәli çәn
konuslu pәr

41 Şәkildә göstәrilmiş X15 Yağ әridicisindә 9 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

su üçün köynәk
köynәk
metallik çәrçivә
konuslu pәr
sabit sәviyәli çәn

42 Şәkildә göstәrilmiş X15 Yağ әridicisindә 10 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

su üçün köynәk
konuslu pәr
metallik çәrçivә
köynәk
sabit sәviyәli çәn

43 Şәkildә göstәrilmiş şnekli buğa verәndә 1 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

boşaldıcı
qidalandırıcı
şnek
slindrik gövdә
buxar daxil edәn boru

44 Şәkildә göstәrilmiş şnekli buğa verәndә 2 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

boşaldıcı
qidalandırıcı
şnek
slindrik gövdә
buxar daxil edәn boru

45 Şәkildә göstәrilmiş şnekli buğa verәndә 3 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

boşaldıcı
qidalandırıcı
şnek
slindrik gövdә
buxar daxil edәn boru

46 Şәkildә göstәrilmiş şnekli buğa verәndә 4 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

boşaldıcı
qidalandırıcı
şnek
slindrik gövdә
buxar daxil edәn boru

47 Şәkildә göstәrilmiş şnekli buğa verәndә 5 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

boşaldıcı
qidalandırıcı
şnek
slindrik gövdә
buxar daxil edәn boru

48 Şәkildә göstәrilmiş qabıq çıxaran dәyirman da 1 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

intiqal valı
qidalandırıcı qurğu
tәrpәnәn disk
tәrpәnmәz disk
çıxış borusu

49 Şәkildә göstәrilmiş qabıq çıxaran dәyirman da 2 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

intiqal valı
qidalandırıcı qurğu
tәrpәnәn disk
tәrpәnmәz disk
çıxış borusu

50 Şәkildә göstәrilmiş qabıq çıxaran dәyirman da 3 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

intiqal valı

•

•

qidalandırıcı qurğu
tәrpәnәn disk
tәrpәnmәz disk
çıxış borusu

51 Şәkildә göstәrilmiş qabıq çıxaran dәyirman da 4 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

intiqal valı
qidalandırıcı qurğu
tәrpәnәn disk
tәrpәnmәz disk
çıxış borusu

52 Şәkildә göstәrilmiş qabıq çıxaran dәyirman da 5 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

intiqal valı
qidalandırıcı qurğu
tәrpәnәn disk
tәrpәnmәz disk
çıxış borusu

53 Göstәrilәn şәrti işarә hansı tipik prosesi ifadә edir?

•

mürәkkәb çevrilmә proseslәrini
funksiyalara ayrılmasını
qatın әmәlә gәlmәsini
qarışdırma mühitini
xırdalama

54 Göstәrilәn şәrti işarә hansı tipik prosesi ifadә edir?

•

mürәkkәb çevrilmә proseslәrini
funksiyalara ayrılmasını
qatın әmәlә gәlmәsini
qarışdırma mühitini
xırdalama

55 Göstәrilәn şәrti işarә hansı tipik prosesi ifadә edir?

•

mürәkkәb çevrilmә proseslәrini
funksiyalara ayrılmasını
qatın әmәlә gәlmәsini
qarışdırma mühitini
xırdalama

56 Göstәrilәn şәrti işarә hansı tipik prosesi ifadә edir?

•

mürәkkәb çevrilmә proseslәrini
funksiyalara ayrılmasını
qatın әmәlә gәlmәsini
qarışdırma mühitini
xırdalama

57 Göstәrilәn şәrti işarә hansı tipik prosesi ifadә edir?

•

qızdırma
istiqamәtlәndirici
forma әmәlәgәtirmә
dozalaşdırma
sabit temperaturu saxlama

58

•

tәsadüfi kәmiyyәti
başlanğıc eni
a(t) funksiyasının dәyişmәsi diapazonunun yarısını
başlanğıc anda keyfiyyәt göstәricilәrinin orta kvadratik qiymәtini
paylanma sahәsini

59 Maşınların ümumi görünüş layihәlәndirmәnin hansı mәrhәlәlәrindә hәyata keçirilir?

•

texniki tapşırıqda
texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә

60 Yığım vahidlәrinin cizgilәri layihәlәndirmәnin hansı mәrhәlәsindә hәyata keçirilir?

•

texniki tapşırıqda
texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәdә
eskiz layihәlәndirmәdә

texniki tәklifdә

61 İcraedici mexanizmlәrin cizgilәri layihәlәndirmәnin hansı mәrhәlәsindә hәyata keçirilir?

•

texniki layihәdә
texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki tapşırıqda
texniki tәklifdә
eskiz layihәlәndirmәdә

62 Kinematik hesabatalrın dәyişdirilmәsi layihәlәndirmәnin hansı mәrhәlәsindә hәyata keçirilir?

•

texniki tapşırıqda
texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә

63 Energetik hesabatların dәqiqlәşdirilmәsi layihәlәndirmәnin hansı mәrhәlәsindә hәyata keçirilir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә
texniki tapşırıqda

64 Texniki layihәni yerinә yetirdikdә nәlәr hәyata keçirilir?

•

göstәrilәnlәrin hamısı
möhkәmlik vә energetik hesabatlar aparılır
kinematik,hesabatlar dәqiqlәşdirilir
yığım vahidlәrinin cizgilәri çәkilir
maşın vә aparatların ümumi görünüşü çәkilir

65 İşçi üzvülәrin cizgilәri layihәlәndirmәnin hansı mәrhәlәsindә hәyata keçirilir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә
texniki tapşırıqda

66 A kompleks avadanlıqlar nә ücün tәtbiq edilir?

•

ilkin xam maldan aralıq yarımfabrikat almaq ücün
Aralıq yarimfabrikatlardan sonuncu yarımfabrikat almaq ücün
ilkin xam malı yumaq ücün
ilkin xam malı daşimaq ücün
sonuncu yarımfabrikatdan hazır mәhsul almaq ücün

67 B kompleks avadanlıqlar nә ücün tәtbiq edilir ?

•

ilkin xam maldan aralıq yarımfabrikat almaq ücün
Aralıq yarimfabrikatlardan sonuncu yarımfabrikat almaq ücün
ilkin xam malı daşimaq ücün
ilkin xam malı yumaq ücün
sonuncu yarımfabrikatdan hazır mәhsul almaq ücün

68 C kompleks avadanlıqlar nә ücün tәtbiq edilir ?

•

ilkin xam malı daşimaq ücün
Aralıq yarimfabrikatlardan sonuncu yarımfabrikat almaq ücün
ilkin xam maldan aralıq yarımfabrikat almaq ücün
sonuncu yarımfabrikatdan hazır mәhsul almaq ücün
ilkin xam malı yumaq ücün

69 A komplekcin fәrqlәndirici tәrәflәri nәdәn ibarәtdir?

•

mümkün texnologiyaların hәyata kecirmәsı imkanı olmadıqda
sonuncu yarımfabrikatların tәrkibi vә quruluşu ancaq bir adlı konkret hazır mәhsula uyğun gәlir
istifadә edilәn sonuncu yarımfabrıkatın quruluşuna vә tәrkibinә baxılmır vә tәsir etmir (düzәldirmir)
emal zamanı xam malda olan bütün xeyirli maddәlәri istifadә etmir
tullantısız texnologiyaların hәyata kecirilmәsindәn

70 B komplekcin fәrqlәndirici tәrәflәri nәdәn ibarәtdir?

•

tullantısız texnologiyaların hәyata kecirilmәsindәn
istifadә edilәn sonuncu yarımfabrıkatın quruluşuna vә tәrkibinә baxılmır vә tәsir etmir (düzәldirmir)
sonuncu yarımfabrikatların tәrkibi vә quruluşu ancaq bir adlı konkret hazır mәhsula uyğun gәlir
emal zamanı xam malda olan bütün xeyirli maddәlәri istifadә etmir
mümkün texnologiyaların hәyata kecirmәsı imkanı olmadıqda

71 әt mәhsullarının hisә verilmәsi vә qurudulması konservlәşdirilmәnin hansı әsas qrupuna aiddir ?

•

kimyәvi
fiziki
fizikikimyәvi
kombinә edilmiş
mikrobioloji

72 Müyyәn ölcüdә pәstil kәsmәk ücün tәtbiq edilәn metodlar hansı proseslәri yerinә yetirәn avadanlıqlar qrupuna aiddir?

•

istilik mübadilәsi proseslәri
mexaniki proseslәri
mexaniki vә mikrobioloji proseslәri
qablaşdırma proseslәri
mikrobioloji proseslәri

73 Qablaşdırılmış qida mәhsullarının istilik sınağı ücün tәlәb edilәn qurğular hansı proseslәri yerinә yetirәn avadanlıqlar qrupuna aiddir?

•

mexaniki vә mikrobioloji proseslәri
mexaniki proseslәri
istilik mübadilәsi proseslәri
mikrobioloji proseslәri
qablaşdırma proseslәri

74 Fizioloji proseslәri aparmaq ücün tәtbiq edilәn qurğular hansı proseslәri yerinә yetirәn avadanlıqlar qrupuna aiddir?

•

mexaniki vә mikrobioloji proseslәri
mexaniki proseslәri
mikrobioloji proseslәri
istilik mübadilәsi proseslәri
qablaşdırma proseslәri

75 İkinci emal xәtlәrini mәhsulunun teksturası hansı şәkildә olur.

•

bәrk sәpilmiş mühit
bәrk sәpilmiş mühit, maya, maya şәkilli kütlә, bәrk әdәdi mәmulat
maye bәrk әdәdi mәmulat
maye, şәkilli kütlә
maye , maye şәkilli kütlә

76 Xam malın ilkin emalı xәtlәrindә hansı proseslәr yerinә yetirilir

•

xam malın tәmizlәnmәsi vә yığılması
xam malın tәmizlәnmәsi
çeşidlәrә ayırma
xam malın tәmizlәnmәsi vә çeşidlәrә ayrılması
xam malın yığılması

77 Xam malın ikinci emal xәtlәrindә hansı proseslәr yerinә yetirilir

•

çeşidlәrә ayırma
xam malın tәmizlәnmәsi vә çeşidlәrә ayrılması
xam malın tәmizlәnmәsi vә yığılması
xam malın yığılması
xam malın tәmizlәnmәsi

78 İstәnilәn qurğunun cәmlәyici xüsusiyyәtlәrinә hansıları aid etmәk olar?

•

tәyinatını,uyğun gәlmәk
uyğun gәlmәk, mәrkәzlәşmә
mәrkәzlәşmә, dayanaqlılıq
dayanaqlılıq, tәyinatlı
tәyinatı, uyğun gәlmәk, mәrkәzlәşmә, dayanaqlılıq

79 Xәttin ekstensiv strukturasında hansı mәsәlәlәr hәll edilir?

•

tәrkib hissәlәrin әlamәtlәrinin koordinasiyası
tәrkib hissәlәrin әlamәtlәrinin konsentrasiyası
xarici vә daxili әlaqәlәrin nisbәti
tәrkib hissәlәrin әlamәtlәrin koordinasiyası vә konsentrasiyası

tәrkib hissәlәrin әlamәtlәrinin koordinasiyası xarici vә daxili әlaqәlәrin nisbәtini

80 Texnoloji әmәliyyatlar neçә funksiyanı yerinә yetirir?

•

iki
beş
dörd
üç
bir

81 Texnoloji vә nәqliyyat proseslәrinin kombinasiyası neçә sinif әmәliyyatalrın formalaşmasına sәbәb olur?

•

bir
beş
dörd
üç
iki

82 I sinif әmәliyyatlarda kütlәnin texnoloji emalı nә zaman yerinә yetirilir?

•

nәql etdirmә әmәliyyatının başlanmasına vә orta vәziyyәtdә
nәql etdirmә әmәliyyatı başa çatdıqdan sonra
nәql etdirmә әmәliyyatı zamanı
nәql etdirmә әmәliyyatı başlanan zaman
nәql etdirmә әmәliyyatı orta vәziyyәtindә

83 I sinif әmәliyyatlar üçün maşının mәhsuldarlığı aşağıda göstәrilәn hansı tsikl üçün hesablanır.

•

tsiklin 1/8 üçün
Tsiklin yarısı üçün
tam tsikl üçün
tsiklin 1/4 üçün
tsiklin 1/6 üçün

84 Tsikl hansı müddәtlәrdәn ibarәtdir

•

tam nәqliyyat әmәliyyat müddәti ilә texnoloji әmәliyyat müddәtinin yarısından
ancaq texnoloji әmәliyyat müddәtindәn
ancaq nәqliyyat әmәliyyatı müddәtindәn
hәm әmәliyyat hәm dә nәqliyyat müddәtindәn
tam texnoloji әmәliyyat müddәti ilә nәqliyyat әmәliyyatı müddәtinin yarısından

85 Aşağıda göstәrilәn proseslәrdәn hansı aparatlarla tәsir zamanı baş verir?

•

sürüşmә
mexaniki
fiziki
adsorbsiya
fizikikimyәvi

86 Maşın vә aparatlara olan tәlәbat hansıdır?

•

yağ ilә işlәmәli
az enerji vә az material sәrfi olmalıdır
yüngül olmalı
rәngi qara olmalı
su ilә işlәmәli olmalı

87 MFK2240 tipli formalaşdırma maşının elektrik mühәrrikinin gücü hansı ifadә ilә hesablanır?

•

88

•

mәhsulun sahәsidir

•

birinci bıçaq torunda deşiklәrin ümumi sahәsidir
bıçaq torunda deşiklәrin miqdarıdır
birinci bıçaq torunun deşiklәrindәn mәhsulun keçmә sürәtidir
şnekin fırlanma tezliyidir

89

•

şneklә mәhsul arasındakı sürtünmәnin aradan qaldırılmasına sәrf olunan güc
tәmizlәmә daraqlarında mәhsulun sürtünmәsinin aradan qaldırılmasına sәrf olunan gücdür
frezlәrlә mәhsulun kәsilmәsinә sәrf olunan gücdür
kәsmә mexanizmdә mәhsulun kәsilmәsi üçün sәrf olunan güc
kәsici mexanizmindә sürtünmәni aradan qaldırılmasına sәrf olunan güc

90 MPM15 tipli maşınlar hansı tip maşınlara aiddir??

•

yuma
tәzә tәrәvәzlәri doğrayan
salat komponentlәrini qarışdıran
balıq pulcuqlarını tәmizlәyәn
әtyumşaldan

91 Ictimai iaşә müәssisәlәrindә ixtisaslaşdırılmış avadanlıqlara hansılar bölünür

•

qarışdşıma avadanlıqları
bişirmә, qızartma, kömәkçi avadanlıqlar
bişirmә avadanlıqları
qızartma avadanlıqları
xırdalam avadanlıqları

92 İstilik aparatları hansı hissәlәrdәn ibarәtdir?

•

işçi kamera, gövdәsinin yuxarı qurtaracaq hissәsinәdә yüklәmә seksiyasından ibarәtdir
yüklәmә qabı ilә birlikdә olan slindrik alminium gövdәsindәn ibarәtdir
intiqal hissәdәn, dәyişdirilәn işlәk üzvlәrdәn vә yüklәmә qurğusundan ibarәtdir
içşi kameradan, qızdırma qurğusundan, gövdәdәn, istilik izolyasiyasından, örtükdәn vә nәzarәtölçü cihazlarından
tökmә gövdәdәn, yüklәmә bunkerindәn, işçi valdan vә dәyişdirilәn disklәrdәn ibarәtdir

93 Barabanlı dozalaşdırıcı maşının elektrik mühәrrikinin gücü hansı ifadә ilә hesablanır?

•
94 Barabanlı dozatorlrın mәhsuldarlığı hansı ifadә ilә hesablanır?

•

95 Sektorlu barabanlı dozatorların mәhsuldarlığı hansı ifadә ilә hesblanır?

•

•
96

•

mәhsulun hәcmidir
birinci bıçaq torunda deşiklәrin ümumi sahәsidir
bıçaq torunda deşiklәrin miqdarıdır
birinci bıçaq torunun deşiklәrindәn mәhsulun keçmә sürәtidir
şnekin fırlanma sürәtidir

97

•

şnekin fırlanma әmsalı
birinci bıçaq torunda deşiklәrin ümumi sahәsidir
bıçağın çevrәvi sürәti
birinci bıçaq torunun deşiklәrindәn mәhsulun keçmә әmsalı
mәhsulun emal zonasına verilmәsi zamanı fasilәliyi nәzәrә alan әmsal

98

•

şneklә mәhsul arasındakı sürtünmәnin aradan qaldırılmasına sәrf olunan güc
mәhsulun elastiklik modulu
sıxılmada mәhsulun nisbi deformasiyası
frezlәrlә mәhsulun kәsilmәsinә sәrf olunan gücdür
tәmizlәmә daraqlarında mәhsulun sürtünmәsinin aradan qaldırılmasına sәrf olunan gücdür

99

•

şneklә mәhsul arasındakı sürtünmәnin aradan qaldırılmasına sәrf olunan güc
tәmizlәmә daraqlarında mәhsulun sürtünmәsinin aradan qaldırılmasına sәrf olunan gücdür
kәsmә mexanizmdә mәhsulun kәsilmәsi üçün sәrf olunan güc
frezlәrlә mәhsulun kәsilmәsinә sәrf olunan gücdür
kәsici mexanizmindә sürtünmәni aradan qaldırılmasına sәrf olunan güc

100

•

mәhsulun hәcmidir
birinci bıçaq torunda deşiklәrin ümumi sahәsidir
şnekin fırlanma sürәtidir
birinci bıçaq torunun deşiklәrindәn mәhsulun keçmә sürәtidir
bıçağın çevrәvi sürәti

101

•

mәhsulun emal zonasına verilmәsi zamanı fasilәliyi nәzәrә alan әmsal
birinci bıçaq torunda deşiklәrin miqdarı
bıçağın çevrәvi uzunluğu
birinci bıçaq torunun deşiklәrindәn mәhsulun keçmә sürәtidir
emal olunan tikәnin uzunluğu

102 Kombinәedilmiş tәrәvәzdoğrayan maşınların elektrik mühәrrikinin gücü hansı düsturla hesablanır?

•

103 Emal müәssisәlәrindә bәrk qida mәhsullarının xırdalanması üçün hansı mexanizimlәrdәn istifadә olunur

•

MC47820 tipli
MC1740 tipli
KA tipli
UMM tipli
MC1215 tipli

104 Çörәk doğrayan maşınların mәhs uldarlığı hansı düsturla hesablanır

•
105 Çörәk doğrayan maşınların elektrik mühәrrikinin gücü hansı düsturla hesablanır?

•

106

•

sürtünmә әmsalı
әzilmәdә mәhsulun xüsusi müqavimәti
valcığın işçi uzunluğu
tez fırlanma hәrәkәti edәn valcığın çevrәvi sürәti
sәthin normal reaksiya qüvvәsi

107

•

mәhsulun sәth üzrә tökülmә qalınlığını nәzәrә alan әmsal
valcığın uzunluğu
valcıqlar arasındakı mәsafә
valcıqların çevrәvi sürәti
mәhsulun hәcmi kütlәsi

108

•

mәhsulun sәth üzrә tökülmә qalınlığını nәzәrә alan әmsal 07#02
valcığın uzunluğu
valcıqlar arasındakı mәsafә
valcıqların çevrәvi sürәti
mәhsulun hәcmi kütlәsi

109

•

sürüşmә әmsalıdır
valcığın uzunluğu
valcıqlar arasındakı mәsafә
valcıqların çevrәvi sürәti
mәhsulun hәcmi kütlәsi

110

•

şneklә mәhsul arasındakı sürtünmәnin aradan qaldırılmasına sәrf olunan güc
fırlanan bıçaqla mәhsulun kәsilmәsi üçün tәlәb olunan güc
kәsmә mexanizmindә mәhsulun kәsilmәsi üçün sәrf olunan güc

•

frezlәrlә mәhsulun kәsilmәsinә sәrf olunan gücdür
tәmizlәmә daraqlarında mәhsulun sürtünmәsinin aradan qaldırılmasına sәrf olunan gücdür

111

•

şneklә mәhsul arasındakı sürtünmәnin aradan qaldırılmasına sәrf olunan güc
tәmizlәmә daraqlarında mәhsulun sürtünmәsinin aradan qaldırılmasına sәrf olunan gücdür
frezlәrlә mәhsulun kәsilmәsinә sәrf olunan gücdür
kәsmә mexanizmdә mәhsulun kәsilmәsi üçün sәrf olunan güc
kәsici mexanizmindә sürtünmәni aradan qaldırılmasına sәrf olunan güc

112 Dolayıcı üsulla qızdırılan bişirmә aparatlarına hansılar daxildir?

•

MC1215 tipli
KPQ60tipli
MP800 tipli
MU1000 tipli
MC1240 tipli

113 Maşının tәsiri altında mәhsulun hansı göstәricilәri dәyişir?

•

biotexnoloji
texnoloji
bioloji
mikrobioloji
fizikikimyәvi

114 Mexaniki tәsir zamanı mәhsulun hansı göstәricilәri dәyişir

•

reoloji
fizikimexaniki
biokimyәvi
fizikikimyәvi
aqreqat

115 Texnoloji avadanlıqlar tәsir xarakterinә görә neçә qrupa bölünürlәr?

•

6
2
3
4
5

116 Mәhsul maşınlarla hansı tәsirә mәruz qalır

•

sürüşmә
mexaniki
fiziki
adsorbsiya
fizikikimyәvi

117 Kompressorların hazırlanmasında hansı materialdan istfadә edilir

•

alminiumdan
karbonlu poladdan
misdәn
sulfidli dәmirdәn
anhidridәn

118

•

şnekin fırlanma әmsalı
birinci bıçaq torunda deşiklәrin ümumi sahәsidir
bıçağın çevrәvi sürәt әmsalıdır
birinci bıçaq torunun deşiklәrindәn mәhsulun keçmә әmsalı
mәhsulun emal zonasına verilmәsi zamanı fasilәliyi nәzәrә alan әmsal

119 Bәrk yanacaqla qızıdırlan aparatların istilk balansı aşağıdakı hansı tәnliklә ifadә edilmişdir?

•
120 Buxarla qızıdırlan aparatların istilk balansı aşağıdakı hansı tәnliklә ifadә edilmişdir

•
121

•

sürtünmә әmsalı
әzilmәdә mәhsulun xüsusi müqavimәti
valcığın işçi uzunluğu
tez fırlanma hәrәkәti edәn valcığın çevrәvi sürәti
sәthin normal reaksiya qüvvәsi

122

•

mexanizmin f.i.ә.
güc ehtiyatı әmsalıdır
valcıqlar arasındakı mәsafә
valcıqların çevrәvi sürәti
mәhsulun hәcmi kütlәsi

123 Yüklәmә qabı ilә birlikdә olan slindrik alminium gövdәdәn ibarәtdir olan üyütmә mexanizimi hansıdır

•

MC47820 tipli
MC1740 tipli
KA tipli
MİPII1 tipli
MC1215 tipli

124 PM1,1 tipli intiqalın kömәyi ilә hansı üyütmә mexanizim hәrәkәtә gәtirilir

•

MC47820 tipli
MC1740 tipli
MC1740 tipli
UMM tipli
MC1215 tipli

125 PII tipli intiqalın kömәyi ilә hansı üyütmә mexanizim hәrәkәtә gәtirilir

•

MC47820 tipli
MC1740 tipli
KA tipli
MİPII1
MC1215 tipli

126 MC1215 tipli üyütmә mexanizimindә xırdalanmış mәhsulun fasilәsiz nәql olunmasını nә tәmin edir

•

mexanizimindә sürtgәc daşlarının mәrkәzdәn kәnara doğru getdikcә dişlәri qısalır
mexanizimindә sürtgәc daşlarının mәrkәzdәn kәnara doğru getdikcә dişlәrin ölçülәri kiçilir, sayı artır
mexanizimindә sürtgәc daşlarının mәrkәzdәn kәnara doğru getdikcә dişlәrin ölçülәri qısalır, sayı azalır
mexanizimindә sürtgәc daşlarının mәrkәzdәn kәnara doğru getdikcә dişlәri uzanır
mexanizimindә sürtgәc daşlarının mәrkәzdәn kәnara doğru getdikcә dişlәrin sayı azalır

127 İşçi üzvi konuslu olan üyütmә maşınlarının elektrik mühәrrikinin tәlәb olunan gücü aşağıdakı hansı düsturla hesablanır

•

128 İşçi üzvi diskli olan üyütmә maşınlarının elektrik mühәrrikinin tәlәb olunan gücü aşağıdakı hansı düsturla hesablanır

•

129 MUK60 tipli üyütmә maşınlarının mәhsuldarlığı aşağıdakı hansı düsturla hesablanır

•

130 Fasilәli işlәyәn kartoftәmizlәyәn maşınların elektrik mühәrrikinin gücü aşağıdakı hansı ifadә ilә hesablanır

•
131 MPPII1 tipli әlәyici mexanizim hansı әsas qovşaqlardan ibarәtdir

•

qabı içşi kamera, gövdәsinin yuxarı qurtaracaq hissәsinәdә sancaq , yüklәmә
gövdәdәn, konik dişli multiplikatordan, asanlıqla sökülә bilәn әlәyici әlәkdәn vә yüklәmә qabından
multiplikator intiqal valına bәrkidilmiş konuslu dişli çarxdan vә diyirlәnmә yastıqlarından
fırlanma hәrәkәti edәn şaquli işçi valda quraşdırılmış konuslu dişli çarxdan ibarәtdi
kameranın yan divarının sәthindә axıtma qısa borusu formasında boşaltma qurğusu vardır

132 MPM800 tipli әlәyici maşının hansı hissәsindә qoruyucu tor qoyulmuşdur

•

qidalandırıcı şnekdә
qidalandırıcı şnekdә
bunkerin dibindә
kameranın üst hissәsindә
işçi orqanda

133 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı qurğu gövdә vә çatıda quraşdırılmışdır

•
134

ötürücü mexanizim
tәnzimlәmә qurğusu
hamısı
icraedici mexanizim
hәrәkәt mәnbәyi

•

işçi üzvün mәhsula nisbәtәn bucaq sürәtidir
maşının texniki istifadә әmsalıdır
burucu moment
mәhsulun irәlilәmә hәrәkәti üçün lazım olan qüvvәni
maşının faydalı iş әmsalı

135 Texnoloji maşınların mәhsuldarlığını tәyin etmәk üçün neçә mәhsuldarlıq anlayışından istifadә edilir

•

2
3
1
5
4

136 Texnoloji maşınların mәhsuldarlığı aşağida verilәn xüsusiyyәtlәrin hansından asılıdır

•

hündürlüyündәn
rәngindәn
konstruksiyasından
çәkisindәn
işlәk kameranın növündәn

137 Maşınların işәsalınması hansı mexanizimlәr tәrәfindә hәyata keçirilir

•

tәnzimlәmә qurğusu tәrәfindәn
ötürücü mexanizimlәr tәrәfindәn
hәrәkәt mәnbәyi tәrәfindәn
idarә etmә mexanizmlәri
işlәk üzvü tәrәfindәn

138 Maşının işlәnmәsi üçün lazım olan ümumi güc hansı düsturla hesablanır

•
139 Maşının işlәnmәsi üçün lazım olan ümumi güc hansı düsturla hesablanır

•
140 Maşınların işәsalınması hansı mexanizimlәr tәrәfindә hәyata keçirilir

•

işlәk üzvü tәrәfindәn
hәrәkәt mәnbәyi tәrәfindәn
ötürücü mexanizimlәr tәrәfindәn
idarә etmә mexanizmlәri
tәnzimlәmә qurğusu tәrәfindәn

141 әlәyici maşınların elektrik mühәrrikinin gücü hansı düsturla hesablanır?

•
142 Avtomatlaşdırma dәrәcәsinә görә texnoloji maşınlar neçә qrupa bölnürlәr

•

5
2
3
4
6

143 .Aşağıda göstәrilәn hansı әlamәtinә görә qida istehsalı sahәsindә tәtbiq olunan texnoloji avadanlıqları tәsniflәşdirmәk olar

•

yoğurmaqarışdırma avadanlıqları
avtomatlaşdırma dәrәcәsinә görә
fasilәli işlәyәn maşınlar
fasilәsiz işlәyәn maşınlar
tәmizlәmә avadanlıqları

144

•

maşının faydalı iş әmsalı
maşının texniki istifadә әmsalıdır
emal olunan mәhsulun kütlәsi
burucu moment
maşına texniki qulluqetmә müddәti

145 Texnoloji sistemin elementi kimi nә qәbul edilir.

•

mexaniki proses
fiziki proses
texnoloji әmәliyyat
kimyәvi proses
fizikikimyәvi proses

146 Texnoloji sistemin girişinә hansı axınlar daxil olur?

•

ancaq mәlumat
maddәlәr,enerji vә mәlumat
maddәlәr vә mәlumat
enerji vә mәlumat
maddәlәr vә enerji

147 Texnoloji sistem ideal olmadığı üçün çıxışda alınan hansı axınlar miqdarı girişdә daxil olanlara nәzәrәn azdır

•

mәlumat vә enerji
maddәlәr
enerji
mәlumat
maddәlәr,enerji

148 Sistemli analizin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

hәr bir hissәnin funksiyasını öyrәnmәkdәn
bütövü komponentlәrә vә hissәlәrә ayırmaqdan
bütövü komponentlәrә ayırmaqdan
hәr bir hissәyә ayırmaqdan
bütövü komponentlәrә,hissәlәrә ayırmaq vә onların funksiyalarını öyrәnmәkdәn

149 Sistem mәnbәyini neçә hissәlәrә ayırırlar?

•

ona xas olan qanunauyğunluqlara, funksiyalara, strukturaya,komponentin tәrkibinә görә
ona xas olan qanunauyğunluqlar görә
ona xas olan funksiyalara görә
ona xas olan strukturaya görә
komponentin tәrkibinә görә

150

•

başlanğıc eni
b(t) funksiyasının dәyişmәsi diapazonunun yarısını
başlanğıc anda keyfiyyәt göstәricilәrinin orta kvadratik qiymәtini
paylanma sahәsini
tәsadüfi kәmiyyәti

151 Maye şәkilli yarımfabrıkat almaq mәqsәdilә qızdırmaq ücün tәtbiq edilәn metodlar hansı proseslәri yerinә yetirәn avadanlıqlar qrupuna
aiddir?

•

mexaniki vә mikrobioloji proseslәri
mexaniki proseslәri
istilik mübadilәsi proseslәri
mikrobioloji proseslәri
qablaşdırma proseslәri

152

texniki vә istismar mәhsuldarlığını
texniki mәhsuldarlığı

•
istismar mәhsuldarlığını

153 Istismar mәhsuldarlığı ücün yazılmış ifadınin hansı düzdür?

•

154

•

nәzәri vә texniki mәhsuldarlıqların cәmi
texniki mәhsuldarlığı

nәzәri mәhsuldarlığı

155

•

nәzәri vә texniki mәhsuldarlıqların cәmi
texniki mәhsuldarlığı

nәzәri mәhsuldarlığı

156

nәzәri vә texniki mәhsuldarlıqların cәmi
texniki mәhsuldarlığı

•
nәzәri mәhsuldarlığı

157 Meyvә  tәrәvәz mәhsullarını duzdan istifadә etmәklә isidilmәsi vә qurudulması konservlәşdirilmәnin hansı әsas qrupuna aiddir ?

•

fizikikimyәvi
fiziki
kimyәvi
mikrobioloji
kombinә edilmiş

158 Konfeti bir qat yaymaq ücün tәtbiq edilәn mәhsullar hansı proseslәri yerinә yetirәn avadanlıqlar qrupuna aiddir?

•

mexaniki vә mikrobioloji proseslәri
mexaniki proseslәri
istilik mübadilәsi proseslәri
mikrobioloji proseslәri
qablaşdırma proseslәri

159 Üç statistik asılı A, B vә C alt sistemlәrәdәn tәşkil olunmuş texnoloji sistemin bütövlük sәviyyәsi üçün yazılmış ifadәnin hansı
doğrudur.

•

160

•

A alt sistemiin B alt sisteminә nәzәrәn şәrti stabilliyini
C altsistemin fәaliyyәt göstәrmәsinin stabilliyini
B altsistemin C altsisteminә nәzәrәn şәrti stabilliyi
A alt sistemiin C vә B alt sisteminә nәzәrәn şәrti stabilliyi
A alt sistemiin C alt sisteminә nәzәrәn şәrti stabilliyini

161

•

A alt sistemiin B alt sisteminә nәzәrәn şәrti stabilliyini
C altsistemin fәaliyyәt göstәrmәsinin stabilliyini
B altsistemin C altsisteminә nәzәrәn şәrti stabilliyi
A alt sistemiin C vә B alt sisteminә nәzәrәn şәrti stabilliyi
A alt sistemiin C alt sisteminә nәzәrәn şәrti stabilliyini

162

•

A alt sistemiin B alt sisteminә nәzәrәn şәrti stabilliyini
C altsistemin fәaliyyәt göstәrmәsinin stabilliyini
B altsistemin C altsisteminә nәzәrәn şәrti stabilliyi
A alt sistemiin C vә B alt sisteminә nәzәrәn şәrti stabilliyi
A alt sistemiin C alt sisteminә nәzәrәn şәrti stabilliyini

163

•

C vә B sistemlәrin birlikdә fәaliyyәt göstәrmәsinin stabilliyini
B vә A sistemlәrin birlikdә fәaliyyәt göstәrmәsinin stabilliyini
C altsistemin fәaliyyәt göstәrmәsinin stabilliyini
B altsistemin fәaliyyәt göstәrmәsinin stabilliyini
A altsistemin fәaliyyәt göstәrmәsinin stabilliyini

164 İnformasiya entropiyasının miqdarca hesablamaq üçün yazılmış ifadәnin hansı doğrudur?

•

165

•
166 Üç statistik asılı olmayan A,B vә C alt sistemlәrindәn tәşkil olunmuş texnoloji sistemin bütövlülük sәviyyәsi üçün yazılmış ifadәnin
hansı doğrudur?

•

167

•

B vә A sistemlәrin birlikdә fәaliyyәt göstәrmәsinin stabilliyini
C altsistemin fәaliyyәt göstәrmәsinin stabilliyini
B altsistemin fәaliyyәt göstәrmәsinin stabilliyini
A altsistemin fәaliyyәt göstәrmәsinin stabilliyini
C vә B sistemlәrin birlikdә fәaliyyәt göstәrmәsinin stabilliyini

168

•

B vә A sistemlәrin birlikdә fәaliyyәt göstәrmәsinin stabilliyini
C altsistemin fәaliyyәt göstәrmәsinin stabilliyini
B altsistemin fәaliyyәt göstәrmәsinin stabilliyini
A altsistemin fәaliyyәt göstәrmәsinin stabilliyini
C vә B sistemlәrin birlikdә fәaliyyәt göstәrmәsinin stabilliyini

•

cari tәmirdәn sonra sistemin dayanmadan işlәmәsi ehtimalı
modernlәşdirilmiş sistemin dayanmadan işlәmәsi ehtimalını
mövcud sistemin dayanmadan işlәmәsi ehtimalı
layihәlәndirilәn sistemin dayanmadan işlәmәsi ehtimalı
orta tәmirdәn sonra sistemin dayanmadan işlәmәsi ehtimalı

•

cari tәmirdәn sonra sistemin dayanmadan işlәmәsi ehtimalı
modernlәşdirilmiş sistemin dayanmadan işlәmәsi ehtimalını
mövcud sistemin dayanmadan işlәmәsi ehtimalı
layihәlәndirilәn sistemin dayanmadan işlәmәsi ehtimalı
orta tәmirdәn sonra sistemin dayanmadan işlәmәsi ehtimalı

169

170

171 Hazırlıq әmsalı üçün yazılmış ifadәnin hansı doğrudur ?

•

172

•

işdәn dayanmaya kimi orta müddәti ilә bәrpa vaxtının orta qiymәtinin cәmi
işdәn dayanmaya kimi orta iş müddәti
bәrpa vaxtının orta qiymәti
ümumi boş dayanmalar
bәrpa vaxtının yazısı

173

•

işdәn dayanmaya kimi orta müddәti ilә bәrpa vaxtının orta qiymәtinin cәmi
işdәn dayanmaya kimi orta iş müddәti
bәrpa vaxtının orta qiymәti
ümumi boş dayanmalar

bәrpa vaxtının yazısı

174

•

praktiki olaraq funksional әlaqә
praktiki olaraq әlaqә yoxdur
zәif әlaqә
orta әlaqә
güclü әlaqә

175

•

praktiki olaraq funksional әlaqә
praktiki olaraq әlaqә yoxdur
zәif әlaqә
orta әlaqә
güclü әlaqә

176

•

praktiki olaraq funksional әlaqә
praktiki olaraq әlaqә yoxdur
zәif әlaqә
orta әlaqә
güclü әlaqә

177

•

yararlı mәmulatın çıxma ehtimalını
mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin müsahidә sahәsinin yarısının mütlәq qiymәti
seçimdә mәmulatın keyfiyyәt göstәricisinin orta kvadratik meyillәnmәsi
keyfiyyәt göstәricisinin nominal qiymәtini
yerdәyişmә әmsalını

178 Proseslәrin dәqiqliyinin vә dayanaqlılığının analizinә әsaslanaraq texnoloji axının idarә edilmәsi üçün nәdәn istifadә edilir

•

tıxaclardan
keyfiyyәtә nәzarәt kartından
keyfiyyәt lentindәn
idarәetmә düymәsindәn
şablonlardan

179 Tәsadüfi istehsalat xәtaları toplananı tәsir etdikdә texnoloji axının fәaliyyәtinin dәqiqiliyini tәyin etmәk mәqsәdi ilә dәqiqilik әmsalı
üçün yazılmış ifadәnini hansı doğrudur?

•
180

•

yararlı mәmulatın çıxma ehtimalını
mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin müsahidә sahәsinin yarısının mütlәq qiymәti
xәtaların paylanması qanunundan asılı olan әmsal
keyfiyyәt göstәricisinin nominal qiymәtini
yerdәyişmә әmsalını

181

•

xәtaların paylanması qanunundan asılı olan әmsal
mәhsulun keyfiyyәt göstәricisinin müsahidә sahәsinin yarısının mütlәq qiymәti
yararlı mәmulatın çıxma ehtimalını
yerdәyişmә әmsalını
keyfiyyәt göstәricisinin nominal qiymәtini

182

•

yerdәyişmә әmsalını
seçimdә mәmulatın keyfiyyәt göstәricisinin orta kvadratik meyillәnmәsi
xәtaların paylanması qanunundan asılı olan әmsal
keyfiyyәt göstәricisinin nominal qiymәtini
yararlı mәmulatın çıxma ehtimalını

183

•

yerdәyişmә әmsalını
seçimdә mәmulatın keyfiyyәt göstәricisinin orta kvadratik meyillәnmәsi
xәtaların qruplaşması mәrkәzinin vәziyyәtindәn asılı olan yerdәyişmә
keyfiyyәt göstәricisinin nominal qiymәtini
yararlı mәmulatın çıxma ehtimalını

184 Şәkildә göstәrilmiş AD503Э çәki dozatorunda 2 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

qapağı
mühәrriki reduktoru
qidalandırıcını
qarışdırıcını
pnevmatik slindiri

185 Şәkildә göstәrilmiş AD503Э çәki dozatorunda 3 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

qapağı
mühәrriki reduktoru
qarışdırıcını
qidalandırıcını
pnevmatik slindiri

186 Şәkildә göstәrilmiş AD503Э çәki dozatorunda 4 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

qapağı
qidalandırıcını
qarışdırıcını
mühәrriki reduktoru
pnevmatik slindiri

187 Şәkildә göstәrilmiş AD503Э çәki dozatorunda 5 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

qapağı
qidalandırıcını
qarışdırıcını
mühәrriki reduktoru
pnevmatik slindiri

188 Şәkildә göstәrilmiş K1ВПС 20 şnekli presdә 1 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

çәrçivә
elektrik mühәrriki
intiqal
gövdә
bunker

189 Şәkildә göstәrilmiş K1ВПС 20 şnekli presdә 10 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

preslәyici şnek
baraban
nәqletdirici şnek
bölüşdürücü kamera
intiqal valı

190 Şәkildә göstәrilmiş K1ВПС 20 şnekli presdә 2 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

bunker
intiqal
gövdә
çәrçivә
elektrik mühәrriki

191 Şәkildә göstәrilmiş K1ВПС 20 şnekli presdә 3 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

bunker
intiqal
gövdә
çәrçivә
elektrik mühәrriki

192 Şәkildә göstәrilmiş K1ВПС 20 şnekli presdә 4 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

bunker
intiqal
gövdә
çәrçivә
elektrik mühәrriki

193 Şәkildә göstәrilmiş K1ВПС 20 şnekli presdә 5 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

bunker
intiqal
gövdә
çәrçivә
elektrik mühәrriki

194 Şәkildә göstәrilmiş K1ВПС 20 şnekli presdә 6 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

preslәyici şnek
bölüşdürücü kamera
nәqletdirici şnek
baraban
intiqal valı

195 Şәkildә göstәrilmiş K1ВПС 20 şnekli presdә 7 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

preslәyici şnek
bölüşdürücü kamera
nәqletdirici şnek
baraban
intiqal valı

196 Şәkildә göstәrilmiş K1ВПС 20 şnekli presdә 8 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

preslәyici şnek
bölüşdürücü kamera
nәqletdirici şnek
baraban
intiqal valı

197 Şәkildә göstәrilmiş K1ВПС 20 şnekli presdә 9 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

preslәyici şnek
bölüşdürücü kamera
nәqletdirici şnek
baraban
intiqal valı

198 Şәkildә göstәrilmiş şnekli BCCШ20Д axıdıcıda 1 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

intiqal
baraban
şnek
bunker
çәrçivә

199 Şәkildә göstәrilmiş şnekli BCCШ20Д axıdıcıda 2 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

intiqal
baraban
şnek
bunker
çәrçivә

200 Şәkildә göstәrilmiş şnekli BCCШ20Д axıdıcıda 3 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

intiqal
baraban
şnek
bunker
çәrçivә

201 Şәkildә göstәrilmiş şnekli BCCШ20Д axıdıcıda 4 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

intiqal
baraban
şnek
bunker
çәrçivә

202 Şәkildә göstәrilmiş şnekli BCCШ20Д axıdıcıda 5 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

intiqal
baraban
şnek
bunker
çәrçivә

203 Analizin mәnası nәdәn ibarәtdir?

•

hәr bir elemntin bütöv sistemә tәsirini
hәr bir elementin bütöv sistemdә yerini vә rolunu
hәr bir elementin bütöv sistemdә yerini
hәr bir elementin bütöv sistemdә rolunu
hәr bir elementin bütöv sistemdә yerinin vә rolunun nisbәtini

204 Sistemin analiz mәsәlәlәri hansı yolla hәll edilir?

•

riyazi statistika
differensiallama
inteqrallama
ardıcıllıqla yaxınlaşma
ehtimal nәzәriyyәsi

205 Sistemli analizә haradan bağlanmalıdır?

•

işә salma hissәlәrdәn
kömәkçi hissәlәrdәn
aparıcı vә kömәkçi hissәlәrdәn
әsas aparıcı baş hissәdәn
qoruyucu hissәlәrdәn

206 Analizin mәqsәdlәrdәn asılı olaraq sistemi hansı istiqamәtlәrdә öyrәnmәk olar?

•

çıxışdangirişә
çıxışdanortaya
girişdәnortaya
girişdәnçıxışa, çıxışdangirişә

ortadangirişә

207 Göstәrilәn şәrti işarә hansı tipik prosesi ifadә edir?

•

funksiyalara ayrılmasını
xırdalama
mürәkkәb çevrilmә proseslәrini
qarışdırma mühitini
qatın әmәlә gәlmәsini

208

•

başlanğıc eni
b(t) funksiyasının dәyişmәsi diapazonunun yarısını
başlanğıc anda keyfiyyәt göstәricilәrinin orta kvadratik qiymәtini
paylanma sahәsini
tәsadüfi kәmiyyәti

209 İdeal dayanaqlı axın üçün yazılmış ifadәnin hansı doğrudur?

•
210 Kvas mayelәrini almaq ücün mikroorqanizmlәri yetişdirәn xәtlәr hansı kompleksin tәrkibinә daxildir?

•

CA
C
A
B
AB

211 Süd turşusunu almaq ücün bakteriyaların hәyat fәaliyyәtini tәmin edәn xәtlәr hansı kompleksin tәrkibinә daxildir?

•

CA
C
A
B
AB

212 Sirkә turşusunu almaq ücün bakteriyaların hәyat fәaliyyәtini tәmin edәn xәtlәr hansı kompleksin tәrkibinә daxildir?

•

CA
C
A
B
AB

213 Yağ turşusunu almaq ücün bakteriyaların hәyat fәaliyyәtini tәmin edәn xәtlәr hansı kompleksin tәrkibinә daxildir?

•

CA
C
A
B
AB

214 Limon turşusunu almaq ücün kif göbәlәklәri yetişdirәn xәtlәr hansı kompleksin tәrkibinә daxildir?

•

CA
C
A
B
AB

215 Spirtlә qıcqırtma konservlәşdirilmәnin hansı әsas qrupuna aiddir ?
fizikikimyәvi

•

fiziki
kimyәvi
mikrobioloji
kombinә edilmiş

216 Diyirlәmә yolu ilә formalaşdırmaq ücün tәtbiq edilәn metodlar hansı proseslәri yerinә yetirәn avadanlıqlar qrupuna aiddir?

•

mikrobioloji proseslәri
qablaşdırma proseslәri
mexaniki vә mikrobioloji proseslәri
mexaniki proseslәri
istilik mübadilәsi proseslәri

217 Mәhsulları bişirmәk ücün ücün tәlәb edilәn qurğular hansı proseslәri yerinә yetirәn avadanlıqlar qrupuna aiddir?

•

mexaniki vә mikrobioloji proseslәri
mexaniki proseslәri
istilik mübadilәsi proseslәri
mikrobioloji proseslәri
qablaşdırma proseslәri

218 Aşağıda göstәrilәnlәrin hansı tәklif mәsәlәlәrinә aid deyil?

•

kompanovka xarakteristikalarının analizi
ilkin xam mala qoyulan tәlәblәr
ilkin texniki tapşırığın analizi
dәyәrinin analizi
mәhsuldarlığın analizi

219 Qurğunun tәtbiq edilmәsindә mәqsәd nәdir?

•

ilkin xam maldan bәrk vә maye mәmulat almaq
ilkin xam maldan vә yaxud yarımfabrikatdan verilmiş keyfiyyәt göstәricilәrinә malik yarımfabrikat vә yaxud mәmulat almaq
ilkin xam maldan bәrk mәmulat almaq
yarım fabrikatda maye mәmulat almaq
ilkin xammaldan sәpilmiş bәrk mәmulat almaq

220 İstәnilәn texnoloji xәttin işinin әsas mәqsәdi nәdir?

•

buraxılan mәhsulun hal vәziyyәtini dәyişdirmәk
onda yerinә yetirilәn texnoloji proseslәrini vә buraxılan mәhsulun keyfiyyәtini tәmin etmәk
yerinә yetirilәn texnoloji proseslәrin keyfiyyәtini tәmin etmәk
buraxılan mәhsulun keyfiyyәtini tәmin etmәk
buraxılan mәhsulun formasını dәyişmәk

221 Hissәlәrin funksiyası dedikdә nә başa düşülür?

•

bütövlükdә mәhsul buraxılışı prosesindә ancaq amillәri, onlar arasında әlaqәni
onun işini vә mәhsul buraxılışında fәaliyyәtini
onun işini
mәhsul buraxılışında fәaliyyәtini
onun işini yox

222 Mәqsәd nә ilә qiymәtlәndirilir

•

normativ göstәricilәrlә
DÜİST normativ göstәricilәri ilә
DÜİST vә reseptur göstәricilәri ilә
texniki şәrtlәrlә
DÜİST vә reseptor göstәricilәri vә texniki şәrtlәrlә

223 Hissәnin fәaliyyәt göstәrmәsi dedikdә nә başa düşülür?

•

bütövlükdә mәhsul buraxılışı prosesindә ancaq amillәri, onlar arasında әlaqәni
onun işini vә mәhsul buraxılışında fәaliyyәtini
onun işini
mәhsul buraxılışında fәaliyyәtini
onun işini yox

224 Fәaliyyәt göstәrәn xәtlәrdә onu tәşkil edәn qurğuları neçә qrupa ayırmaq olar.

•

altı
iki
üç
dörd
beş

225 Y vә X arasında sadәlәşdirilmiş korelyasiya әmsalı üçün yazılmış ifadәnin hansı doğrudur?

•
226 X kәmiyyәtinin orta kvadratik meyillәnmәsi üçün yazılmış ifadәnin hansı doğrudur?

•
227 Y kәmiyyәtinin orta kvadratik meyillәnmәsi üçün yazılmış ifadәnin hansı doğrudur?

•
228 Cüt korelyasiya әmsalı üçün yazılmış ifadәnin hansı doğrudur?

•
229

•

korelyasiya әmsalını
seçmәlәrin sayını
x kәmiyyәtinin orta kvadratik meyillәnmәsini
y kәmiyyәtinin orta kvadratik meyillәnmәsini
x vә y kovariasiyasını

230 Göstәrilәn şәrti işarә hansı tipik prosesi ifadә edir?

•

istiqamәtlәndirici
dozalaşdırma
qızdırma
sabit temperaturu saxlama
forma әmәlәgәtirmә

231 Göstәrilәn şәrti işarә hansı tipik prosesi ifadә edir?

•

qızdırma
dozalaşdırma
forma әmәlәgәtirmә
istiqamәtlәndirici
sabit temperaturu saxlama

232 Göstәrilәn şәrti işarә hansı tipik prosesi ifadә edir?

•

sabit temperaturu saxlama

•

forma әmәlәgәtirmә
dozalaşdırma
istiqamәtlәndirici
qızdırma

233 Göstәrilәn şәrti işarә hansı tipik prosesi ifadә edir?

•

qızdırma
dozalaşdırma
forma әmәlәgәtirmә
istiqamәtlәndirici
sabit temperaturu saxlama

234 Göstәrilәn şәrti işarә hansı tipik prosesi ifadә edir?

•

dozalaşdırma
soyutma
saxlama
aqreqat vәziyyәtini dәyişmә
qızdırma

235 Göstәrilәn şәrti işarә hansı tipik prosesi ifadә edir?

•

aqreqat vәziyyәtini dәyişmә
soyutma
dozalaşdırma
qızdırma
saxlama

236 Göstәrilәn şәrti işarә hansı tipik prosesi ifadә edir?

•

aqreqat vәziyyәtini dәyişmә
soyutma
dozalaşdırma
qızdırma
saxlama

237 Sistemin operator modeli nәdәn tәşkil olunur?

•

qarşılıqlı әlaqәdә olan elementlәrin cәmindәn
qarşılıqlı әlaqәdә olan elementlәrdәn
qarşılıqlı әlaqәdә olan elementlәrin nisbәtindәn
qarşılıqlı әlaqәdә olan elementlәrin hasilindәn
qarşılıqlı әlaqәdә olan elementlәrin fәrqindәn

238 Altsistemlәrin funksiyası hansı funksiyaları tәyin edir?

•

texnoloji maşınlarının işinin
Texnoloji әmәliyyatları
su sәrfini
buxar sәrfini
enerji sәrfini

239 Texnoloji axının funksiyası hansı funksiyları tәyin edir?
enerji funksiyasını

•

•

ayrıayrı alt sistemlәrin funksiyasını
texnoloji maşınların funksiyasını
informasiya funksiyasını
informasiya vә enerji funksiyasını

240 Texnoloji axının fәaliyyәtini sistematik istehsalat xәtaları tәsir etdikdә dәqiqliyini qiymәtlәndirmәk mәqsәdi ilә istifadә edilәn sürüşmә
әmaslı üçün yazılmış ifadәnin hansı doğrudur?

•
241

•

başlanğıc eni
a(t) funksiyasının dәyişmәsi diapazonunun yarısını
paylanma sahәsini
başlanğıc anda keyfiyyәt göstәricilәrinin orta kvadratik qiymәtini
tәsadüfi kәmiyyәti

242 İlkin xammala qoyulan tәlәblәr layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә
texniki tәlәblәrdә

243 Hazır mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt metodlarının işlәnmәsi layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәlәblәrdә
texniki tapşırıqda

244 Bütün növ layihә sәnәdlәrinә baxdıqda qәbul edilmiş qәraralrın analizi layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәlәblәrdә
texniki tapşırıqda

245 Aşağıda göstәrilәnlәrin hansı tәklif mәsәlәlәrinә aid deyil?

•

kompanovka xarakteristikalarının analizi
patent tәmizliyi
ilkin texniki tapşırığın analizi
dәyәrinin analizi
mәhsuldarlığın analizi

246 Aşağıda göstәrilәnlәrin hansı tәklif mәsәlәlәrinә aid deyil?

•

erqonomik tәlәblәr
ilkin texniki tapşırığın analizi
dәyәrinin analizi
mәhsuldarlığın analizi
kompanovka xarakteristikalarının analizi

247 Aşağıda göstәrilәnlәrin hansı tәklif mәsәlәlәrinә aid deyil?

•

kompanovka xarakteristikalarının analizi
texniki xidmәt tәlәblәri
ilkin texniki tapşırığın analizi

dәyәrinin analizi
mәhsuldarlığın analizi

248 Aşağıda göstәrilәnlәrin hansı tәklif mәsәlәlәrinә aid deyil?

•

kompanovka xarakteristikalarının analizi
tәmir tәlәblәri
ilkin texniki tapşırığın analizi
dәyәrinin analizi
mәhsuldarlığın analizi

249 Aşağıda göstәrilәnlәrin hansı tәklif mәsәlәlәrinә aid deyil?

•

kompanovka xarakteristikalarının analizi
istismar şәraiti
ilkin texniki tapşırığın analizi
dәyәrinin analizi
mәhsuldarlığın analizi

250 Texnoloji proseslәrin parametrlәrinin eksperimental әsaslandırılması mәsәlәsi layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәlәblәrdә
texniki tapşırıqda

251 Sәnaye –tәcrübә sınaqlarının nәticәlәrinin analizi layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәlәblәrdә
texniki tapşırıqda

252 Aralıq mәhsulların keyfiyyәtinә nәzarәt metodlarının işlәnmәsi layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәlәblәrdә
texniki tapşırıqda

253 Aşağıda göstәrilәnlәrin hansı tәklif mәsәlәlәrinә aid deyil?

•

kompanovka xarakteristikalarının analizi
ilkin xam mala qoyulan tәlәblәr
ilkin texniki tapşırığın analizi
dәyәrinin analizi
mәhsuldarlığın analizi

254 Texnoloji proseslәrin strukturunun nәzәri әsaslandırılması mәsәlәsi layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәlәblәrdә
texniki tapşırıqda

255 Texnoloji proseslәrin strukturunun eksperimental әsaslandırılması mәsәlәsi layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәlәblәrdә
texniki tapşırıqda

256 Texnoloji proseslәrin parametrlәrinin nәzәri әsaslandırılması mәsәlәsi layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәlәblәrdә
texniki tapşırıqda

257 Layihәdәn әvvәlki axtarışların nәticәlәrinin analizi layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәlәblәrdә
texniki tapşırıqda

258 İstismar materiallarına qoyulan tәlәblәrә layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texniki tәlәblәrdә
texniki tapşırıqda
texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә

259 İlkin xammala qoyulan tәlәblәr layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә
texniki tәlәblәrdә

260 Maye mәhsulları istehsal etdikdә layiqli dadın alınması hansı kompleksin sonuncu әmәliyyatıdır?

•

CA
C
A
B
AB

261 Separatorlaşdırma ilә xeyirli maddәlәrin sonuncu tәmizlәnmәsi hansı komplekslә hәyata kecirilir?

•

CA
C
A
B
AB

262 Rafinirlәşdirmә ilә xeyirli maddәlәrin sonuncu tәmizlәnmәsi hansı komplekslә hәyata kecirilir?

•

CA
C
A
B
AB

263 Filtirlәmә ilә xeyirli maddәlәrin sonuncu tәmizlәnmәsi hansı komplekslә hәyata kecirilir?

•

CA
C
A
B
AB

264 Maye mәhsulları istehsal etdikdә aromatın yaxşılaşdırılması hansı kompleksin sonuncu әmәliyyatıdır?

•

CA
C
A
B
AB

265 Qida mәhsullarının dondurulması konservlәşdirilmәnin hansı әsas qrupuna aiddir ?

•

fizikikimyәvi
fiziki
kimyәvi
mikrobioloji
kombinә edilmiş

266 Qablaşdırılmış mәmulatlarda emal  bәzәk işlәrini hәyata kecirmәk ücün tәtbiq edilәn metodlar hansı proseslәri yerinә yetirәn
avadanlıqlar qrupuna aiddir?

•

mexaniki vә mikrobioloji proseslәri
mexaniki proseslәri
istilik mübadilәsi proseslәri

mikrobioloji proseslәri
qablaşdırma proseslәri

267 Xam malın emalı zamanı soyodulmasını hәyata kecirmәk ücün tәtbiq edilәn metodlar hansı proseslәri yerinә yetirәn avadanlıqlar
qrupuna aiddir?

•

mexaniki vә mikrobioloji proseslәri
mexaniki proseslәri
istilik mübadilәsi proseslәri
mikrobioloji proseslәri
qablaşdırma proseslәri

268 Xәttin tәmirinә qoyulan tәlәblәr layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә
texniki tapşırıqda

269 Xәttin uzunömürlülüyünә qoyulan tәlәblәr layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә
texniki tapşırıqda

270 C komplekcin fәrqlәndirici tәrәflәri nәdәn ibarәtdir?

•

mümkün texnologiyaların hәyata kecirmәsı imkanı olmadıqda
sonuncu yarımfabrikatların tәrkibi vә quruluşu ancaq bir adlı konkret hazır mәhsula uyğun gәlir
istifadә edilәn sonuncu yarımfabrıkatın quruluşuna vә tәrkibinә baxılmır vә tәsir etmir (düzәldirmir)
emal zamanı xam malda olan bütün xeyirli maddәlәri istifadә etmir
tullantısız texnologiyaların hәyata kecirilmәsindәn

271 Pivә istehsalında tәtbıq edilәn mayelәri almaq ücün mikroorqanizmlәri yetişdirәn xәtlәr hansı kompleksin tәrkibinә daxildir?

•

CA
C
A
B
AB

272 Şәrab istehsalında tәtbıq edilәn mayelәri almaq ücün mikroorqanizmlәri yetişdirәn xәtlәr hansı kompleksin tәrkibinә daxildir?

•

CA
C
A
B
AB

273 Etil spirti istehsalında tәtbıq edilәn mayelәri almaq ücün mikroorqanizmlәri yetişdirәn xәtlәr hansı kompleksin tәrkibinә daxildir?

•

CA
C
A
B
AB

274 Çörәkbişirmә mayelәrini almaq ücün mikroorqanizmlәri yetişdirәn xәtlәr hansı kompleksin tәrkibinә daxildir?

•

CA
B
A
C
AB

275 Kvaslama konservlәşdirilmәnin hansı әsas qrupuna aiddir ?

•

fizikikimyәvi
mikrobioloji
kimyәvi
fiziki
kombinә edilmiş

276 Müyyәn formada pәstili kәsmәk ücün tәtbiq edilәn metodlar hansı proseslәri yerinә yetirәn avadanlıqlar qrupuna aiddir?

•

mexaniki vә mikrobioloji proseslәri
mikrobioloji proseslәri
istilik mübadilәsi proseslәri
mexaniki proseslәri
qablaşdırma proseslәri

277 Biokütlә almaq ücün tәtbiq edilәn aparatlar hansı proseslәri yerinә yetirәn avadanlıqlar qrupuna aiddir?

•

mexaniki vә mikrobioloji proseslәri
mikrobioloji proseslәri
istilik mübadilәsi proseslәri
mexaniki proseslәri
qablaşdırma proseslәri

278 Mәhsulları qızartmaq ücün tәlәb edilәn qurğular hansı proseslәri yerinә yetirәn avadanlıqlar qrupuna aiddir?

•

mexaniki vә mikrobioloji proseslәri
mikrobioloji proseslәri
istilik mübadilәsi proseslәri
mexaniki proseslәri
qablaşdırma proseslәri

279 Xәttin işdәn dayanmadan işlәmәsinә qoyulan tәlәblәr layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
texniki tapşırıqda

280 Xәttin qorunmasına qoyulan tәlәblәr layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
texniki tapşırıqda

281 Xәttin tәmirә yararlığına qoyulan tәlәblәr layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
texniki tapşırıqda

282 Xәttin texniki xidmәtinә qoyulan tәlәblәr layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
texniki tapşırıqda

283 Xәttin erqonomikliyinә qoyulan tәlәblәr layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
texniki tapşırıqda

284

•

seçmәlәrin sayını
x vә y kovariasiyasını
y kәmiyyәtinin orta kvadratik meyillәnmәsini
x kәmiyyәtinin orta kvadratik meyillәnmәsini
korelyasiya әmsalını

285 Cüt korelyasiya әmsalı üçün yazılmış ifadәnin hansı doğrudur?

•

•
286 X kәmiyyәtinin orta kvadratik meyillәnmәsi üçün yazılmış ifadәnin hansı doğrudur?

•
287 Y kәmiyyәtinin orta kvadratik meyillәnmәsi üçün yazılmış ifadәnin hansı doğrudur?

•
288 Eskiz layihәlәndirilmә ilkin mәrhәlәlәrindә hansı iş görülmür?

•

hazır mәhsulun hesabatı
ilkin xam malın mәhsul hesabatı
texnoloji sxemin prinsipial qurulması
etibarlılıq tәlәblәrinin işlәnmәsi
aralıq xammalın mәhsul hesabatı

289 Eskiz layihәlәndirilmә ilkin mәrhәlәlәrindә hansı iş görülmür?

•

hazır mәhsulun hesabatı
ilkin xam malın mәhsul hesabatı
texnoloji sxemin prinsipial qurulması
uzunömürlülüyә hesabat
aralıq xammalın mәhsul hesabatı

290 Eskiz layihәlәndirilmә ilkin mәrhәlәlәrindә hansı iş görülmür?

•

hazır mәhsulun hesabatı
ilkin xam malın mәhsul hesabatı
texnoloji sxemin prinsipial qurulması
tәmirә yararlığa qoyulan tәlәblәr
aralıq xammalın mәhsul hesabatı

291 Eskiz layihәlәndirilmә ilkin mәrhәlәlәrindә hansı iş görülmür?

•

hazır mәhsulun hesabatı
ilkin xam malın mәhsul hesabatı
texnoloji sxemin prinsipial qurulması
patent tәmizliyinin yoxlanılması
aralıq xammalın mәhsul hesabatı

292 Eskiz layihәlәndirilmә ilkin mәrhәlәlәrindә hansı iş görülmür?

•

hazır mәhsulun hesabatı
ilkin xam malın mәhsul hesabatı
texnoloji sxemin prinsipial qurulması
әtraf mühitin mühafizәsi
aralıq xammalın mәhsul hesabatı

293 Eskiz layihәlәndirilmә ilkin mәrhәlәlәrindә hansı iş görülmür?

•

hazır mәhsulun hesabatı
ilkin xam malın mәhsul hesabatı
texnoloji sxemin prinsipial qurulması
işdәn dayanmadan işlәnmәsinә qoyulan tәlәblәr
aralıq xammalın mәhsul hesabatı

294 Eskiz layihәlәndirilmә ilkin mәrhәlәlәrindә hansı iş görülmür?

•

hazır mәhsulun hesabatı
ilkin xam malın mәhsul hesabatı
texnoloji sxemin prinsipial qurulması
estetik tәlәblәr

aralıq xammalın mәhsul hesabatı

295 Eskiz layihәlәndirmәdә hansı işlәr görülür?

•

ilkin xam malın mәhsul hesabatı
aralıq xammalın mәhsul hesabatı
hazır mәhsulun hesabatı
göstәrilәnlәrin hamısı
texnoloji sxemin prinsipial qurulması

296 Xәttin estetikliyinә qoyulan tәlәblәr layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә
texniki tapşırıqda

297 Y vә X arasında sadәlәşdirilmiş korelyasiya әmsalı üçün yazılmış ifadәnin hansı doğrudur?

•
298 Eskiz layihәlәndirilmә ilkin mәrhәlәlәrindә hansı iş görülmür?

•

hazır mәhsulun hesabatı
ilkin xam malın mәhsul hesabatı
texnoloji sxemin prinsipial qurulması
erqonomik tәlәblәr
aralıq xammalın mәhsul hesabatı

299 Xәttin eskiz layihәsindә hansı son qәrarlar olmalıdır?

•

göstәrilәnlәrin hamısı
xәttin qurğularının quruluşunun izahı
xәttin texnoloji avadanlığının konkret variantı
optimal texnoloji prosesin seçilmәsi haqda
xәttin qurğularının iş prinsipi

300 Xәttin patent tәmizliyinә qoyulan tәlәblәr layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
texniki tapşırıqda

301 Texnoloji sistemin inkişafı prosesi qrafikindә, başlanğıc mәrhәlәdә (1 sahәdә) texnoloji sistem necә inkişaf edir?

•

yavaş inkişaf edir
texnoloji sistemin bu nәsli “olür” sırdana çıxır
inkişaf tempi aşağı düşür
tez tәkmillәşir vә tez inkişaf edir
әldә olunmuş texniki sәviyyә uzun müddәt saxlanılır.

302 Texnoloji sistemin inkişafı prosesi qrafikindә üçüncü mәrhәlәdә (3cü sahә) texnoloji sistem necә inkişaf edir.

•

әldә olunmuş texniki sәviyyә uzun müddәt saxlanılır.
inkişaf tempi aşağı düşür
tez tәkmillәşir vә tez inkişaf edir
yavaş inkişaf edir
texnoloji sistemin bu nәsli “olür” sırdana çıxır

303 Texnoloji sistemin inkişafı prosesi qrafikindә dördüncü mәrhәlәdә (4cü sahә) texnoloji sistem necә inkişaf edir.

•

әldә olunmuş texniki sәviyyә uzun müddәt saxlanılır.
inkişaf tempi aşağı düşür
tez tәkmillәşir vә tez inkişaf edir
yavaş inkişaf edir
texnoloji sistemin bu nәsli “olür” sırdana çıxır

304 Texnoloji sistemin inkişafı prosesi qrafikindә ikinci mәrhәlәdә (2ci sahә) texnoloji sistem necә inkişaf edir.

•

әldә olunmuş texniki sәviyyә uzun müddәt saxlanılır.
inkişaf tempi aşağı düşür
tez tәkmillәşir vә tez inkişaf edir
yavaş inkişaf edir
texnoloji sistemin bu nәsli “olür” sırdana çıxır

305 Texnoloji axının yaradılması avtomatlaşdırmaya asanlıqla mәruz qalan hansı proseslәrin hәyata keçirilmәsini nәzәrdә tutur.

•

yüksәk mәhsuldarlıqlı,kompakt
kompakt,etibarlı
yüksәk mәhsuldarlıqlı,etibarlı
yüksәk mәhsuldarlıqla,etibarlı, kompakt, asanlıqla idarә edilәn
kompakt,asanlıqla idarә edilәn

306 Şәkildә göstәrilmiş süd saxlamaq üçün B2OMB6.3 süd saxlayıcı çәndә 3 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

dayaqlar
şaquli qab
istilik izolәedici material
yuyucu qurğu
südün sәviyyәsinә nәzarәt edәn

307 Şәkildә göstәrilmiş süd saxlamaq üçün B2OMB6.3 süd saxlayıcı çәndә 4 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

dayaqlar
şaquli qab
istilik izolәedici material
yuyucu qurğu
südün sәviyyәsinә nәzarәt edәn

308 Şәkildә göstәrilmiş süd saxlamaq üçün B2OMB6.3 süd saxlayıcı çәndә 5 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

•

dayaqlar
şaquli qab
istilik izolәedici material
yuyucu qurğu
südün sәviyyәsinә nәzarәt edәn

309 Şәkildә göstәrilmiş A2XPC pnevmatik boşaldıcı qurğuda 1 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

üzüklü kollektor
aralıqlı elementlәr
konuslu hissә
gövdә
örtük

310 Şәkildә göstәrilmiş A2XPC pnevmatik boşaldıcı qurğuda 2 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

üzüklü kollektor
aralıqlı elementlәr
konuslu hissә
gövdә
örtük

311 Şәkildә göstәrilmiş A2XPC pnevmatik boşaldıcı qurğuda 3 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

üzüklü kollektor
aralıqlı elementlәr
konuslu hissә
gövdә

örtük

312 Şәkildә göstәrilmiş A2XPC pnevmatik boşaldıcı qurğuda 4 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

üzüklü kollektor
aralıqlı elementlәr
konuslu hissә
gövdә
örtük

313 Şәkildә göstәrilmiş A2XPC pnevmatik boşaldıcı qurğuda 5 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

aralıqlı elementlәr
gövdә
üzüklü kollektor
örtük
konuslu hissә

314 Şәkildә göstәrilmiş K1ВПС 20 şnekli presdә 11 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

altlıq
deşikli slindr
qapayıcı konus
tәzyiq kamerası
hidravlik sistem

315 Şәkildә göstәrilmiş K1ВПС 20 şnekli presdә 12 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

altlıq
deşikli slindr
qapayıcı konus
tәzyiq kamerası
hidravlik sistem

316 Şәkildә göstәrilmiş K1ВПС 20 şnekli presdә 13 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

altlıq
tәzyiq kamerası
qapayıcı konus
deşikli slindr
hidravlik sistem

317 Şәkildә göstәrilmiş K1ВПС 20 şnekli presdә 14 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

altlıq
deşikli slindr
qapayıcı konus
tәzyiq kamerası
hidravlik sistem

318 Şәkildә göstәrilmiş K1ВПС 20 şnekli presdә 15 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

altlıq
deşikli slindr
qapayıcı konus
tәzyiq kamerası
hidravlik sistem

319 Şәkildә göstәrilmiş A1ОЦМ10 südtәmizlәyici separatorda 1 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

manometr
fırlanan baraban
qapaq
tәrpәnmәz gövdә
qәbuledici qurğu

320 Şәkildә göstәrilmiş süd saxlamaq üçün B2OMB6.3 süd saxlayıcı çәndә 2 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

dayaqlar
şaquli qab
istilik izolәedici material
yuyucu qurğu
südün sәviyyәsinә nәzarәt edәn

321 Şәkildә göstәrilmiş süd saxlamaq üçün B2OMB6.3 süd saxlayıcı çәndә 1 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

dayaqlar
şaquli qab
istilik izolәedici material
yuyucu qurğu
südün sәviyyәsinә nәzarәt edәn

322 Şәkildә göstәrilmiş AD503Э çәki dozatorunda 10 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

tәnzimlәyici
hәrәkәt edәn qapı
mancanaq
yükqәbuledici
müvazinәtlәşdirici

323 Şәkildә göstәrilmiş AD503Э çәki dozatorunda 9 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

tәnzimlәyici
hәrәkәt edәn qapı
mancanaq
yükqәbuledici
müvazinәtlәşdirici

324 Şәkildә göstәrilmiş AD503Э çәki dozatorunda 8 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

tәnzimlәyici
hәrәkәt edәn qapı
mancanaq
yükqәbuledici
müvazinәtlәşdirici

325 Şәkildә göstәrilmiş AD503Э çәki dozatorunda 7 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

tәnzimlәyici
hәrәkәt edәn qapı
mancanaq
yükqәbuledici
müvazinәtlәşdirici

326 Şәkildә göstәrilmiş AD503Э çәki dozatorunda 6 rәqәmi nәyi göstәrir?

müvazinәtlәşdirici

•

mancanaq
yükqәbuledici
tәnzimlәyici
hәrәkәt edәn qapı

327 Şәkildә göstәrilmiş A1БkГ1 yarma çeşidlәyici maşınında 11 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

baş val
Keçid üçün boru
Elektrik mühәrriki
Pazvari qayış ötürmәsini
Sonuncu boru

328 Şәkildә göstәrilmiş A1БkГ1 yarma çeşidlәyici maşınında 10 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

baş val
Keçid üçün boru
Elektrik mühәrriki
Pazvari qayış ötürmәsini
Sonuncu boru

329 Şәkildә göstәrilmiş A1БkГ1 yarma çeşidlәyici maşınında 9 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

baş val
Keçid üçün boru
Elektrik mühәrriki
Pazvari qayış ötürmәsini
Sonuncu boru

330 Şәkildә göstәrilmiş A1БkГ1 yarma çeşidlәyici maşınında 8 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

baş val
Keçid üçün boru
Elektrik mühәrriki
Pazvari qayış ötürmәsini
Sonuncu boru

331 Şәkildә göstәrilmiş A1БkГ1 yarma çeşidlәyici maşınında 6 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

baş val
Keçid üçün boru
Elektrik mühәrriki
Pazvari qayış ötürmәsini
Sonuncu boru

332 Şәkildә göstәrilmiş A1ОЦМ10 südtәmizlәyici separatorda 9 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

böyük sıxıcı üzük
boşqablar paketi
boşqab tutan
kiçik sıxıcı üzük
qapaq

333 Şәkildә göstәrilmiş A1ОЦМ10 südtәmizlәyici separatorda 8 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

böyük sıxıcı üzük

•

•

boşqablar paketi
boşqab tutan
kiçik sıxıcı üzük
qapaq

334 Şәkildә göstәrilmiş A1ОЦМ10 südtәmizlәyici separatorda 7 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

böyük sıxıcı üzük
boşqablar paketi
boşqab tutan
kiçik sıxıcı üzük
qapaq

335 Şәkildә göstәrilmiş A1ОЦМ10 südtәmizlәyici separatorda 6 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

böyük sıxıcı üzük
boşqablar paketi
boşqab tutan
kiçik sıxıcı üzük
qapaq

336 Şәkildә göstәrilmiş A1ОЦМ10 südtәmizlәyici separatorda 5 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

manometr
fırlanan baraban
qapaq
tәrpәnmәz gövdә
qәbuledici qurğu

337 Şәkildә göstәrilmiş A1ОЦМ10 südtәmizlәyici separatorda 4 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

manometr
fırlanan baraban
qapaq
tәrpәnmәz gövdә
qәbuledici qurğu

338 Şәkildә göstәrilmiş A1ОЦМ10 südtәmizlәyici separatorda 3 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

manometr
fırlanan baraban
qapaq
tәrpәnmәz gövdә
qәbuledici qurğu

339 Şәkildә göstәrilmiş A1ОЦМ10 südtәmizlәyici separatorda 2 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

manometr
fırlanan baraban
qapaq
tәrpәnmәz gövdә
qәbuledici qurğu

340 Şәkildә göstәrilmiş A1ОЦМ10 südtәmizlәyici separatorda 10 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir

•

böyük sıxıcı üzük
boşqablar paketi
boşqab tutan
kiçik sıxıcı üzük
qapaq

341 Maye mәhsulları cәkib qablaşdıran mәhsullar hansı proseslәri yerinә yetirәn avadanlıqlar qrupuna aiddir?

•

mexaniki vә mikrobioloji proseslәri
mikrobioloji proseslәri
istilik mübadilәsi proseslәri
mexaniki proseslәri
qablaşdırma proseslәri

342 Texniki mәhsuldarlıq ücün yazilmış ifadәnin hansı düzdür?

•
343

•

buraxılması nәzәrdә tutulan mәhsulun buraxılmasına sәrf olunan müddәti
mәhsulun ümumi tәrkibini tәşkil edәn 1ci, 2ci,... nci komponentlәrinә reqlamentlәşdirilmiş itgilәrin cәmi
bilәvasitә xәttin nomial ( verilmiş ) is müddәtidirdır
emal vә yaxud buraxılması nәzәrdә tutulan mәysulun nominal ( verilmiş ) miqdarını
texnoloji prosesin 1ci, 2ci,... nci mәrhәlәlәrindә әlavә vaxt itgilәri cәmi

344

•

buraxılması nәzәrdә tutulan mәhsulun buraxılmasına sәrf olunan müddәti
mәhsulun ümumi tәrkibini tәşkil edәn 1ci, 2ci,... nci komponentlәrinә reqlamentlәşdirilmiş itgilәrin cәmi
bilәvasitә xәttin nomial ( verilmiş ) is müddәtidirdır
emal vә yaxud buraxılması nәzәrdә tutulan mәysulun nominal ( verilmiş ) miqdarını
texnoloji prosesin 1ci, 2ci,... nci mәrhәlәlәrindә әlavә vaxt itgilәri cәmi

345

•
346

•

buraxılması nәzәrdә tutulan mәhsulun buraxılmasına sәrf olunan müddәti
mәhsulun ümumi tәrkibini tәşkil edәn 1ci, 2ci,... nci komponentlәrinә reqlamentlәşdirilmiş itgilәrin cәmi
bilәvasitә xәttin nomial ( verilmiş ) is müddәtidirdır
emal vә yaxud buraxılması nәzәrdә tutulan mәysulun nominal ( verilmiş ) miqdarını
texnoloji prosesin 1ci, 2ci,... nci mәrhәlәlәrindә әlavә vaxt itgilәri cәmi
buraxılması nәzәrdә tutulan mәhsulun buraxılmasına sәrf olunan müddәti
mәhsulun ümumi tәrkibini tәşkil edәn 1ci, 2ci,... nci komponentlәrinә reqlamentlәşdirilmiş itgilәrin cәmi
bilәvasitә xәttin nomial ( verilmiş ) is müddәtidirdır
emal vә yaxud buraxılması nәzәrdә tutulan mәysulun nominal ( verilmiş ) miqdarını
texnoloji prosesin 1ci, 2ci,... nci mәrhәlәlәrindә әlavә vaxt itgilәri cәmi

347 Xam malı isidilmәk vә kolibrlәmәk ücün tәtbiq edilәn metodlar hansı proseslәri yerinә yetirәn avadanlıqlar qrupuna aiddir?

•

mexaniki vә mikrobioloji proseslәri
mikrobioloji proseslәri
istilik mübadilәsi proseslәri
mexaniki proseslәri
qablaşdırma proseslәri

348 II sinif axında әn kiçik әmәliyyat hansıdır?

•

V
III
I
II
IV

349 I sinif axında әn kiçik әmәliyyat hansıdır?

•

V
III
I
II
IV

350 III sinif axında әn kiçik әmәliyyat hansıdır?

•

V
III
I
II
IV

351 IV sinif axında әn kiçik әmәliyyat hansıdır?

•

V
III
I
II
IV

352 Axının tipi onu tәşkil edәn әmәliyyatların sinfini tәyin edәn göstәricinin hansı doğrudur?

•

әmәliyyatların әn kiçik sinfinin sayı
әmәliyyatların sinfinin sayının hesabı
әmәliyyatların әn böyük sinfinin sayının әn kiçik sinfin sayının nisbәti
әmәliyyatların sinfinin sayı
әmәliyyatların әn böyük sinfinin sayı

353

•

Novun en kәsik sahәsi vә ya әyrisinin sahәsi
Yükün hәcm kütlәsi
Dolma әmsalı
Transportyorun meylliliyini nәzәrә alan әmsal
Transportyorun hәrәkәt sürәti

354

•

Çalovun hәrәkәt sürәti
Yükün hәcm kütlәsi
Çalovların addımı
Çalovların dolma әmsalı
Çalovların tutumu

355

•

Göstәrilәnlәrin heç biri
Nәqletdiricinin ümumi uzunluğu
Köçürülәn materiala görә aparatın tutumu;
Nasosun iş müddәti
Aparatın mәhsuldarlığı

•

Yük qatının orta hündürlüyü
Lentin işçi eni
Yükün hәcm kütlәsi
Material vә ya xammaldan asılı olan lentin dolma әmsalı
Lentin hәrәkәt sürәti

356

357

•

Yük qatının orta hündürlüyü
Lentin işçi eni
Material vә ya xammaldan asılı olan lentin dolma әmsalı
Yükün hәcm kütlәsi
Lentin hәrәkәt sürәti

358

•

Göstәrilәnlәrin heç biri
Qabdakı tәzyiq
Aparatdakı tәzyiq
Mәhsulun xüsusi çәkisi;
Mәhsulun kütlәsi

359

•

Novun en kәsik sahәsi vә ya әyrisinin sahәsi
Transportyorun meylliliyini nәzәrә alan әmsal
Dolma әmsalı
Yükün hәcm kütlәsi
Transportyorun hәrәkәt sürәti

360

•

Transportyorun hәrәkәt sürәti
Dolma әmsalı
Transportyorun meylliliyini nәzәrә alan әmsal
Yükün hәcm kütlәsi
Novun en kәsik sahәsi vә ya әyrisinin sahәsi

361

•

Aparatların iş qrafiklәrindә tsikllәr arasındakı fasilәlәrin davamiyyәtini;
İki maşın vә ya aparatın işә düşmәsinin vaxt intervalı
Göstәrilәnlәrin heç biri
Fasilәsiz işlәyәn aparatların lazım olan miqdarını
Fasilә ilә işlәyәn aparatların lazım olan miqdarını

362

•

Fasilәsiz işlәyәn avadanlıqlar üçün maşın vә aparatların sayı;
Fasilә ilә işlәyәn avadanlıqlar üçün maşın vә aparatların sayı
Göstәrilәnlәrin heç biri
Aparatların iş qrafiklәrindә tsikllәr arasında fasilәlәr
İki maşın vә ya aparatın işә düşmәsinin vaxt intervalı

363

•

Novun en kәsik sahәsi vә ya әyrisinin sahәsi
Transportyorun meylliliyini nәzәrә alan әmsal
Dolma әmsalı
Yükün hәcm kütlәsi
Transportyorun hәrәkәt sürәti

•

Tullantıları saxlamaq üçün tәlәb edilәn sahә
Bәrk materialları saxlamaq üçün otağın sahәsi
Maye materialların saxlanması üçün çәnanbarların tutumu
Hazır mәhsulları saxlamaq üçün anbarın sahәsi
Taraları saxlamaq üçün lazım olan anbarın hәcmi

364

365 Avadanlıqların düzgün seçilmәsi,maşın vә aparatların lazım olan miqdarının hesablanması üçün nәyi müәyyәn etmәk lazımdır?

•

İstehsal sexinin ümumi sahәsini
Müәssisәnin baş planını
Müәssisәnin ümumi sahәsini
Ayrıayrı texnoloji әmәliyyatlarda lazım olan iş rejimini
İşçilәrin ümumi sayını

366 Ümumi halda transportyorun hәrәkәtdә olduğu zaman ötürmә üçün tәlәb etdiyi güc bu bәrabәrliklә hesablanır:

•

367 Mayelәr üçün hәcmli aparatları bu bәrabәrliklә hesablayırlar:
Göstәrilәnlәrin heç biri

•

368 Müxtәlif istehsal sahәlәrinin xüsusiyyәtlәrindәn asılı olaraq, istehsal axını neçә formada ola bilәr?

•

6
2
3
4
5

369 Maye materialların saxlanması üçün çәnanbarların tutumu bu bәrabәrlikdәn istifadә olunmaqla tәyin edilir:

•

370 Avadanlıqları divar boyunca yerlәşdirdikdә (әgәr avadanlıqlara divar tәrәfdәn qulluq göstәrilmәsi nәzәrdә tutulmursa) divardan
avadanlığa qәdәr olan mәsafә bu civarda nәzәrdә tutulur:

•

1,5 metr
0,10,3 metr
0,40,5 metr
0,60,8 metr
0,91,0 metr

371 Aparatda qarışdırma әmәliyyatı yerinә yetirilirsә onun dolma әmsalı bu qiymәtә bәrabәr qәbul edilir:

•

n=0,10,15
n=0,920,95
n=0,750,85
n=0,50,6
n=0,350,45

372 Yarımfabrikatların xammaldan hazır mәhsullaradәk qısa vә ardıcıl istiqamәtlәndirilmiş hәrәkәt prosesi belә adlanır:

•

Göstәrilәnlәrin heç biri
Xammalın hәrәkәt cәdvәli
İstehsal axını
Saxlanma prosesi
Yarımfabrikat emalı

373 Xammal vә materialları kәskin dik yüksәkliyә malik xeyli böyük hündürlüyә qaldırmaq üçün bu nәqletdiricilәrdәn istifadә edilir:

•

Şneklәr
Lentli transportyorlar
Lövhәşәkilli transportyorlar
Әrsinli transportyorlar
Çalovlu elevatorlar

374 İstehsal xәtlәri vә divar arasındakı mәsafә bu qәdәr olmalıdır:

•

0,5 metr
3,5 metr
2,8 metr
2,0 metr
1,4 metr

375 İstehsalat otaqlarını komponovka öz aralarında funksional әlaqәlәri olan şöbәlәri,bu şәrtә müvafiq yerlәşdirmәk lazımdı:

•

Göstәrilәnlәrin heç biri
Üstüstә olmaqla
Müәssisәnin dioqanalı boyunca
Yanyana olmaqla
Hәr dörd binadan biri

376 Lentli transportyorların mәhsuldarlığı bu bәrabәrliklә tәyin edilir:

•

377 Avadanlıqların kәskin olaraq düz xәtt boyunca yerlәşdirilmәsinin mәcburi sayılmaması, bu mәqsәdi tәmin edir:

•

İşçilәrin sayını azaltmaq üçün
Fasilәsizliyi tәmin etmәmәk üçün
Fasilәsizliyi tәmin etmәk üçün
Mәhsul çeşidini azaltmaq üçün
Mәhsul çeşidini artırmaq üçün

378 Ayrıayrı texnoloji әmәliyyatlarda lazım olan iş rejiminin müәyyәn olunması hansı mәqsәdlә lazımdır?

•

Enerji sәrfinin azaldılması
Tullantıların miqdarının tәnzimlәnmәsi
Avadanlıqların düzgün seçilmәsi;
Mәhsul istehsalının çoxaldılması
Xammal sәrfinin azaldılması

379 Aparatların iş qrafiklәrindә tsikllәr arasında fasilәlәri tәyin etmәk üçün bu bәrabәrlikdәn istifadә edirlәr:

•

380 Axın xәtlәrinin yaradılması üçün neçә әsas üsul vardır?

•

1
2
3
4
5

381 Artıq yüklәnmәdәn qәzaların qarşısını almaq üçün hansı mühafizә vәzifәlәri tәtbiq edilir?

•

yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı
qoruyucu muftalar
gedişә mәhdudiyyәt qoyanlar
kәsilәn ştiftlәr
qoruyucu muftalar vә kәsilәn ştiftlәr

382 Avadanlığın istismarı zamanı hansı vasitәlәrin tәtbiq edilmәsi vacibdir?

•

yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı
Mühafizә
Mexaniklәşdirmә
Avtomatlaşdırma
Mәsafәdәn nәzarәt vә idarәetmә

383 Avadanlığın ixtisaslaşma dәrәcәsi artdıqda,eyni zamanda emala mәruz qalan mәhsulun miqdarını tәyin etmәk üçün yazılmış ifadәnin
hansı doğrudur. i maşınların sayı.

•
384 Xәtdә sazlama vә tәmirbәrpa işlәrinin yerinә yetirilmәsi hansı prinsiplәrә әsaslanır?

•

yuxarıda göstәricilәrin hamısına
xәttә nәzarәt edilmәsi
xәttә yaxınlaşma imkanın olmasına
xәttin hissәlәrinin asanlıqla sökülmәsimi
xәttin detalalrının bәrpa olunmasına

385 Xәttin avadanlıqlarının tәhlükәsizliyinә qoyulan tәlәblәr vә normalara nә ilә tәyin edilir?

•

yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı ilә
tәhlükәsizlik haqqında dövlәt standartlar sistemi ilә
әmәyin tәhlükәsizliyinә dair sahә normativ sәnәdlәri ilә

istehsalat sanitariyası ilә
tәhlükәsizlik haqqında dövlәt standartalrı sistemi vә istehsal sanitariyası ilә

386 Xәttin erqonimik tәlәblәrә cavab vermәsi üçün aşağıda göstәrilәnlәrin hansı tәmin olunmalıdır?

•

yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı
sahәlәrә işçinin әlinin çatması
fәhlәnn işçi vәziyyәti
fәhlәnin әl ilә tutma qabiliyyәti
insanın işçi hәrәkәtlәrinin sürәti

387 Xәttin fәaliyyәt göstәrmәsinin keyfiyyәti hansı amillәrdәn asılıdır?

•

Yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısından
Tәyinatının texnikiistismar göstәricilәrindәn
Tәhlükәsizlik göstәricilәrindәn
Zәrәrsizliyindәn
Erqonomikliyindәn vә estetikasından

388 Xәttin funksional xüsusiyyәtlәrini hansılar xarakterizә edir?

•

yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı ilә
Mәhsuldarlığı
әndazә ölçülәri
Material sәrfi
Enerji vә әmәk resursları ilә

389 Xәttin kompanovkası hansı prinsipial mәsәlәlәrin hәllinә әsaslanmalıdır?

•

göstәrilәn bütün mәsәlәlәrin hәllinә
texnoloji prosesin optimal variantının tәyin olunmasına
xәtti sahәlәrә ayrılmasına
axınların sayının hesablanmasına
maşınların nәqliyyat sistemlәrinin seçilmәsinә

390 Xәttin tәrkibnә daxil olan maşının texniki mәhsuldarlığını tәyin etmәk üçün yazılmış ifadәnin hansı doğrudur.

•
391 Xәttin tәrkibnә daxil olan maşının texniki mәhsuldarlığını tәyin etmәk üçün yazılmış ifadәnin hansı doğrudur.

•
392 Konstruksiyanın unifikasiyası hansı siyahıların qısaldılmasına imkan verir?

•

yuxarıda göstәricilәrin hamısını
istismar materiallarının
alәtlәrin
bәrkidici mәmulatların
yoxlayıcı materialların

393 Texnoloji prosesin tәşkili zamanı xәttin maşın vә aparatları hansı sanitar qaydaalrı tәlәblәrinә cavab vermәlidir?

•

yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısına
titrәmәyә
sәsküyә
tozsuzluğa
istiliyә,soyuqluğa

394 Hesabat sәnәdi olan sınağın protokolunda hansı mәlumatlar öz әksini tapmalıdır?
tәtbiq edilәn vasitәlәr

•

sınaq şәraiti
yuxarıda göstәricilәrin hamısı
sınaq nәmliyi haqda mәlumat
tәtbiq edilәn üsullar

395 Xәttin mexaniki sınağı zamanı hansı mexaniki amillәr öyrәnilir?

•

göstәrilәnlәrin hamısı
surәtlәr
tәzyiqlәr
yerdәyişmәlәr
ara boşluqları

396 Xәttin texnoloji sınağı zamanı maşının işçi üzvülәri hansı materiallarda qarşılıqlı әlaqәdә olur?

•

göstәrilәnlәrin hamısı ilә
xam malla
yarım fabrikatla
mәhsulla
xammal vә yarımfabrikatla

397 Xәttin istifadә әmsalı üçün yazılmış ifadәnin hansı doğrudur?

•
398 Xәttin müәyyәnedici sınağını kimlәr hәyata keçirir?

•

göstәrilәnlәrin hamısı
xәtti işlәyәnlәr
xәtti hazırlayanalar
xәtti istismar edәnlәr
xәtti işlәyәnlәr vә hazırlayanlar

399 Xәttin texnoloji sınağı zamanı hansı texnoloji amillәrin avadanlıqlara tәsiri öyrәnilir?

•

göstәrilәnlәrin hamısı
temperatura
nәmlik
emal edilәn mәhsulun struktur xüsusiyyәtlәri
emal edilәn mәhsulun mexaniki xüsusiyyәtlәri

400 İstәnilәn axın xәttinin istismarda mәhsuldarlığını tәyin etmәk üçün yazılmış ifadәnin hansı doğrudur.

•

401 Sınaqların keçirilmәsi zamanı hansı әsas xarakteristikalar tәşkilatimetodik sәnәdlәrdә öz әksini tapmalıdır?

•

yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı
sınağın mәqsәdi
aparılan tәcrübәlәrin növü
aparılan tәcrübәlәrin ardıcıllığı
tәcrübәnin aparılma şәraiti

402 Texnoloji hesabatlar zamanı istәnilәn i komponenetinin hәcmi sәrfini tapmaq üçün yazılmış ifadәnin hansı doğrudur?

•

403 I sinif әmәliyyatları yerinә yetirәn maşınlar üçün yazılmış mәhsuldarlıq ifadәsinin hansı doğrudur.

•

404

•

nәqletdirmәdә tәcilini
texnoloji yerdәyişmәnin qiymәtini
nәqletdirmәdә yerdәyişmәnin qiymәtini
texnoloji әmәliyyatın sürәtini
nәqletdirmәdә sürәtini

405

•

nәqletdirmәdә tәcilini
texnoloji yerdәyişmәnin qiymәtini
nәqletdirmәdә yerdәyişmәnin qiymәtini
texnoloji әmәliyyatın sürәtini
nәqletdirmәdә sürәtini

406

•

nәqletdirmәdә tәcilini
texnoloji yerdәyişmәnin qiymәtini
nәqletdirmәdә yerdәyişmәnin qiymәtini
texnoloji әmәliyyatın sürәtini
nәqletdirmәdә sürәtini

407

•

nәqletdirmәdә sürәtini
nәqletdirmәdә tәcilini
texnoloji yerdәyişmәnin qiymәtini
nәqletdirmәdә yerdәyişmәnin qiymәtini
texnoloji әmәliyyatın sürәtini

408 Texnoloji axınlarının inkişafının perspektiv istiqamәti hansı parametrlәrin qarşılıqlı uzlaşdırılmasını tәlәb edir?

•

xam malın maşınlardır
xam malın, texnologiyaların, mәhsulun
xam malın, texnologiyaların
texnologiyaların, mәhsulun
xam malın mәhsulun

409 И8 – xТА xәmir yoğuran maşında yoğurulan xәmirin kütlәsi nә qәdәrdir? (kg)

•

180
100
150
160
170

410 И8 – xТА xәmir yoğuran maşinın mәhsuldarlığı nә qәdәrdir? kg|san .......329.

•

1310
1200

1250
1300
1400

411 Texnoloji alt sistemin stabilliyini hesablamaq üçün yazılmış ifadәnin hansı doğrudur?

•
412

•

informasiya entropiyasının maksimum vә minimum qiymәtlәrinin nisbәtini
informasiya entropiyasını
informasiya ezotermiyasını
i alt sistemin fәaliyyәt göstәrmәsinin stabilliyini
i alt sistemin qeyri stabil fәaliyyәt göstәrmәsini

413 Çörәk istehsalında tәtbiq edilәn А2 – xТН xәmir ayıranm maşının dәqiqәdәki mәhsuldarlığı hansı hәddlәrdә dәyişir?

•

20 – 80
10 – 20
20 – 30
30 – 50
60 70

414 Çörәk istehsalında tәtbiq edilәn А2 – xТН kündә yumrulayan maşın nә üçün tәtbiq edilir?

•

xәmirdәn pәstih kәsmәk
xәmirdәn suyu ayırmaq
xәmirdәn duzu ayirmaq
xәmiri yaymaq
xәmir pәstahlarından kündә halına salmaq

415 И8 – xТА xәmir yoğuran maşının kürәklәrinin fırlanma tezliyi nә qәdәrdir? (dәq ¯¹ )

•

65
50
56.3
55
60

416 Çörәk istehsalında tәtbiq edilәn А2 – xТН xәmir ayıran nә üçün tәtbiq edilir?

•

xәmir yaymaq
xәmirә un qatmaq
xәmirә su qatmaq
xәmir maya hazırlamaq
xәmirdәn pәstihlәr hazırlamaq

417 Çörәk istehsalında tәtbiq edilәn А2 – xТН xәmir ayıranm maşında pәstih hazırlanan mәmulatın kütlәsi hansş hәddlәrdә dәyişir ? ( kg)

•

0.4 ÷ 0.45
0.2 ÷ 1.1
0.25 ÷ 1.12
0.3 ÷ 0.2
0.35 ÷ 0.25

418 Çörәk istehsalında tәtbiq edilәn И8 – xТА xәmir yoğuran maşinda hansı işlәri görülür?

•

duz , su vә şәkәr qarışığini hazırlamaq
xәmir maya hazırlamaq
unu qarışdırmaq
su ilә unu qarışdşrmaq
xәmir maya vә xәmiri yoğurmaq

419 Çörәk istehsalının avadanlıqlar kompleksinin B alt sisteminә daxil olan xәmir ayıran maşın nә üçün tәyin olunmuşdur?

•

xәmir yoğurmaq
xәmirә un qatmaq
xәmirә su qatmaq
xәmirdәn pәstihlәr hazırlamaq
xәmir maya hazırlamaq

420 Çörәk istehsalının avadanlıqlar kompleksinin B alt sisteminә daxil olan kündә yumrulayan maşın nә üçün tәyin olunmuşdur?

•

xәmirdәn pәstih kәsmәk
xәmirdәn duzu ayırmaq
xәmir pәstahlarından kündә halına salmaq
xәmiri yaymaq
xәmirә un qatmaq

•

informasiya entropiyasının maksimum vә minimum qiymәtlәrinin nisbәtini
informasiya entropiyasını
mümkün olan maksimum informasiya entropiyasını
i alt sistemin fәaliyyәt göstәrmәsinin stabilliyini
i alt sistemin qeyri stabil fәaliyyәt göstәrmәsini

421

422

•

mümkün olan maksimum informasiya entropiyasını
informasiya entropiyasını
i alt sistemin qeyri stabil fәaliyyәt göstәrmәsini
informasiya entropiyasının maksimum vә minimum qiymәtlәrinin nisbәtini
i alt sistemin fәaliyyәt göstәrmәsinin stabilliyini

423 I sinif әmәliyyatları yerinә yetirәn maşınalrın mәhsuldarlığı nә ilә tәyin edilir?

•

nәqliyyat prosesinin müddәti ilә
texnoloji prosesin müddәti ilә
texnoloji prosesinin müddәtinin yarısı ilә
texnoloji vә nәqliyyat proseslәrinin müddәtinin yarısı ilә
texnoloji vә nәqliyyat proseslәrinin müddәti ilә

424 II sinif әmәliyyatlar üçün göstәrilәn xarakterik xüsusiyyәtlәrin hansı doğrudur.

•

texnoloji vә nәqliyyat proseslәrinin müddәtlәrinin fәrqi
texnoloji vә nәqliyyat proseslәri müddәtlәrinin üst üstә düşmәsi
texnoloji prosesin müddәtinin yarısı ilә nәqliyyat prosesinin müddәtinin üst üstә düşmәsi
texnoloji prosesin müddәtinin ilә nәqliyyat prosesinin müddәtinin yarısının üst üstә düşmәsi
texnoloji vә nәqliyyat proseslәrinin müddәtlәrinin yarısının üstüstә düşmәsi

425 II sinif әmәliyyatları hәyata keçirәn maşınların mәhsuldarlığı nәdәn asılıdır?

•

işçi üzvün hәrәkәt tәcilindәn
işçi üzvlә xam malın emalının tsikl müddәtindәn
işçi üzvün hәrәkәt sürәtindәn
xammalın hәrәkәt sürәtindәn
işçi üzvün vә xammalın hәrәkәt sürәtlәri fәrqindәn

426 II sinif әmәliyyatları yerinә yetirәn maşınların mәhsuldarlığını tәyin etmәk üçün yazılmış ifadәnin hansı doğrudur?

•

427

•

texnoloji prosesin tәcilini
texnoloji prosesin sürәti
işçi alәtin vә xam malın sürәtini
işçi alәtin tәcilini
işçi alәtin sürәtini

428 Texniki layihәdә hansı işlәrә görә әsas mәsәlәlәr işlәnir?
iqtisadi sәmәrәliliyә vә istehsalın tәşkilinә görә
arxitektur – tikinti işlәrinә görә

•

texnoloji proseslәrin avtomatlaşdırılmasına görә
baş plana vә texnoloji proseslәrә görә
baş plana, texnoloji proseslәrә, iqtisadi sәmәrәliliyә vә istehsalın tәşkilinә, avadanlıqlara, texnoloji proseslәrin avtomatlaşdırılmasına, arxitektur – tikinti
işlәrinә görә

429 L=Q*l\a*T*K düsturunda a nәyi ifadә edir?

•

işçinin istehsal normasını
növbәnin davametmә müddәtini
sümüksüz әtin miqdarı
növbә әrzindә emal olunan mәhsul norması
yerinә yetirilәn әmәliyyat üçün stolun bir adama uzunluq norması

430 Şnekli aparatın ölçülәri hansı bәnddә doğru verilib?

•

L=12000 mm; d=3000 mm
L=10000 mm; d=5000 mm
L=2000 mm; d=8000 mm
L=9000 mm; d=6000 mm
L=700 mm; d=300 mm

431 Sortlaşdırma, markalama vә tay bağlamaq üçün stolun ölçülәri hansı bәnddә doğru verilib?

•

9000x4000x700 mm
3000x2000x900 mm
5000x200x700 mm
3000x2000x700 mm
300x200x700 mm

432 L = V ⋅ t

•

b düsturunda V nәyi ifadә edir?

konveyerdә vә ya onun qarşısında xüsusi avadanlığın tutduğu yer
işçinin istehsal normasını
әmәliyyatın davamiyyәtini
növbә әrzindә emal olunan mәhsul normasını
konveyerin sürәtini

433 Tәxmini hesabatlar üçün yardımçı sahәlәrin ölçülәri soyuducu kameraların ümumi sahәsinin neçә faizini tәşkil edir?

•

30 %
10 %
15 %
20 %
25 %

434 әsas avadanlıqları hansı sxemlәrә әsasәn seçirlәr?

•

şәrti vә işçi sxemlәrә
şәrti sxemlәrә
işçi sxemlәrә
texnoloji sxemlәrә
işçi vә texnoloji sxemlәrә

435 Layihәlәndirilәn müәssisәnin texniki әlaqәlәri vә kapital qoyuluşunun hәcmi haqqında dәqiq mәlumat almaq üçün nә vaxta qәdәr
texniki araşdırma aparılır?

•

1 gün әrzindә
layihә bitәnәdәk
layihәnin birinci hissәsi başa çatanadәk
layihә başlayanadәk
vaxt mәhdudiyyәti yoxdur

436 Tipik layihәlәrdә baş planın sxemlәrini hansı xәtlәri çәkmәdәn yerinә yetirirlәr?

•

düz
üfüqi
şaquli
maili
horizontal

437 Texoloji sxemlәrin yaradılması üçün buraxılan mәhsulların çeşidi nә sayılır?

•

әsas mәlumat
texniki şәrtlәrin әsası
texnoloji sxemin әsası
texnoloji prosesin mәqsәdi

әlavә mәlumat

438 Texnoloji sxemlәrin әsası nәyә deyilir?

•

süd mәhsullarının istehsalının texnoloji sxemlәri
bәnzәr mәhsullar istehsalının texnoloji sxemlәri
eyni mәhsullar istehsalının texnoloji sxemlәri
ayrı ayrı mәhsullar istehsalının texnoloji sxemlәri
unlu qәnnadı mәhsullarının texnoloji sxemlәri

439 Texniki layihәni yerinә yetirmәk üçün ilkin mәlumatların alınması nә mәna daşıyır?

•

texnoloji prosesin gedişi
texniki şәrtlәrin hazırlanması
texnoloji prosesin mәqsәdi
texnoloji hesabatların düzgünlüyü
texnoloji hesabatların mәqsәdi sayılır

440 Verilәn sexә növbә әrzindә daxil olan xammalın miqdarını hansı düsturla hesablayırlar?

•

Mn = A• Md.ç • G , …/100
Mn = K• Md.ç • Z , …/100
Mn = A• Md.ç • Z , …/2
Mq = A• Md.ç • Z , …/100
Mn = A• Md.ç • Z , …/100

441 Texniki – iqtisadi әsaslandırma nәyi tәsdiq edir?

•

standartın tәlәblәrini müәyyәn edir
yeni müәssisәnin tikilmәsinin vә ya mövcud müәssisәnin yenidәn qurulmasının (rekonstruksiya olunması) iqtisadi cәhәtdәn mәqsәdәuyğunluğunu tәsdiq edir
yeni müәssisәnin tikilmәsinin vә ya mövcud müәssisәnin yenidәn qurulmasının (rekonstruksiya olunması) iqtisadi cәhәtdәn mәqsәdәuyğunluğunu vә texniki
cәhәtdәn mümkünlüyünü tәsdiq edir
avadanlıqların texniki göstәricilәrinin doğruluğunu tәsdiq edir
binaların uyğunluğunu tәsdiq edir

442 Texniki araşdırmalar zamanı hansı amillәr araşdırılır?

•

obyektin sahәsi
İES sahәsi
müәssisәnin istehsal gücü
obyektin mövcud vә ya tikilәn istilik elektrik stansiyalarına (İES) birlәşdirilmә imkanları
texniki şәrtlәr

443 Baş plan sxemini hansı miqyas ilә yerinә yetirirlәr?

•

1:1000 vә ya 1:2000
1:100
1:200
1:300
1:500

444 Bina vә ya qurğuların tipik layihәsi nәdәn ibarәt olur?

•

protokoldan
izahat yazısından
izahat yazısı vә smetaya malik işçi çertyojların tam komplektindәn
smetadan
aktdan

445 Texnoloji sxemlәri tәrtib edәrkәn hansı amillәri dәqiqlәşdirirlәr?

•

texnoloji prosesin mәqsәdini
ayrıayrı әmәliyyatları vә onların rejimlәrini
әmәliyyatların rejimlәrini
әmәliyyatların ardıcıllığını
texnoloji prosesin gedişini

446 Texnoloji avadanlıqların hesablanmasında hansı amillәrin tәyin olunması xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir?

•

asılqan yolların, stolların, hәm konveyerli vә hәm dә konveyersiz çәnlәrin uzunluğunun tәyin olunması
konveyerli vә konveyersiz çәnlәrin uzunluğunun tәyin olunması
asılqan yolların uzunluğunun tәyin olunması
stolların uzunluğunun tәyin olunması
konveyerli çәnlәrin uzunluğunun tәyin olunması

447 Sxemlәrin texnoloji hesabatlarını hansı amillәrә görә tәrtib olunan layihәyә әsasәn yerinә yetirirlәr?

•

kömәkçi materialların növünә görә
emal edilәn xammalın miqdarına görә
istehsal olunan hazır mәhsulun hәcminә görә
emal edilәn xammalın miqdarına vә istehsal olunan hazır mәhsulların hәcminә görә
istehsal olunan hazır mәhsulun çәkisinә görә

448 Növbә әrzindә verilәn maşına daxil olan xammalın miqdarını ifadә edәn ölçü vahidi aşağıdakılardan hansıdır?

•

ton
әdәd
kq
qram
faiz

449 Verilәn maşına növbә әrzindә daxil olan xammalın miqdarını ifadә edәn ölçü vahidi aşağıdakılardan hansıdır?

•

kq
әdәd
ton
faiz
qram

450 Meydançalarda işlәmә hallarında iş yerinin uzunluq artımını ifadә edәn ölçü vahidi aşağıdakılardan hansıdır?

•

kilometr
metr
desimetr
millimetr
santimetr

451 Ayrı ayrı mәhsullar istehsalının texnoloji sxemlәrinә nә deyilir?

•

texnoloji sxemlәrin әsası
texnoloji şәrtlәrin әsası
texnoloji prosesin mәqsәdi
texnoloji prosesin әsası
texnoloji sxemin çatışmazlığı

452 Avadanlıq vahidin sayını ifadә edәn ölçü vahidi hansıdır?

•

ton
әdәd
faiz
kq
qram

453 Sahәni ifadә edәn ölçü vahidi aşağıdakılardan hansıdır?

•

sentner
ton
m2
sm2
dm2

454 Texnoloji hesabatlar hansı variantda tam verilib?

•

işçi qüvvәlәrin hesabatı vә yerlәşdirilmәsi; istehsalat vә kömәkçi otaqların sahәlәrinin hesabatı vә seçilmәsi
xammalın, hazır mәhsulların, kömәkçi materialların vә taraların hesabatı; texnoloji avadanlıqların hesabatı
xammalın, hazır mәhsulların, kömәkçi materialların vә taraların hesabatı; texnoloji avadanlıqların hesabatı; işçi qüvvәlәrin hesabatı vә yerlәşdirilmәsi;
istehsalat vә kömәkçi otaqların sahәlәrinin hesabatı vә seçilmәsi; texnoloji mәqsәdlәrә su, buxar, elektrik enerjisi, soyuq, hava vә qaz sәrfinin hesabatı
xammalın, hazır mәhsulların, kömәkçi materialların vә taraların hesabatı
texnoloji mәqsәdlәrә su, buxar, elektrik enerjisi, soyuq, hava vә qaz sәrfinin hesabatı

455 Sexin işçi sahәlәrinin tәrkibinә hansı şöbәlәr daxildir?

•

cod tüklәrin emalı otağı, şorabaların hazırlanması vә bәrpa edilmәsi otağı
dәrilәrin duzlanması şöbәsi, uzun tüklәrin (saçların) vә cod tüklәrin emalı otağı, şorabaların hazırlanması vә bәrpa edilmәsi otağı
dәrilәrin duzlanması şöbәsi vә şorabaların hazırlanması vә bәrpa edilmәsi otağı
dәrilәrin duzlanması şöbәsi
şorabaların hazırlanması vә bәrpa edilmәsi otağı

456 Sexi planlaşdırarkәn hansı tip otaqlar nәzәrdә tutulur?

•

trixinelkoskopiya vә endokrin xammalar donduran aparatlar otağı
kәsimqabağı qovma, qida mәqsәdli qanın yığımı vә fibrinsizlәşdirilmәsi şöbәsi, habelә trixinelkoskopiya vә endokrin xammalar donduran aparatlar otağı
kәsimqabağı qovma, qida mәqsәdli qanın yığımı otağa

fibrinsizlәşdirilmәsi şöbәsi
endokrin xammalar donduran aparatlar otağı

457 Konveyerli sahәnin uzunluğunu neçә formula görә hesablayırlar?

•

6
2
3
4
5

458 Ağ süfrә şәrabının istehsalının tәtbiq edilәn k1ВПС20 snekli presin nәql etdirәn snekinin addımı nә qәdәrdir? (mm)

•

300
200
250
350
400

459 Südü pasterizә etmәk üçün avadanlıqlar kompleksinin B alt sisteminә daxil olan А1ОЦМ10 südtәmizlәyici separatorunun borularının
maksimal diametri nә qәdәrdir (mm)

•

415
300
310
410
405

460 Südü pasterizә etmәk üçün avadanlıqlar kompleksinin B alt sisteminә daxil olan А1ОЦМ10 südtәmizlәyici separator nә üçün tәyin
edilmişdir?

•

südü qızdırmaq
südü soyutmaq
südü mexaniki qarlşıqlardan vә seliklәrdәn tәmizlәmәk
suyu qızdırmaq
suyu soyutmaq

461 Südü pasterizә etmәk üçün avadanlıqlar kompleksinin B alt sisteminә daxil olan südtәmizlәyici separator nә üçün tәyin edilmişdir?

•

südü mexaniki qarlşıqlardan vә seliklәrdәn tәmizlәmәk
südü soyutmaq
suyu qızdırmaq
südü qızdırmaq
suyu soyutmaq

462 Südü pasterizә etmәk üçün pasterizәedicisoyuducu qurğuya daxil olan bboylerin hәndәsi tutumu nәqәdәrdir? (L)

•

90
50
70
60
100

463 Südü pasterizә etmәk üçün pasterizәedicisoyuducu qurğuya daxil olan bboyler nә üçün tәyin edilmişdir?

•

suyusoyutmaq
suyu qızdırmaq
südü qarışdırmaq
südü qızdırmaq
südü soyutmaq

464 Südü pasterizә etmәk üçün avadanlıqlar kompleksinin B alt sisteminә daxil olan bәrabәrlәşdirici çәnin hәndәsi tutumu nәqәdәrdir? (L)

•

140
150
160
165
155

465 Südü pasterizә etmәk üçün avadanlıqlar kompleksinin B alt sisteminә daxil olan bәrabәrlәşdirici çәn nә üçün tәyin edilmişdir?

•

südü soyutmaq
daimi hidrostatik basqı yaratmaq
südü qızdırmaq
südü çәkmәk
südü saxlamaq

466 Südü pasterizә etmәk üçün tәtbiq edilәn А1 ОkЛ10 pasterizәedicisoyuducu qurğunun mәhsuldarlığı nә qәdәrdir? L/san

•

20000
50000
40000
10000
30000

467 Ağ süfrә şәrabının istehsalının tәtbiq edilәn k1ВПС20 snekli presin preslәyici snekinin addımı nә qәdәrdir? (mm)

•

400
250
200
300
350

468 Südü pasterizә etmәk üçün avadanlıqlar kompleksinin B alt sisteminә daxil olan А1ОЦМ10 südtәmizlәyici separatorunun
mәhsuldarlığı nә qәdәrdir? L/san

•

16500
15000
10000
16000
15500

469 Südü pasterizә etmәk üçün avadanlıqlar kompleksinin B alt sisteminә daxil olan А1ОЦМ10 südtәmizlәyici separatorunun borularının
fırlanma tezliyi nәqәdәrdir? (dәqˉ¹)

•

4500
5000
6000
6500
5500

470 Maye mәhsulları istehsal etdikdә rәngin yaxşılaşdırılması hansı kompleksin sonuncu әmәliyyatıdır?

•

CA
C
A
B
AB

471 Maye mәhsulları istehsal etdikdә şәffaflığın yaxşılaşdırılması hansı kompleksin sonuncu әmәliyyatıdır?

•

CA
C
A
B
AB

472 Bәrk hissәciklәr şәklindә mәhsul hazırladıqda verilmiş hәndәsi ölcüdә mәhsul alınması hansı kompleksin sonuncu әmәliyyatıdır?

•

CA
C
A
B
AB

473 Bәrk hissәciklәr şәklindә mәhsul hazırladıqda sәthin tәmizliyinin tәmin edilmәsә hansı kompleksin sonuncu әmәliyyatıdır?

•

CA
C
A
B
AB

474 Qida mәhsullarının konservlәşdirilmәsi mәsәlәlәrini hәll etmәk ücün necә әsas qrup üsullardan istifadә edilir?

•

5
1
2
3
4

475 Qida mәhsullarının soyudulması konservlәşdirilmәnin hansı әsas qrupuna aiddir ?

•

fizikikimyәvi
fiziki
kimyәvi
mikrobioloji
kombinә edilmiş

476 Qida mәhsullarının tәrkibinә şәkәrin daxil edilmәsi konservlәşdirilmәnin hansı әsas qrupuna aiddir ?

•

fizikikimyәvi
fiziki
kimyәvi
mikrobioloji
kombinә edilmiş

477 Xam malın emalı zamanı qızdırılmasını hәyata kecirmәk ücün tәtbiq edilәn metodlar hansı proseslәri yerinә yetirәn avadanlıqlar
qrupuna aiddir?

•

mexaniki vә mikrobioloji proseslәri
mexaniki proseslәri
istilik mübadilәsi proseslәri
mikrobioloji proseslәri
qablaşdırma proseslәri

478 Yarımfabrikatların emalı zamanı soyudulmasını hәyata kecirmәk ücün tәtbiq edilәn metodlar hansı proseslәri yerinә yetirәn
avadanlıqlar qrupuna aiddir?

•

mexaniki vә mikrobioloji proseslәri
mexaniki proseslәri
istilik mübadilәsi proseslәri
mikrobioloji proseslәri
qablaşdırma proseslәri

479 Hәr bir növ istehsalat üçün texnoloji proseslәr sistemi yaratdıqda hansı mәrhәlәlәr yerinә yetirilmәlidir.

•

mәqsәd vә mәsәlәlәr qrafiki işlәnmәlidir, texnoloji sistemin operator modeli yaradılmışdır
mәqsәd vә mәsәlәlәr qrafiki işlәnmәlidir, texnoloji sistemin operator modeli yaradılmalıdır, giriş vә çıxış parametrlәrinin dәyişmәsinin optimal müsaidәsi
tәyin olunmalıdır, texnologiyanın keyfiyyәti kәmiyyәtcә qiymәtlәndirilmәlidir.
mәqsәd vә mәsәlәlәr işlәnmәlidir
texnoloji sistemin operator modelli yaratmalıdır
texnologiyanın keyfiyyәti kәmiyyәtcә qiymәtlәndirlimәlidir

480 Qida qiymәtliliyi nә ilә tәyin edilir?

•

mikroelementlәrlә
kolonliyi ilә
bioloji xeyirliyi ilә
kaloriliyi vә bioloji xeyirliyi ilә
vitaminlәrlә

481 Mәhsulun estetikasına nәlәr aiddir

•

bәdii tәrtibat
formasının vә rәnginin gözәlliyi
formasının gözәlliyi
rәnginin gözәlliyi
formasının,rәnginin vә bәdii tәrtibatı

482 Xәttin intensiv strukturasında hansı mәsәlәlәr hәll edilir

•

tәrkib hissәlәrin әlamәtlәrinin koordinasiyası xarici vә daxili әlaqәlәrin nisbәtini
tәrkib hissәlәrin әlamәtlәrinin koordinasiyası
tәrkib hissәlәrin әlamәtlәrinin konsentrasiyası
xarici vә daxili әlaqәlәrin nisbәti
tәrkib hissәlәrin әlamәtlәrin koordinasiyası vә konsentrasiyası

483 Texnoloji proseslәr sisteminin işlәnmәsinin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir.

•

tәşkilinin qanunauyğunluğunu
tәşkilatı, quruluş, fәaliyyәtgöstәrmәsinin,texnoloji axının inkişafının qanunauyğunluqlarının tәyin edilmәsindәn, ayrıayrı proseslәrin keyfiyyәtinә qoyulan
tәlәblәrin müәyyәn edilmәsindәn
axın xәtti üçün layihәlәndirilәn maşın vә aparatların konstruksiyalarına qoyulan tәlәblәr
quruluşunun qanunauyğunluğunu
fәaliyyәt göstәrmәsinin qanunauyğunluğunu

484 Mexaniki yeyilmә nә vaxt baş verir?

•

iki sәthin birbirinә sıxılması zamanı
iki sәthin birbirinә nәzәrәn süzülmәsi zamanı
qiymәt vә istiqamәt dәyişәn zәrbә qüvvәsinә tәsir etdikdә
iki sәthin birlikdә süzülmәsi zamanı
iki sәthin birbiri ilә görüşmәdәn hәrәkәti zamanı

485 Yorulma yeyilmәsi nә zaman baş verir?

•

iki sәthin birbirinә sıxılması zamanı
iki sәthin birbirinә nәzәrәn süzülmәsi zamanı
qiymәt vә istiqamәt dәyişәn zәrbә qüvvәsinә tәsir etdikdә
iki sәthin birlikdә süzülmәsi zamanı
iki sәthin birbiri ilә görüşmәdәn hәrәkәti zamanı

486 Molekulyar mexaniki yeyilmә nә zaman baş verir?

•

kicik tәzyiqlәrdә kifayәt qәdәr yeyilmә olmadıqda
yüksәk tәzyiqlәrdә kifayәt qәdәr yeyilmә olduqda
kicik tәzyiqlәrdә kifayәt qәdәr yeyilmә olduqda
yüksәk tәzyiqlәrdә görüşәn sәthlәr üzәrindә yağ qatı olduqda
yüksәk tәzyiqlәrdә görüşәn sәtylәr üzәrindә qalın yağ qatı olduqda

487 Korroziya yeyilmәsi nә zaman baş verir?

•

dәzgah maşınlarına maşında emal edilәn molekullar tәsir etdikdә
detalın materialına kimyәvi vә elektrokimyәvi, maşında emal edilәn vә әtraf mühitdәki maddәlәr tәsir etdikdә
dәzgahın maşinlarına artıq kimyәvi tәsir olduqda
dәzgah maşınlarına artıq mikrokimyәvi tәsirlәr olduqda
dәzgah maşınlarına әtraf mühitin maddәlәri tәsir etdikdә

488 İstәnilәn xәttin tәşkilindә necә әsas kompleks avadanlıq olur?

•

5
1
2
3
4

489 Balıq mәhsullarının hisә verilmәsi vә qurudulması konservlәşdirilmәnin hansı әsas qrupuna aiddir ?

•

fizikikimyәvi
fiziki
kimyәvi
mikrobioloji
kombinә edilmiş

490 Formalaşdırmaq ücün tәtbiq edilәn metodlar hansı proseslәri yerinә yetirәn avadanlıqlar qrupuna aiddir?

•

mexaniki vә mikrobioloji proseslәri
mexaniki proseslәri
istilik mübadilәsi proseslәri
mikrobioloji proseslәri
qablaşdırma proseslәri

491 Qablaşdırılmiş qida mәhsullarını bişirmәk ücün tәlәb edilәn qurğular hansı proseslәri yerinә yetirәn avadanlıqlar qrupuna aiddir?

•

mexaniki vә mikrobioloji proseslәri
mexaniki proseslәri
istilik mübadilәsi proseslәri
mikrobioloji proseslәri
qablaşdırma proseslәri

492 Sәrt әlaqәli axında hәr bir әmәliyyatın çıxışı digәr әmәliyyatın girişi ilә hansı növ әlaqәdә olur?

•

hәm yarım sәrt hәmdә çevik әlaqәdә
sәrt әlaqәdә
yarım sәrt әlaqәdә
qeyri sәrt( çevik) әlaqәdә
hәm sәrt hәm dә yarım sәrt әlaqәdә

493 Yarım sәrt әlaqәli axında bir әmәliyyatın çixişi digәr әmәliyyatın girişi ilә hansı növ әlaqәdә olur.

•

qeyri sәrt(çevik) әlaqәdә
sәrt әlaqәdә
yarım sәrt әlaqәdә
yarım sәrt vә sәrt әlaqәdә

•

hәm sәrt hәm dә çevik әlaqәdә

494 Qeyri sәrt(çevik) әlaqәli axında bir әmәliyyatın çıxışı digәr әmәliyyatın girişi ilә hansı növ әlaqәdә olur.

•

hәm sәrt hәm dә çevik әlaqәdә
sәrt әlaqәdә
yarım sәrt әlaqәdә
yarım sәrt vә sәrt әlaqәdә
qeyri sәrt çevik әlaqәdә

495 Şәkildә hansı növ әlaqәli axın göstәrilmişdir?

•

sәrt
yarım sәrt
çevik
sәrt vә çevik
yarım sәrt vә çevik

496 Şәkildә hansı növ әlaqәli axın göstәrilmişdir?

•

yarım sәrt vә çevik
çevik
yarım sәrt
sәrt
sәrt vә çevik

497 xәtti qәbul edәn komissiya hansı mәsәlәlәri hәll etmәlidir.

•

xәttin istehsalata qәbul edilmәsi
konstruktor sәnәdlәrinin komplektliliyinә
texniki tapşırığın tәlәblәrinә uyğun gәlmәsinә
standartın tәlәblәrinә uyğun gәlmәsinә
xәttin istehsalata qәbul edilmәmәsi

498 Xәttin texnikiiqtisadi göstәricilәri nә ilә xarakterizә edilir?

•

istilik enerji resurslarında sәrfi
mәhsuldarlıqla
göstәricilәrin hamısı ilә
material tutumu
etibarlılığı

499 Xәttin başa çatdırılması hansı әmәliyyatlardan ibarәtdir?

•

düz cabvab yoxdur
müәyyinedici sınağın keçirilmәsi
işdәn dayanmaların xarakterinin analizi
işdәn dayanmalar sәbәb olan qüsurların aşkar edilmәsi
göstәrilәn bütün әmәliyyatlardan

500 Xәttin başa çatdırılması işlәrinә sәbәb nәdir?

•

prototiplә müqayisәdә xәttin istismar şәraitinin dәyişmәsi
vaxt vә vasitәlәrin çatışmamazlığı
göstәrilәnlәrin hamısı
qәbul edilmiş texnoloji hәllin sәhv olması
qәbul edilmiş texniki hәllәrin köhnәlmәsi

501 Xәttin istismar zamanı qüsurların әmәlәgәlmә sәbәblәri hansılardır?

•

istifadә edilәn xam malın xüsusiyyәtlәrinin dәyişmәsi
avadanlığın köhnәlmәsi
avadanlığın yeyilmәsi
istismarının düzgün tәşkil edilmәmәsi

•

yuxarıda göstәrilәnlәrin hamısı

502 Xәttin qәbul sınağını kimlәr aparır?

•

hazırlayanlar
işlәyәnlәr
xüsusi yaradılmış komissiya
istismarçılar
layihәlәndirilәnlәr

503 Xәttin nәzarәt sınağını kimlәr aparır?

•

işlәyәnlәr vә hazırlayanlar
xüsusi yaradılmış komissiya
hazırlayanlar
işlәyәnlәr
istismar edәnlәr

504 Şәkildә göstәrilmiş А9УТ2О6 Diskli vәlәmir yığıcı triyerdә 1 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

mәrkәzi valı
gövdәni
bölüşdürücü qurğunu
işçi bölmәni
yığıcı bölmәni

505 Şәkildә göstәrilmiş А9УТ2О6 Diskli vәlәmir yığıcı triyerdә 10 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

elektrik mühәrriki
nәzarәt bölmәsi
qovucu
tәnzimlәyici qapaq
bölüşdürücü şnek

506 Şәkildә göstәrilmiş А9УТ2О6 Diskli vәlәmir yığıcı triyerdә 2 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

mәrkәzi valı
gövdәni
bölüşdürücü qurğunu
işçi bölmәni
yığıcı bölmәni

507 Şәkildә göstәrilmiş А9УТ2О6 Diskli vәlәmir yığıcı triyerdә 3 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

yığıcı bölmәni
bölüşdürücü qurğunu
gövdәni
işçi bölmәni
mәrkәzi valı

508 Şәkildә göstәrilmiş А9УТ2О6 Diskli vәlәmir yığıcı triyerdә 4 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

mәrkәzi valı
gövdәni
bölüşdürücü qurğunu
işçi bölmәni
yığıcı bölmәni

509 Şәkildә göstәrilmiş А9УТ2О6 Diskli vәlәmir yığıcı triyerdә 5 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

mәrkәzi valı
gövdәni
işçi bölmәni
bölüşdürücü qurğunu
yığıcı bölmәni

510 Şәkildә göstәrilmiş А9УТ2О6 Diskli vәlәmir yığıcı triyerdә 6 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

bölüşdürücü şnek
qovucu
nәzarәt bölmәsi
tәnzimlәyici qapaq
elektrik mühәrriki

511 Şәkildә göstәrilmiş А9УТ2О6 Diskli vәlәmir yığıcı triyerdә 7 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

bölüşdürücü şnek
nәzarәt bölmәsi
qovucu
tәnzimlәyici qapaq
elektrik mühәrriki

512 Şәkildә göstәrilmiş А9УТ2О6 Diskli vәlәmir yığıcı triyerdә 8 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

elektrik mühәrriki
nәzarәt bölmәsi
qovucu
tәnzimlәyici qapaq
bölüşdürücü şnek

513 Şәkildә göstәrilmiş А9УТ2О6 Diskli vәlәmir yığıcı triyerdә 9 rәqәmi ilә nә göstәrilmişdir?

•

bölüşdürücü şnek
qovucu
nәzarәt bölmәsi
tәnzimlәyici qapaq
elektrik mühәrriki

514 Şәkildә göstәrilmiş A1БkГ1 yarma çeşidlәyici maşınında 1 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

tәmizlәyici mexanizmi
çatını
aşağı әlәk kuzovunu
yuxarı әlәk kuzovunu
qidalandırıcını

515 Şәkildә göstәrilmiş A1БkГ1 yarma çeşidlәyici maşınında 1 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

tәmizlәyici mexanizmi
çatını
aşağı әlәk kuzovunu
yuxarı әlәk kuzovunu
qidalandırıcını

516 Şәkildә göstәrilmiş A1БkГ1 yarma çeşidlәyici maşınında 3 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

tәmizlәyici mexanizmi
çatını
aşağı әlәk kuzovunu
yuxarı әlәk kuzovunu
qidalandırıcını

517 Şәkildә göstәrilmiş A1БkГ1 yarma çeşidlәyici maşınında 4 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

tәmizlәyici mexanizmi
çatını
aşağı әlәk kuzovunu
yuxarı әlәk kuzovunu
qidalandırıcını

518 Şәkildә göstәrilmiş A1БkГ1 yarma çeşidlәyici maşınında 5 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

tәmizlәyici mexanizmi
çatını
aşağı әlәk kuzovunu
yuxarı әlәk kuzovunu
qidalandırıcını

519 Şәkildә göstәrilmiş AD503Э çәki dozatorunda 1 rәqәmi nәyi göstәrir?

•

qapağı
mühәrriki reduktoru
qarışdırıcını
qidalandırıcını
pnevmatik slindiri

520 IV sinif әmәliyyatlar üçün әsas xarakterik cәhәt vardır.

•

nәqliyyat prosesinin sürәtinin emal edilәn xam malın hәndәsi parametrlәrindәn asılı olması.
nәqliyyat prosesinin, sürәtinin texnoloji sürәtdәn asılı olmaması
nәqliyyat prosesinin sürәtinin texnoloji sürәtdәn asılı olması
nәqliyyat prosesinin tәcilinin texnoloji prosesin tәcilindәn asılı olması
nәqliyyat prosesinin tәcilinin texnoloji prosesin tәcilindәn asılı olmaması

521 IV sinif әmәliyyatlar üçün maşının mәhsuldarlığını tәyin etmәk üçün yazılmış ifadәnin hansı doğrudur?

•

522

•

mәnbәyin sayını vә addımı
nәqliyyat sürәtini
nәqliyyat tәcilini
mәnbәylәrin sürәt vektoru istiqamәtindә addımı
mәnbәyin sayını

•

nәqliyyat tәcilini
sürәt vektoru istiqamәtindә mәnbәylәrin addımını
mәnbәylәrin sayını
mәnbәylәrin tәcilini
nәqliyyat sürәtini

523

524

•

nәqliyyat tәcilini
sürәt vektoru istiqamәtindә mәnbәylәrin addımını

•

mәnbәylәrin sayını
mәnbәylәrin tәcilini
nәqliyyat sürәtini

525 Texnoloji axının yaradılması üçün tәyin edilmiş stolun rәhbәri hansı mәsәlәlәri hәll etmәlidir?

•

hәr bir işçibib yerinә yetirdiyi işi bir axında birlәşdirir
işlәnmәnin planını formalaşdırır, hәr bir işçinin yerini tәyin etmәli vә onun mәsәlәsini müәyyәn etmәlidir,hәr bir işçinin yerinә yetirdiyi işi bir axında
birlәşdirir
işlәnmәnin planını formalaşdırır
hәr bir işçinin yerini tәyin edir.
hәr bir işçinin mәsәlәsini müәyyәnlәşdirir

526 Yüksәk sәmәrәli texnoloji xәtlәrin yaradılması üçün neçә problemin sistemli aparılmasını tәlәb edir?

•

beş
bir
iki
üç
dörd

527 Yüksәk sәmәrәli texnoloji xәtlәrin yaradılması üçün ikinci problem nәdәn ibarәtdir?

•

sistemin yaradılması, istismar zamanı müәyyәn sәviyyәnin saxlanılması
texnoloji sistemin yaradılması
istismarı zamanı müәyyәn sәviyyәnin saxlanılması
sistemin inkişaf etdirilmәsi
sistemin inkişaf etdirilmәsi, sistemin yaradılması

528 Texnoloji xәtlәrin fәaliyyәt göstәrmәsinin dayanaqlılığını artırmaq üçün әsasәn neçә üsul tәtbiq edilir

•

beş
bir
iki
üç
dörd

529 Yüksәk sәmәrәli texnoloji xәtlәrin yaradılması üçün birinci problem nәdәn ibarәtdir?

•

sistemin yaradılması, istismar zamanı müәyyәn sәviyyәnin saxlanılması
texnoloji sistemin yaradılması
istismarı zamanı müәyyәn sәviyyәnin saxlanılması
sistemin inkişaf etdirilmәsi
sistemin inkişaf etdirilmәsi, sistemin yaradılması

530 Yüksәk sәmәrәli texnoloji xәtlәrin yaradılması üçün üçüncü problem nәdәn ibarәtdir?

•

sistemin yaradılması, istismar zamanı müәyyәn sәviyyәnin saxlanılması
texnoloji sistemin yaradılması
istismar zamanı müәyyәn sәviyyәnin saxlanılması
sistemin inkişaf etdirilmәsi
sistemin inkişaf etdirilmәsi, sistemin yaradılması

531 Maşınqayırmada neçә növ mәhsuldarlıqdan istifadә edilir.

•

altı
iki
üç
dord
beş

532 Qollarının әlaqәsinin növünә görә texnoloji axın neçә yerә ayrılır?

•

üç
dörd
beş
bir
iki

533 Şәkildә hansı texnoloji axının formasının sxemi göstәrilmişdir.

•

budaqlanmayan
birlәşәn budaqlanan

budaqlanan
paralell qollara budaqlanan
[yeni cavab]
ayrılan budaqlanan

534 Şәkildә hansı texnoloji axının formasının sxemi göstәrilmişdir ?

•

budaqlanmayan
budaqlanan
paralell qollara budaqlanan
ayrılan budaqlanan
birlәşәn budaqlanan

535 Şәkildә hansı texnoloji axının formasının sxemi göstәrilmişdir ?

•

paralell qollara ayrılan
ayrılan budaqlanan
budaqlanmayan
birlәşәn budaqlanan
birlәşәn budaqlanan vә ayrılan budaqlanan

536 Texnoloji axın sistem kimi aşağıda göstәrilәnlәrin hansılarından tәşkil olunur?

•

icra edici üzvülәrdәn vә pәstahlardan
alt sistemlәrdәn
әmәliyyatlardam
әmәliyyatlar elementlәri olan alt sistemlәrdәn
icraedici üzvülәrәdn

537 Patent qabiliyyәtliliyini tәyin etmәk üçün patent tәdqiqatı layihәlәndirmәnin hansı mәrhәlәsindә aparılır?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә
texniki tapşırıqda

538 Sınaq nümunәsinin istehlakçıları ilә әndazә ölçülәrinin razılaşdırılması layihәlәndirmәnin hansı mәrhәlәsindә hәyata keçirilir??

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә
texniki tapşırıqda

539 Estetik tәlәblәr layihәlәndirmәnin hansl sәnәdindә göstәrilmәlidir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә
texniki tapşırıqda

540 Xәttin tәrkib hissәlәrinin adları layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?
texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә

•

texniki tәklifdә
texniki tapşırıqda

541 Xәttin tәrkib hissәlәrinin miqdarı layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә
texniki tapşırıqda

542 Xәttin tәrkib hissәlәrinin tәyinatı layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә
texniki tapşırıqda

543 Xәttә qoyulan konstruktiv tәlәblәr layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texniki tapşırıqda
texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә

544 Xәttin tәrkib hissәlәrinә qoyulan konstruktiv tәlәblәr layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә
texniki tapşırıqda

545 Xәttin әsas texniki parametrlәri layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidrir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә
texniki tapşırıqda

546 Xәttin әsas xüsusiyyәtlәri layihәlәndirmәnin hansı sәnәdlәrindә göstәrmәlidir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә
texniki tapşırıqda

547 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texniki tapşırığın bölmәsinә aid deyil?

•

xәttә nәzarәt vә qәbul qaydaları
texnoloji proseslәrin parametrlәrinin nәzәri әsaslandırılması
xәttin adı vә tәtbiq sahәsi
xәttin işlәnmәsindә mәqsәd vә tәyinatı
texniki tәlәblәr vә iqtisadi göstәricilәr

548 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texniki tapşırığın bölmәsinә aid deyil?

•

xәttә nәzarәt vә qәbul qaydaları
ilkin xam malın keyfiyyәtinә nәzarәt metodlarının işlәnmәsi
xәttin adı vә tәtbiq sahәsi
xәttin işlәnmәsindә mәqsәd vә tәyinatı
texniki tәlәblәr vә iqtisadi göstәricilәr

549 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texniki tapşırığın bölmәsinә aid deyil?

•

xәttә nәzarәt vә qәbul qaydaları
texnoloji proseslәrin parametrlәrinin eksperimental әsaslandırılması
xәttin adı vә tәtbiq sahәsi
xәttin işlәnmәsindә mәqsәd vә tәyinatı
texniki tәlәblәr vә iqtisadi göstәricilәr

550 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texoloji layihәlәndirmә mәsәlәlәrinә aid deyil?

•

hazır mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt metodlarının işlәnmәsi
kinematik hesabatların aparılması
texnoloji proseslәrin parametrlәrinin eksperimental әsaslandırılması
texnoloji proseslәrin parametrlәrinin nәzәri әsaslandırılması
ilkin xam malın keyfiyyәtinә nәzarәt metodlarının işlәnmәsi

551 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texoloji layihәlәndirmә mәsәlәlәrinә aid deyil?

•

hazır mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt metodlarının işlәnmәsi
möhkәmlik hesabatlarının aparılması
texnoloji proseslәrin parametrlәrinin eksperimental әsaslandırılması
texnoloji proseslәrin parametrlәrinin nәzәri әsaslandırılması
ilkin xam malın keyfiyyәtinә nәzarәt metodlarının işlәnmәsi

552 Xәttin etibarlılıq tәlәblәri göstәricilәrinә hansılar aiddir?

•

göstәrilәnlәrin hamısı
uzunömürlülük
işdәn dayanmadam işlәmәsi]
saxlanılması
tәmirәyararlılıq

553 Xәttin işdәn dayanmadan işlәmәsi hansı tәlәblәrә aiddir?

•

tәhlükәsizlik
erqonomik
patent tәmizliyi
estetik
etibarlılıq

554 Xәttin layihәlәndirilmәsi üçün texniki tapşırıq hansı bölmәlәrdәn ibarәtdir?

•

göstәrilәnlәrin hamısı
xәttin adı vә tәtbiq sahәsi
işlәnmәsinin mәqsәdi vә tәyinatı
texniki tәlәblәr vә iqtisadi göstәricilәr
xәttә nәzarәt vә qәbulu qaydaları

555 Xәttin saxlanılması hansı tәlәblәrә aiddir?

•

tәhlükәsizlik
estetik
erqonomik
patent tәmizliyi
etibarlılıq

556 Xәttin tәmirәyararlığı hansı tәlәblәrә aiddir?

•

patent tәmizliyi
etibarlılıq
tәhlükәsizlik
estetik
erqonomik

557 Xәttin uzunömürlülüyü hansı tәlәblәrә aiddir?

•

patent tәmizliyinә
etibarlılıq
tәhlükәsizlik
estetik
erqonomik

558 Texniki tәlәblәr bölmәsindә hansı mәlumatlar olmalıdır

•

göstәrilәnlәrin hamısı
xәttin әsas tәrkib hissәlәrinin adları,miqdarı vә tәyinatı
xәttin әsas texniki parametrlәri
xәttin etibarlılığına qoyulan tәlәblәr
estetik vә erqonomik tәlәblәr

559 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texniki layihәlәndirmәdә aparılmır?

•

möhkәmlik hesabatlarının aparılması
xәttin quruluşunun prinsipial sxeminin işlәnmәsi
texnoloji proseslәrin strukturunun tәcrübәlәrdә әsaslandırılması
ilkin xam malın keyfiyyәtinә nәzarәt metodlarının işlәnmәsi

•

qüvvә hesabatlarının aparılması

560 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texniki layihәlәndirmәdә baxılmır?

•

möhkәmlik hesabatlarının aparılması
xәttin quruluşunun prinsipial sxeminin işlәnmәsi
texnoloji proseslәrin strukturunun tәcrübәlәrdә әsaslandırılması
aralıq mәhsulların keyfiyyәtinә nәzarәt metodlarının işlәnmәsi
qüvvә hesabatlarının aparılması

561 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texniki layihәlәndirmәdә yerinә yetirilmir?

•

möhkәmlik hesabatlarının aparılması
xәttin quruluşunun prinsipial sxeminin işlәnmәsi
xәttin tәrkib hissәlәrinin konstruktiv quruluşunun işlәnmәsi
hazır mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt metodlarının işlәnmәsi
qüvvә hesabatlarının aparılması

562 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texniki layihәlәndirmәdә yerinә yetirilmir?

•

möhkәmlik hesabatlarının aparılması
xәttin quruluşunun prinsipial sxeminin işlәnmәsi
texnoloji proseslәrin strukturunun tәcrübәlәrdә әsaslandırılması
xәttin tәrkib hissәlәrinin konstruktiv quruluşunun işlәnmәsi
qüvvә hesabatlarının aparılması

563 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texniki layihәlәndirmәlәrdә yerinә yetirilmir?

•

möhkәmlik hesabatlarının aparılması
xәttin quruluşunun prinsipial sxeminin işlәnmәsi
texnoloji proseslәrin parametrlәrinin nәzәri әsaslandırılması
aralıq mәhsulların keyfiyyәtinә nәzarәt metodlarının işlәnmәsi
qüvvә hesabatlarının aparılması

564 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texniki layihәlәndirmәyә aid deyil?

•

möhkәmlik hesabatlarının aparılması
texnoloji proseslәrinin strukturunun nәzәri әsaslandırılması
xәttin quruluşunun prinsipial sxeminin işlәnmәsi
xәttin tәrkib hissәlәrinin konstruktiv quruluşunun işlәnmәsi
qüvvә hesabatlarının aparılması

565 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texniki layihәlәndirmәyә aid deyil?

•

möhkәmlik hesabatlarının aparılması
texnoloji proseslәrinin strukturunun nәzәri әsaslandırılması
texnoloji proseslәrinin strukturunun nәzәri әsaslandırılması xәttin quruluşunun prinsipial sxeminin işlәnmәsi
xәttin tәrkib hissәlәrinin konstruktiv quruluşunun uşlәnmәsi
qüvvә hesabatlarının aparılması

566 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texniki tapşırığın bölmәsinә aid deyil?

•

xәttә nәzarәt vә qәbul qaydaları
hazır mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt metodlarının işlәnmәsi
xәttin adı vә tәtbiq sahәsi
xәttin işlәnmәsindә mәqsәd vә tәyinatı
texniki tәlәblәr vә iqtisadi göstәricilәr

567 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texniki tapşırığın bölmәsinә aid deyil?

•

xәttә nәzarәt vә qәbul qaydaları
bütün növ layihә sәnәdlәrinә baxılması zamanı qәrarların analizi
xәttin adı vә tәtbiq sahәsi
xәttin işlәnmәsindә mәqsәd vә tәyinatı
texniki tәlәblәr vә iqtisadi göstәricilәr

568 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texniki tapşırığın bölmәsinә aid deyil?

•

aralıq mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt metodlarının işlәnmәsi
xәttin adı vә tәtbiq sahәsi
xәttin işlәnmәsindә mәqsәd vә tәyinatı
texniki tәlәblәr vә iqtisadi göstәricilәr
xәttә nәzarәt vә qәbul qaydaları

569 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texniki tapşırığın bölmәsinә aid deyil?

•

xәttә nәzarәt vә qәbul qaydaları
layihәqabağı axtarışların nәticәlәrinin analizi
xәttin adı vә tәtbiq sahәsi
xәttin işlәnmәsindә mәqsәd vә tәyinatı
texniki tәlәblәr vә iqtisadi göstәricilәr

570 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texoloji layihәlәndirmә mәsәlәlәrinә aid deyil?

•

hazır mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt metodlarının işlәnmәsi
xәttin tәrkib hissәlәrinin konstruktiv quruluşunun prinsipial sxemi
texnoloji proseslәrin parametrlәrinin eksperimental әsaslandırılması
texnoloji proseslәrin parametrlәrinin nәzәri әsaslandırılması
ilkin xam malın keyfiyyәtinә nәzarәt metodlarının işlәnmәsi

571 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texoloji layihәlәndirmә mәsәlәlәrinә aid deyil?

•

hazır mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt metodlarının işlәnmәsi
qüvvә hesabatlarının aparılması
texnoloji proseslәrin parametrlәrinin eksperimental әsaslandırılması
texnoloji proseslәrin parametrlәrinin nәzәri әsaslandırılması
ilkin xam malın keyfiyyәtinә nәzarәt metodlarının işlәnmәsi

572 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı texoloji layihәlәndirmә mәsәlәlәrinә aid deyil?

•

hazır mәhsulun keyfiyyәtinә nәzarәt metodlarının işlәnmәsi
xәttin quruluşunun prinsipial sxeminin işlәnmәsi
texnoloji proseslәrin parametrlәrinin eksperimental әsaslandırılması
texnoloji proseslәrin parametrlәrinin nәzәri әsaslandırılması
ilkin xam malın keyfiyyәtinә nәzarәt metodlarının işlәnmәsi

573 Qida mәhsullarının 100 ºC temperaturda qızdırmaqla pasterizә edilmәsi konservlәşdirmәnin hansı әsas qrupuna aiddir?

•

fizikikimyәvi
fiziki
kimyәvi
mikrobioloji
kombinә edilmiş

574 Qida mәhsullarının 100º C vә daha çox temperaturda qızdırmaqla sterlizasiya edilmәsi konservlәşdirmәnın hansı әsas qrupuna aiddir?

•

fizikikimyәvi
fiziki
kimyәvi
mikrobioloji
kombinә edilmiş

575 Qida mәhsullarının bişirilmәsi konservlәşdirilmәnin hansı әsas qrupuna aiddir ?

•

fizikikimyәvi
fiziki
kimyәvi
mikrobioloji
kombinә edilmiş

576 Qida mәhsullarının qızardılması konservlәşdirilmәnin hansı әsas qrupuna aiddir ?

•

fizikikimyәvi
fiziki
kimyәvi
mikrobioloji
kombinә edilmiş

577 Qida mәhsullarının qurudulması konservlәşdirilmәnin hansı әsas qrupuna aiddir ?

•

fizikikimyәvi
fiziki
kimyәvi
mikrobioloji
kombinә edilmiş

578 Qida mәhsullarının tәrkibinә duzun daxil edilmәsi konservlәşdirilmәnin hansı әsas qrupuna aiddir ?

•

fizikikimyәvi
fiziki
kimyәvi
mikrobioloji

kombinә edilmiş

579 Yarımfabrikatların emalı zamanı qızdırılmasını hәyata kecirmәk ücün tәtbiq edilәn metodlar hansı proseslәri yerinә yetirәn avadanlıqlar
qrupuna aiddir?

•

mexaniki vә mikrobioloji proseslәri
mexaniki proseslәri
istilik mübadilәsi proseslәri
mikrobioloji proseslәri
qablaşdırma proseslәri

580 Xam malın emalı zamanı istilik mübadilәsi proseslәrini hәyata kecirmәk ücün tәtbiq edilәn metodlar hansı proseslәri yerinә yetirәn
avadanlıqlar qrupuna aiddir?

•

mexaniki vә mikrobioloji proseslәri
mexaniki proseslәri
istilik mübadilәsi proseslәri
mikrobioloji proseslәri
qablaşdırma proseslәri

581 Xәmir pәstahlarının hidrotermiki emalı vә çörәyin bişirilmәsi çörәyin hazırlanmasının texnoloji prosesinin hansı mәrhәlәsinә aiddir

•

beşinci mәrhәlәsi
birinci mәrhәlәsinә
altıncı mәrhәlәsinә
üçüncü mәrhәlәsi
yeddinci mәrhәlәsi

582 Formalaşdırma xәmir pәstahlarını müәyyәn şar slindrik vә digәr forma vermәk üçün mexaniki emala uğratma çörәyin hazırlanmasının
texnoloji prosesinin hansı mәrhәlәsinә aiddir

•

üçüncü mәrhәlәsi
dördüncü mәrhәlәsinә
beşinci mәrhәlәsi
yeddinci mәrhәlәsi
altıncı mәrhәlәsinә

583 Çörәyin soyudulması, çıxdaş edilmәsi vә saxlanılması çörәyin hazırlanmasının texnoloji prosesinin hansı mәrhәlәsinә aiddir

•

beşinci mәrhәlәsi
birinci mәrhәlәsinә
ikinci mәrhәlәsinә
üçüncü mәrhәlәsi
yeddinci mәrhәlәsi

584 Ayrılmayetişmiş xәmiri eyni kütlәli porsiyalara ayırmaq çörәyin hazırlanmasının texnoloji prosesinin hansı mәrhәlәsinә aiddir

•

yeddinci mәrhәlәsi
altıncı mәrhәlәsinә
dördüncü mәrhәlәsinә
üçüncü mәrhәlәsi
beşinci mәrhәlәsi

585 Aqreqatların texnoloji hesabatı üçün Qrişinin vә Dnkinin tәklif etdiyi formula hansıdır

•

586 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı istehsal prosesninn operativ tәnzimlәmәsi prinsipinә aiddir?

•

oparetiv tәnzimlәmә qarışıq xarakter daşımalıdır
operativ tәnzimlәmәdә mәsrәf çox olmalıdır
operativ tәnzimlәmә planlı xarakter daşımalıdır
opartiv tәnzimlәmәnin planı olmalı deyil
istehsal prosesindә mәhsul hazırlnmasına ciddi әmәl olunmalıdır

587 Gücü 135t/sut olan çörәk zavodlarında çörәk hansı tip anbarlarda saxlanılır

•

açıq anbarda
xüsusi anbarlarda
tәchizat anbarlarında
bağlı anbarda
yarım açıq anbarda

588 Gücü 65t/sut olan çörәk zavodlarında çörәk hansı tip anbarlarda saxlanılır

•

açıq anbarda
bağlı anbarda
tәchizat anbarlarında
xüsusi anbarlarda
yarım açıq anbarda

589 Hal hazırda anbar qurğuları üçün hansı tip bunkerdәn istifadә olnur

•

БXF
XTP
M111
И8ХАГ6
БАГ 20/30

590 Gücü 45 t/sut olan çörәk zavodlarının anbarlarında hansı tip bunker yerlәşdirilir

•

ХЕ160а
A1ХБУ39
XB
V118
М111

591 Gücü 30t/sut olan çörәk zavodlarında çörәk hansı tip anbarlarda saxlanılır

•

xüsusi anbarlarda
bağlı anbarda
açıq anbarda
yarım açıq anbarda
tәchizat anbarlarında

592 Gücü 30 t/sut olan çörәk zavodlarının anbarlarında hansı tip bunker yerlәşdirilir

•

V118
ХЕ160а
A1ХБУ39
М111
XB

593 Gücü 65t/sut olan çörәk zavodlarında çörәk hansı tip anbarlarda saxlanılır

•

tәchizat anbarlarında
bağlı anbarda
yarım açıq anbarda
açıq anbarda
xüsusi anbarlarda

594 Xәmir yoğurmaq üçün hansı markalı maşınlardan istifadә edirlәr?

•

KB
MOK
MUM
YMM
MPT60M

595 Aşağıdakılardan hansı xәmiryoğuran maşınlara aiddir?

•

MPT60M
KB
TMM1M
MUM
YMM

596 TMM60M tipli maşın hansı maşınlara aiddir?
xırdalama maşınlarına maşınlarına
әtçәkәn maşınlarına

•

qiymәqarışdıran maşınlarına
fasilәli işlәyәn xәmiryoğuran maşınlarına
fasilәsiz işlәyәn xәmiryoğuran maşınlarına

597 Lentli dibi olan peçdә mәmulatın sıralarının sayı hansı ifadә ilә hesablanır

•

598 İçliyi olan vaflinin hazırlanmasının texnoloji prosesinin beşinci mәrhәlәsi hansıdır

•

vafli vәrәqәlәrini soyutmaq
xammalı istehsala hazırlamaq
vafli xәmirini dozalaşdırmaq, xәmir porsiyalarını vafli formalarına tökmәk vә vafli vәrәqlәrini bişirmәk
içliyin hazırlanmsı
vafli xәmrinin hazırlanması: unun, suyun vә konsentrasiyalaşdırılmış emulsiyanın dozalaşdırılması

599 Çörәk hazırlanmasının texnoloji prosesinin yeddinci mәrhәlәsi hansıdır

•

ayrılmayetişmiş xәmiri eyni kütlәli porsiyalara ayırmaq
resept komponentlәrini dozalaşdırmaq, xәmir yoğurmaq, oparanın vә xәmirin qıcqırdılması
formalaşdırılmış xәmir pәstahlarının qıcqırması
çörәyin soyudulması, çıxdaş edilmәsi vә saxlanılması
formalaşdırma xәmir pәstahlarını müәyyәn şar slindrik vә digәr forma vermәk üçün mexaniki emala uğratma

600 Çörәk zavodlarının açıq anbarlarında hansı tip bunkerdәn istifadә olunur

•

БXF
XTP
M111
И8ХАГ6
XE160a

601 Xәmiryoğuran maşınların mәhsuldarlığı hansı düsturla hesablanır?

•
602 Xәmiryoğuran maşının intiqalının elektrik mühәrrikinin gücü hansı ifadә ilә hesablanır?

•

603 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı fasilәli işlәyәn xәmiryoğuran maşınlara aiddir?

•

MC1215 tipli maşın
TMM1M tipli maşın
MUM82M tipli maşın

M2 (764) tipli maşın
MC2150 tipli maşın

604 MPT60M markalı maşın nә üçün nәzәrdә tutulmuşdur?

•

kofe üyütmәk üçün
südlü kokteyl hazırlamaq üçün
xәmir yoğurmaq üçün
әt çәkmәk üçün
qiymә qarışdırmaq üçün

605 Lentli dibi olan konveyr sobasının saatlıq mәhsuldarlığı hansı ifadә ilә hesablanır

•

606 İçliyi olan vaflinin hazırlanmasının texnoloji prosesinin üçüncü mәrhәlәsi hansıdır

•

vafli vәrәqәlәrini soyutmaq
xammalı istehsala hazırlamaq
vafli xәmirini dozalaşdırmaq, xәmir porsiyalarını vafli formalarına tökmәk vә vafli vәrәqlәrini bişirmәk
içliyin hazırlanmsı
vafli xәmrinin hazırlanması: unun, suyun vә konsentrasiyalaşdırılmış emulsiyanın dozalaşdırılması

607 İçliyi olan vaflinin hazırlanmasının texnoloji prosesinin altıncı mәrhәlәsi hansıdır

•

vafli xәmirini dozalaşdırmaq, xәmir porsiyalarını vafli formalarına tökmәk vә vafli vәrәqlәrini bişirmәk
içliyin hazırlanmsı
vafli xәmrinin hazırlanması: unun, suyun vә konsentrasiyalaşdırılmış emulsiyanın dozalaşdırılması
vafli vәrәqәlәrini soyutmaq
vafli bloklarını hazırlamaq

608 İçliyi olan vaflinin hazırlanmasının texnoloji prosesinin dördüncü mәrhәlәsi hansıdır

•

vafli vәrәqәlәrini soyutmaq
xammalı istehsala hazırlamaq
vafli xәmirini dozalaşdırmaq, xәmir porsiyalarını vafli formalarına tökmәk vә vafli vәrәqlәrini bişirmәk
içliyin hazırlanmsı
vafli xәmrinin hazırlanması: unun, suyun vә konsentrasiyalaşdırılmış emulsiyanın dozalaşdırılması

609 Çörәk hazırlanmasının texnoloji prosesinin üçüncü mәrhәlәsi hansıdır

•

ayrılmayetişmiş xәmiri eyni kütlәli porsiyalara ayırmaq
resept komponentlәrini dozalaşdırmaq, xәmir yoğurmaq, oparanın vә xәmirin qıcqırdılması
xammalı istehsalata hazırlamaq
formalaşdırılmış xәmir pәstahlarının qıcqırması
formalaşdırma xәmir pәstahlarını müәyyәn şar slindrik vә digәr forma vermәk üçün mexaniki emala uğratma

610 Çörәk hazırlanmasının texnoloji prosesinin birinci mәrhәlәsi hansıdır

•

formalaşdırılmış xәmir pәstahlarının qıcqırması
resept komponentlәrini dozalaşdırmaq, xәmir yoğurmaq, oparanın vә xәmirin qıcqırdılması
xammalı istehsalata hazırlamaq
ayrılmayetişmiş xәmiri eyni kütlәli porsiyalara ayırmaq
formalaşdırma xәmir pәstahlarını müәyyәn şar slindrik vә digәr forma vermәk üçün mexaniki emala uğratma

611 Çörәk hazırlanmasının texnoloji prosesinin ikinci mәrhәlәsi hansıdır

•

formalaşdırılmış xәmir pәstahlarının qıcqırması
resept komponentlәrini dozalaşdırmaq, xәmir yoğurmaq, oparanın vә xәmirin qıcqırdılması
xammalı istehsalata hazırlamaq
ayrılmayetişmiş xәmiri eyni kütlәli porsiyalara ayırmaq
formalaşdırma xәmir pәstahlarını müәyyәn şar slindrik vә digәr forma vermәk üçün mexaniki emala uğratma

612 Çörәk hazırlanmasının texnoloji prosesinin beşinci mәrhәlәsi hansıdır

•

ayrılmayetişmiş xәmiri eyni kütlәli porsiyalara ayırmaq
resept komponentlәrini dozalaşdırmaq, xәmir yoğurmaq, oparanın vә xәmirin qıcqırdılması
xammalı istehsalata hazırlamaq
formalaşdırılmış xәmir pәstahlarının qıcqırması
formalaşdırma xәmir pәstahlarını müәyyәn şar slindrik vә digәr forma vermәk üçün mexaniki emala uğratma

613 Avtomatlaşdırmanın prinsipial sxemi layihәlәndirmәnin hansı mәrhәlәsindә tәrtib edilir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә
texniki tapşırıqda

614 Komplekt mәmulatların alınması layihәlәndirmәnin hansı mәrhәlәsindә dәqiqlәşdirilir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә
texniki tapşırıqda

615 Konstruksiya materiallarının alınması layihәlәndirmәnin hansı mәrhәlәsindә dәqiqlәşdirilir?)

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә
texniki tapşırıqda

616 Maketlәr layihәlәndirmәnin hansı mәrhәlәsindә sınaqdan keçirilir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә
texniki tapşırıqda

617 Maketlәr layihәlәndirmәnin hansı mәrhәlәsindә hazırlanır?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә
texniki tapşırıqda

618 Maketlәr layihәlәndirmәnin hansı mәrhәlәsindә işlәnilir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә
texniki tapşırıqda

619 Pәstahların alınması layihәlәndirmәnin hansı mәrhәlәsindә dәqiqlәşdirilir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә
texniki tapşırıqda

620 Tәcrübә nümunәsini layihәlәndirmәnin hansı mәrhәlәsindә hazırlayırlar?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә
texniki tapşırıqda

621 Tәcrübә nümunәsini layihәlәndirmәnin hansı mәrhәlәsindә işlәyirlәr?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә

texniki tapşırıqda

622 Tәcrübә nümunәsini layihәlәndirmәnin hansı mәrhәlәsindә sınaqdan çıxarırlar?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә
texniki tapşırıqda

623 Konstruksiyanın erqonomikliyi layihәlәndirmәnin hansı mәrhәlәsindә dәqiqlәşdirilir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә
texniki tapşırıqda

624 Konstruksiyanın estetikliyi layihәlәndirmәnin hansı mәrhәlәsindә dәqiqlәşdirilir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә
texniki tapşırıqda

625 Konstruksiyanın texnolojiliyi layihәlәndirmәnin hansı mәrhәlәsindә dәqiqlәşdirilir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә
texniki tapşırıqda

626 Konstruksiyanın tәhlükәsizliyi layihәlәndirmәnin hansı mәrhәlәsindә dәqiqlәşdirilir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә
texniki tapşırıqda

627 Konstruksiyanın tәhlükәsizliyi layihәlәndirmәnin hansı mәrhәlәsindә dәqiqlәşdirilir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә
texniki tapşırıqda

628 Möhkәmliyә yoxlama hesabatları layihәlәndirmәnin hansı mәrhәlәsindә aparılır?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә
texniki tapşırıqda

629 Prinsipial hidravlik sxemlәri layihәlәndirmәnin hansı mәrhәlәsindә tәrtib edilir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә
texniki tapşırıqda

630 Prinsipial elektrik sxemlәri layihәlәndirmәnin hansı mәrhәlәsindә tәrtib edilir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә
texniki tapşırıqda

631 Prinsipial kinematik sxemlәr layihәlәndirmәnin hansı mәrhәlәsindә tәrtib edilir?

•

texnoloji layihәlәndirmәdә
texniki layihәlәndirmәdә
eskiz layihәlәndirmәdә
texniki tәklifdә
texniki tapşırıqda

•

texniki vә istismar mәhsuldarlığını
texniki mәhsuldarlıği
nәzәri mәhsuldarlığı
istismar mәhsuldarlığını
nәzәri vә istismar mәhsuldarlığını

632

633

•

texniki vә istismar mәhsuldarlığını
texniki mәhsuldarlıği
nәzәri mәhsuldarlığı
istismar mәhsuldarlığını
nәzәri vә istismar mәhsuldarlığını

634

•

emal vә yaxud buraxılması nәzәrdә tutulan mәhsulun nominal ( verilmiş ) kütlәsi
bilәvasitә xәttin nomial ( verilmiş ) is müddәasıdır

buraxılması nәzәrdә tutulan mәhsulun istehsalına sәrf olunan vaxtın ümumi müddәtidir

635 Xam malı xarici qarışıqlardan tәmizlәmәk ücün tәtbiq edilәn metodlar hansı proseslәri yerinә yetirәn avadanlıqlar qrupuna aiddir?

•

istilik mübadilәsi proseslәri
mexaniki proseslәri
qablaşdırma proseslәri
mexaniki vә mikrobioloji proseslәri
mikrobioloji proseslәri

636 Xam malın maye fraksiyasını cıxarmaq ücün tәtbiq edilәn metodlar hansı proseslәri yerinә yetirәn avadanlıqlar qrupuna aiddir?

•

istilik mübadilәsi proseslәri
mexaniki proseslәri
mexaniki vә mikrobioloji proseslәri
qablaşdırma proseslәri
mikrobioloji proseslәri

637 Mәmulatları fәrdi bükmәk ücün tәtbiq edilәn mәhsullar hansı proseslәri yerinә yetirәn avadanlıqlar qrupuna aiddir?

•
638

•

mexaniki vә mikrobioloji proseslәri
mexaniki proseslәri
istilik mübadilәsi proseslәri
mikrobioloji proseslәri
qablaşdırma proseslәri

639

•

640 әmәliyyatlar arası әlaqәlәrin növünә görә texnoloji axının neçә tipi olur?

•

iki
bir
beş
dörd
üç

641 Üçüncü tip axın necә sinif әmәliyyatlardan tәşkil olunur?

•

iki sinif
bir sinif
beş sinif
dörd sinif
üç sinif

642 Dördüncü tip axın necә sinif әmәliyyatlardan tәşkil olunur?

•

beş sinif
bir sinif
iki sinif
üç sinif
dörd sinif

643 İkinci tip axın necә sinif әmәliyyatlardan tәşkil olunur?

•

beş sinif
bir sinif
üç sinif
iki sinif
dörd sinif

644 Birinci tip axın necә sinif әmәliyyatlardan tәşkil olunur?

•

beş sinif
bir sinif
iki sinif
üç sinif
dörd sinif

645

•

1m
4m
5m
3m
2m

646 Dәnәvәr qida mәhsullarının metal qarışıqlardan tәmizlәnmәsi üçün istifadә olunan aparat necә adlanır?

•

Kameralı separator
Barabanlı elektromaqnit separatoru
Mәrkәzdәnqaçma separatoru
Barabanlı separator
Hidravliki tәsnifatlaşdırıcı

647 Hava axını ilә taxılın qabığından tәmizlәnmәsi prosesindә qabıq üçün hansı şәrtin ödәnilmәsi vacibdir?

•

Göstәrilәnlәrin heç biri.
P=G
P≠G
P>G
P

648 Vәrdәnәli quruducu aparatlarda işçi elementin sәthinә yapışmış quru material hansı üsulla sәthdәn aralanır?

•

Rәqsi hәrәkәt hesabına
Bıçaqla kәsilәrәk
Әl ilә
Hidravliki üsulla
Materialın ağırlıq qüvvәsi hesabına

649 Hava axını ilә taxılın qabığından tәmizlәnmәsi prosesindә taxıl üçün hansı şәrtin ödәnilmәsi vacibdir?

•

Göstәrilәnlәrin heç biri.
P=G
P≠G
P>G

650

•

Göstәrilәnlәrin heç biri
Mayenin rәng düsturu
Mayenin sәrf düsturu
Mayenin çәki düsturu
Mayenin bulantılıq düsturu

651 Konvektiv qurutma qurğusunda qurudulmadan sonra materialın ilkin nәmliyi hansı düsturla tәyin edilir?

•
652 Aşağıdakı hansı ifadәni konvektiv qurutma aparatları üçün maddi balans tәnliyini qәbul etmәk olar?

•
653 Sınağın mәqsәdi nәdәn ibarәtdir ?

•

Sınaqların xәtalarını hesablamaqdan
Erqonomik xassәlәri tәyin etmәkdәn
Mәhsulun möhkәmliyini tәyin etmәkdәn
Mәhsulun xarakteristikalarının kәmiyyәt vә keyfiyyәtcә qiymәtlәndirilmәsindәn
İqtisadi xassәlәri tәyin etmәkdәn

654 Qida sәnayesindә texnoloji proseslәrin öyrәnilmәsindә әsasәn hansı növ modellәşdirmәdәn geniş istifadә olunur?

•

Fiziki, riyazi;
Tor;
Sonlu fәrqlәr;
Zәncirvari.
Zaman, hәndәsi;

655 Mexaniki qarışdırıcı aparatların işçi orqanlarının fırlanma tezliyindәn asılı olaraq qarışdırıcılar hansı qruplara bölünür?

•

Plankalar.
Kameralı
Tәrpәnmәz
Yavaşgedişli, tezgedişli
Rәqsli

656 Aşağıdakı hansı ifadә qarışdırıcının sәrf etdiyi gücü xarakterizә edir?

•

657 Sxemi aşağıda verilmiş aparat qida sәnayesindә hansı tip materialların (mәhsulların) qarışdırılmasında istifadә olunur

•

Kövrәk materialların.
Plastik kütlәnin qarışdırılmasında
Quru vә nәm materialların qarışdırılmasında
Sәpәlәnәn materialların
Elastik materialların

658 Ümumi qurutma müddәti hansı ifadә ilә xarakterizә olunur?

•
659 Konvektiv qurutma qurğusunda dәyişmәyәn sürәt dövrü üçün qurudulmanın davamiyyәti hansı düsturla tәyin edilir?

•

660 Aşağıdakı şәkil hansı tip qurutma aparatının sxemidir?

•

Sublimasiyalı
Kameralı
"Qaynar" laylı
Radiasiyalı
Lentli

661 Qurudulmasının birinci mәrhәlәsindә prosesin sürәti hansı tәnliklә xarakterizә olunur?

•

662 Prosesin ikinci mәrhәlәsi üçün qurutma müddәti hansı düsturla müәyyәn olunur?

•

663 Qatılaşdırıcı seksiya üçün işçi xәttin tәnliyi hansı ifadә ilә xarakterizә olunur?

•

•

664 Konvektiv qurutma qurğusunda materialın orta nәmliyi hansı düsturla tәyin edilir?

•

665 Konvektiv qurutma qurğusunda qurutmanın sürәt әyrisi funksiyası hansıdır?

•

y=f(x)
dω/dt=f(ω)
ω=f(ω)
τ=f(x)
x=f(y)

666 Qatılaşdırıcı seksiya üçün işçi xәttin tәnliyi hansı ifadә ilә xarakterizә olunur?

•

667 Aşağıdakı şәkil hansı tip qurutma aparatının sxemidir?

•

Vәrdәnәli
Radiasiyalı
Barabanlı
Püskürdücülü
Sublimasiyalı

668 "Qaynayan sәth" laylı quruducu aparatda qazpaylayıcı tor hansı rәqәmlә işarә olunmuşdur?

•

1
2
5
4
8

669 Şeh nöqtәsi hansı nöqtәyә deyilir?

•

havanın su buxarı ilә nәmlәnmә nöqtәsinә
hava tәrkibindәki buxarın parsial tәzyiqinin doymuş buxarın tәzyiqinә bәrabәr olduğu nöqtәyә
doymuş buxarın tәzyiqinin temperaturdan aslılığı
nәm havada olan su buxarının kütlә ilә miqdarının 1 kq quru hava kütlәsinә bәrabәr olduğu nöqtәyә

670 Aşağıdakı şәkil hansı tip kristallaşdırıcı aparatın sxemidir?

•

Radiasiyalı
Çoxgövdәli vakuum kristallaşdırıcı
Psevdoqaynayan laylı
Barabanlı
Lentli

671 Aşağıdakı şәkil hansı tip ekstraktor aparatının sxemidir?

•

Barabanlı.
Fasilәsiz işlәyәn
Lentli
Dövri
Uformalı

672 Aşağıdakı şәkil hansı tip adsorber aparatının sxemidir?

•

Sәth.
Taxmalı
Çilәyici
Boşqablı әlәkli
Psevdoqaynayan laylı

673 Fasilәsiz işlәyәn suqaynadıcı vә suqızdırıcı qurğuların işi hansı göstәricilәrlә xarakterizә olunur?

•

xüsusi nәmlik tutumu , nisbi nәmlik ilә
nisbi nәmlik, temperaturla
temperaturla
xüsusi mәhsuldarlıq, qızma sәthinin gәrginliyi ilә
parsial tәzyiq ilә

674 MC191400 tipli әtyumşaldan qurğunun elektrik mühәrrikinin gücü hansı ifadә ilә hesablanır

•
675 әlәyici maşınların elektrik mühәrrikinin gücü hansı düsturla hesablanır?

•
676

•

bıçaqların miqdarı
fırlanan bıçaqla mәhsulun kәsilmәsi üçün tәlәb olunan güc
mәhsulun bıçaq toru vasitәsilә kәsilmәsi üçün tәlәb olunan güc
kәsmә mexanizmdә mәhsulun kәsilmәsi üçün sәrf olunan güc
mәhsul tәrәfindәn bıçağa tәsir edәn ümumi qüvvәnin dayaq diski müstәvisinә proyeksiyası

677 Diskli kartoftәmizlәyәn maşınlarda mәhsul kütlәsinin qaldırılmasına sәrf olunan güc aşağıdakı hansı ifadәdә verilmişdir

•

678 Maşının işlәk üzvü irәlilәmә hәrәkәti etdikdә mәhsulun mexaniki emalı üçün sәrf olunan güc aşağıdakı ifadәlәrindә hansıda
göstәrilmişdir?

•
679 Maşının işlәk üzvü fırlanma hәrәkәti etdikdә mәhsulun mexaniki emalı üçün sәrf olunan güc aşağıdakı ifadәlәrdәn hansıda
göstәrilmişdir?

•

680 I,II, III siniflәrә daxil olan texnoloji maşınların mәhsuldarlığı hansı ifadә ilә hesablanır?

•
681 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı istismar mәhsuldarlıq vә nәzәri mәhsuldarlıq arasındakı aslılıq düsturudur?

•

682

•

çıxım mahsuldarlıq
nәzәri mәhsuldarlıq
texniki mәhsuldarlıq
istismar mәhsuldarlıq
emal mәhsuldarlıq

683 Mәhsul fırlanma hәrәkәti etdikdә sәrf olunan güc hansı düsturla hesablanır?

•

684 Konuslu kartoftәmizlәyәn maşınlarda işçi kameranın hәcmi hansı ifadә ilә hesablanır?

•
685

•

mәhsulun hәcmidir
birinci bıçaq torunda deşiklәrin ümumi sahәsidir
bıçaq torunda deşiklәrin miqdarıdır
birinci bıçaq torunun deşiklәrindәn mәhsulun keçmә sürәtidir
şnekin fırlanma sürәtidir

686

•

mәhsulun sahәsidir
birinci bıçaq torunda deşiklәrin ümumi sahәsidir
bıçaq torunda deşiklәrin miqdarıdır
birinci bıçaq torunun deşiklәrindәn mәhsulun keçmә sürәtidir
şnekin fırlanma tezliyidir

687 MC19400 tipli maşınlar hansı tip maşınlara aiddir??

•

yuma
tәzә tәrәvәzlәri doğrayan
salat komponentlәrini qarışdıran
balıq pulcuqlarını tәmizlәyәn
әtyumşaldan

688

•

şneklә mәhsul arasındakı sürtünmәnin aradan qaldırılmasına sәrf olunan güc
fırlanan bıçaqla mәhsulun kәsilmәsi üçün tәlәb olunan güc
frezlәrlә mәhsulun kәsilmәsinә sәrf olunan gücdür
kәsmә mexanizmdә mәhsulun kәsilmәsi üçün sәrf olunan güc
kәsici mexanizmdә sürtünmәni aradan qaldırılmasına sәrf olunan güc

689

•

şneklә mәhsul arasındakı sürtünmәnin aradan qaldırılmasına sәrf olunan güc
mәhsulun elastiklik modulu
sıxılmada mәhsulun nisbi deformasiyası
frezlәrlә mәhsulun kәsilmәsinә sәrf olunan gücdür
tәmizlәmә daraqlarında mәhsulun sürtünmәsinin aradan qaldırılmasına sәrf olunan gücdür

690

•

şneklә mәhsul arasındakı sürtünmәnin aradan qaldırılmasına sәrf olunan güc
fırlanan bıçaqla mәhsulun kәsilmәsi üçün tәlәb olunan güc
kәsmә mexanizmindә mәhsulun kәsilmәsi üçün sәrf olunan güc
frezlәrlә mәhsulun kәsilmәsinә sәrf olunan gücdür
tәmizlәmә daraqlarında mәhsulun sürtünmәsinin aradan qaldırılmasına sәrf olunan gücdür

691

•

mәhsulun emal zonasına verilmәsi zamanı fasilәliyi nәzәrә alan әmsal
birinci bıçaq torunda deşiklәrin uzunluğu
bıçağın çevrәvi uzunluğu
birinci bıçaq torunun deşiklәrindәn mәhsulun keçmә sürәtidir
emal olunan tikәnin uzunluğu

692

•

şnekin fırlanma әmsalı
birinci bıçaq torunda deşiklәrin ümumi sahәsidir
bıçağın çevrәvi sürәti
birinci bıçaq torunun deşiklәrindәn mәhsulun keçmә әmsalı
mәhsulun emal zonasına verilmәsi zamanı fasilәliyi nәzәrә alan әmsal

693

•

mәhsulun hәcmidir
birinci bıçaq torunda deşiklәrin ümumi sahәsidir
bıçağın çevrәvi sürәti
birinci bıçaq torunun deşiklәrindәn mәhsulun keçmә sürәtidir
şnekin fırlanma sürәtidir

694

•

bıçaqların miqdarı
fırlanan bıçaqla mәhsulun kәsilmәsi üçün tәlәb olunan güc
mәhsulun bıçaq toru vasitәsilә kәsilmәsi üçün tәlәb olunan güc
kәsmә mexanizmdә mәhsulun kәsilmәsi üçün sәrf olunan güc
mәhsul tәrәfindәn bıçağa tәsir edәn ümumi qüvvәnin dayaq diski müstәvisinә proyeksiyası

695

•

bıçaqların miqdarı
fırlanan bıçaqla mәhsulun kәsilmәsi üçün tәlәb olunan güc
mәhsulun bıçaq toru vasitәsilә kәsilmәsi üçün tәlәb olunan güc
kәsmә mexanizmdә mәhsulun kәsilmәsi üçün sәrf olunan güc
mәhsul tәrәfindәn bıçağa tәsir edәn ümumi qüvvәnin dayaq diski müstәvisinә proyeksiyası

696 Xәtlәrdә sinif әmәliyyatları yerinә yetirәn maşın vә aparatların mәhsuldarlığı eyni olur?

•

hec bir sinifdә
II sinif
I sinif
III sinif
IV sinif

697 II sinif әmәliyyatların mәhsuldarlığı hansı parametrdә mәhdudlaşır

•

nәqliyyat proseslәrinin vә alәtin sürәtinin cәmi ilә
texnoloji prosesin getmә sürәti ilә
nәqliyyat prosesinin sürәti ilә
alәtin sürәti ilә
nәqliyat proseslәrinin vә alәtin sürәtinin fәrqi ilә

698 III sinif әmәliyyatları yerinә yetirәn maşınların mәhsuldarlığı nәdәn asılıdır.

•

işçi üzvün hәrәkәt tәcilindәn
işçi üzvlә xam mal emalının tsikl müddәtindәn
işçi üzvün hәrәkәt sürәtindәn
xammalın hәrәkәt sürәtindәn
işçi üzvün vә xam malın hәrәkәt sürәtlәri fәrqindәn

699 III sinif әmәliyyatlatı yerinә yetirәn maşınların mәhsuldarlığını tәyin etmәk üçün yazılmış ifadәnin hansı doğrudur?

•

700

•

işçi alәtin sürәtini
nәqliyyat prosesinin tәcili
nәqliyyat prosesinin sürәtini
texnoloji prosesin tәcili
texnoloji prosesin sürәtini

