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1615Y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 1615Y Mikroprosessor texnikası
1 MNOY nazik tәbәqәli sahә tranzistorda dielektrik tәbәqәsinә müsbәt gәrginlik tәtbiq olunduqda elektronlar SiO2 tәbәqәsinә necә
keçirlәr

•

Dreytlә
Diffuziyya ilә
Doğru cavab yoxdur
Fotoeffektlә
Tunel effekti ilә

2 Aşağıdakılardan hansından yaddaş elementi kimi istifadә olunur? 1.pnp tip bipolyar tranzistordan 2. npn tip tranzistordan 3.MOY
sahә tranzistorundan 4.MNOY nazik tәbәqәli tranzistordan

•

4
1,2,3,4
3
2
1

3 Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansılar doğrudur? 1.MOY tranzistorlarında oksid tәbәqәsinә gәrginlik tәtbiq olunur 2. MOY
tranzistorlarında oksid tәbәqәsindәn cәrәyan buraxılır 3.MNOY (metalnitridoksidyarımkeçiric) tranzistorlarında oksid tәbәqәsinә
gәrginlik tәtbiq olunur 4. MNOY tranzistorlarında oksid tәbәqәsindәn cәrәyan buraxılır

•

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

4 İnCdSTe aşağıdakılardan hansına aiddir?

•

Yarımkeçirici dioda
Doğru cavab yoxdur
Bipolyar tranzistora
Analoq dioduna
Vakuum dioduna

5 Aşağıdakılardan hansılar analoq dioda aid oluna bilәr?

•

2,3,4
1,2
1,3,5
15
2,3,4,5

6 Nә üçün analoq diodu yüksәk temperaturlarda işlәyә bilir?

•

Qadağan olunmuş zolağın eni böyük olan yarımkeçiricilәrdәn hazırlandığı üçün
Düzlәndirmә әmsalı böyük olduğu üçün
Cәrәyan keçirmә mexanizmi hәmi yüklәrlә mәhdudlaşan cәrәyanla әlaqәdar olduğu üçün
Dielektrik tәbәqәyә malik olduğu üçün
Elektronlar metaldan dielektrikә injeksiyalandığı üçün

7 Aşağıdakı diodlardan hansının düzlәndirmә әmsalı әn böyük olar? 1. Vakuum diodu 2. Analoq diodu 3. Yarımkeçirici diod
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•

3
1
2
Hamısı eynidir
1vә 2

8 Analoq diodunda cәrәyankeçmә mexanizmi aşağıdakılardan hansına oxşardır?

•

Vakuum diodu
Doğru cavab yoxdur
Polyar tranzistor
Yarımkeçirici diod
Triod

9 Aşağıdakı sistemlәrdәn hansı analoq diodu ola bilәr?

•

Metalmetal
Dielektrikmetaldielektrik
Metaldielektrikmetal
Metaldielektrik
Metalmetal oksidi

10 İMSin aktiv elementlәrini göstәrin?

•

Rezistor
Doğru cavab yoxdur
Analoq diodu
İnduktiv element
Kondensator

11 Aşağıdakılardan hansılar İMSlәrin aktiv elementlәrinә aiddirlәr? 1. Tranzistorlar 2. Amorf maddәlәrdәn hazırlanmış nazik tәbәqәli
element 3. Kondensatorlar 4. İnduktiv elementlәr

•

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

12 Aşağıdakılardan hansılar İMSlәrin aktiv elementlәrinә aiddirlәr? 1.Amorf maddәlәrdәn hazırlanmış nazik tәbәqәli element
2.Tranzistorlar 3. Kondensatorlar 4. Rezistorlar 5.İnduktiv elementlәr

•

15
1,2
2,3
3,4
4,5

13 Analoq İMSlәr hansı xassәlәrinә görә qruplaşır? 1. Mәlumat 2. Güclәndirmә 3.Giriş vә çıxışların sayı 4. Hazırlandığı madddәlәr

•

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

14 Rәqs konturunda aktiv güc tәnliyi hansıdır?

•
15 Rәqs konturunda tam müqavimәt tәnliyi hansıdır?
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•

16 Dәyişәn cәrәyan dövrәsindә reaktiv cәrәyan tәnliyi hansıdır?

•
17 Dәyişәn cәrәyan dövrәsindә aktiv cәrәyan tәnliyi necәdir?

•

18 Dәyişәn cәrәyan dövrәsindә aktiv güc tәnliyi hansıdır?

•
19 Dәyişәn cәrәyan dövrәsindә tam müqavimәt hansıdır?

•
20 Rәqs konturunda güc әmsalı tәnliyi hansıdır?
cosφ = PU
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•
21 Rәqs konturunda aktiv cәrәyan әmsalının tәnliyi necәdir?

•
22 Aktiv cәrәyan tәnliyini yazın.

•

23 Reaktiv güc tәnliyi.

•

24 Reaktiv cәrәyan tәnliyi.

•

25 İnduktiv müqavimәt tәnliyi hansıdır?
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•
26 Aktiv cәrәyan düsturu hansıdır?

•
27 Aktiv, induktiv vә tutum elementlәrinin ardıcıl birlәşmәsindәn ibarәt olan dövrәnin tam müqavimәti hansı düsturla hesablanır?

•

Z= ωL

28 Dәyişәn cәrәyan dövrәsi üçün Om qanununun ifadәsi necәdir?

•

29 Tutum elementini xarakterizә edәn әsas parametr hansıdır?

•

aktiv vә tutum
aktiv vә induktiv
induktiv vә tutum
tutum
aktiv

30 İkili kodlaşmış informasiyanı saxlayan vә onun üzәrindә müxtәlif әmәliyyatları yerinә yetirәn rәqәmsal avtomat qurğu necә adlanır?
Tristor
JKtriqqer
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•

RStriqqer
Registr
Ttriqqer

31 JKtriqqeri üçün hansı fikirlәr doğrudur? Ι Ona 2 әdәd T triqqer daxildir. ΙΙ Ona 2 әdәd vә mәntiq elementi daxildir. ΙΙΙ Sinkron vә
asinkiron ola bilәr. ΙV Onun bir takt girişi vardır.

•

Ι,ΙΙΙ,ΙV
Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV
Ι,ΙΙ
Ι,ΙΙ,ΙΙΙ
ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV

32 Vәdeyil mәntiq elementi әsasında qurulmuş RStriqqerdә S=1;R=0 giriş siqnalları üçün çıxış Q vә dә hansı siqnallar formalaşır?

•

33 Dtriqqerdә takt girişindә C=1 halı üçün düzgün variant hansıdır?

•

34 Registrlәr aşağıdakılardan hansı funksiyanı yerinә yetirir? Ι İkili kodun düz,әks vә tәrsinә çevrilmәsi ΙΙ Sözün (rәqәmin) sağavә ya
sola sürüşdürülmәsi ΙΙΙ Ardıcıl kodun paralel vә tәrsinә çevrilmәsi

•

Yalnız ΙΙΙ
Ι,ΙΙ
ΙΙ,ΙΙΙ
Ι,ΙΙΙ
Ι,ΙΙ,ΙΙΙ

35 Ttriqqer haqqında aşağıda deyilәnlәrdәn hansı doğrudur? Ι 2 әdәd RSTtriqqerdәn ibarәtdir ΙΙ İnvertordan ibarәtdir ΙΙΙ Takt tezliyinә
( c) malikdir ΙV c=1 siqnalı daxil olduqda öz halını saxlayır

•

Yalnız ΙΙ
Ι vә ΙΙ
ΙΙ, ΙΙΙ vә ΙV
Yalniz ΙV
Yalnız ΙΙΙ

36 Dtriqqeri RSTtriqqerdәn nә ilә fәrqlәnir? Ι Onun Rgirişinin mәntiq elementinin çıxışı ilә birlәşdirilmәsi ΙΙ , siqnallarının C=0
olduqda Dgiriş siqnalından asılı olmaması ΙΙΙ Takt girişinә (C) siqnal daxil olmadıqda Dtriqqer öz halını saxlayır

•

Ι vә ΙΙΙ
Ι vә ΙΙ
Doğru cavab yoxdur
Ι,ΙΙ vә ΙΙΙ
ΙΙ vә ΙΙΙ

37 RSTtriqqeri üçün aşağıdakılardan hansı sәhvdir? Ι Takt girişinә malikdir ΙΙ İnversdir ΙΙΙ S=R=1halı yolverilmәzdir ΙV Sinxrondur

•

ΙΙΙ
ΙΙ
Ι,ΙΙ,ΙΙΙ
Ι
ΙV

38 RSTtriqqeri RStriqqerdәn nә ilә fәrqlәnir? Ι Vәdeyil mәntiq elementinә ΙΙ Asinxrondur ΙΙΙ Takt girişinә malikdir
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•

ΙΙ vә ΙΙΙ
Ι
ΙΙ
ΙΙΙ
Ι vә ΙΙ

39 Vә ya deyil mәntiq elementi әsasında qurulmuş RStriqqerlәr üçün aşağıdakılardan hansı sәhvdir? Ι İnvers deyildir ΙΙ Asinxrondur
ΙΙΙ R=S=0 halı yol verilmәzdir

•

Doğru cavab yoxdur
Ι,ΙΙ,ΙΙΙ
Ι
ΙΙ
ΙΙΙ

40 RStriqqerdә S =1;R =0 halına aşağıdakılardan hansı hal uyğundur?

•
41 Vәdeyil mәntiq elementi әsasında qurulmuş RStriqqer üçün aşağıdakılardan hansı doğru deyil? Ι Asinxrondur ΙΙ İnversdir ΙΙΙ
Sinxrondur

•

ΙΙ vә ΙΙΙ
Ι
ΙΙ
ΙΙΙ
Ι vә ΙΙ

42 Birpillәli triqqerlәr tәyinatlarına görә neçә cür olurlar?

•

3
4
5
8
2

43 Asinxrom triqqerlәr sinxrom triqqerlәrdәn aşağıdakılardan hansılarla fәrqlәnir? Ι İnformasiyanın kәsilmәz olaraq yazılması ilә ΙΙ C
girişinә görә ΙΙΙ Triqqerdәn birbaşa çıxışa görә

•

Ι,ΙΙ,ΙΙΙ
Ι vә ΙΙΙ
ΙΙΙ
Ι,ΙΙ,
ΙΙ,ΙΙΙ

44 Triqqerlәrdә sinxromlaşmanın neçә növü vardır?

•

5
1
2
3
4

45 İnformasiya yazılışına görә triqqerlәr neçә növә ayrılır?

•

5
1
2
3
4

46 Aşağıdakılardan hansının yaddaş elementi var?

•

Sahә tranzistor
Bipolyar tranzistor
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•

Triqqer
Tristor
Varikap

47 Potensial üsulunda diodun keçirici vәziyyәti aşağıdakılardan hansına uyğundur?

•

Diodun deşilmәsinә
Mәntiqi 1ә
Mәntiqi 0 –a
Mәntiqi 0 vә 1ә
Doğru cavab yoxdur

48 İkili dәyişәnlәri elektron qurğulara hansı elektrik siqnalları ilә ötürülür? 1.Potensialla 2.İmpulsla 3.İnduksiya ilә

•

Yalnız 2
Yalnız 1
1,2,3
1vә 2
Yalnız 3

49 Diskret funksiya qanunu ilә elektrik siqnallarını çevirәn vә emal edәn elektron qruğu adlanır?

•

Vakuum diodu
Analoq İMS
Rәqәmsal İMS
Stablitron
Triod

50 Transformator üzәrindә xüsusi lövhәdә nominal parametrlәr göstәrilir. Bunlar hansılardır? I. Nominal gәrginliklәr (U1n, U2n); II.
Nominal cәrәyanlar (I1n, I2n); III. Nominal müqavimәtlәr (R1n, R2n); IV. Nominal güc; V. Nominal reaktiv güc.

•

I, IV, V
I, II, III
II, III, IV
I, II, IV
II, III, V

51 Elektromaqnit induksiya cәrәyanının istiqamәtini müәyyәn edәn qayda neçәnci ildә kim tәrәfindәn ixtira edilmişdir?

•

1835ci ildә Nyuton tәrәfindәn
1833cü ildә Lens tәrәfindәn
1845ci ildә Zodigin tәrәfindәn
1850ci ildә Yabloçkov tәrәfindәn
1837ci ildә Coul tәrәfindәn

52 Bu qrafik verilmiş mәntiq elementiinden hansına uyğundur?

•

hә
vә ya
bәlkә
vә
deyil

53 Bu qrafik verilmiş bu mәntiq elementin hansına uyğundur?

•

vә
deyil
vә ya
hә
bәlkә

54 İki rәqәmin toplanması әmri aşağıdakılardan hansıdır?

•

Әmәliyyata başla әmri
Tәkrarlanmanı apar әmri
MOVE әmri
ADD әmri
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Әmәliyyatı yerinә yetir әmri

55 Aşağıdakılardan hansı yaddaşı xarakterizә edәn әsas göstәricidir?

•

Yaddaşın enerjidәn asılı olub, olmaması
Yaddaşın harada yerlәşmәsi
Yaddaşın növü
Yaddaşa müraciәt
Yaddaşın oxunması

56 İnversiya çevrilmәsi hansı mәntiq elementinә uyğundur?

•

bәlkә
hә
deyil
vә ya
vә

57 әsas yaddaşın hәr hansı bir hissәsi necә adlanır?

•

Siqnallı yaddaş
Müvәqqәti yaddaş
Tәcili yaddaş
Operativ yaddaş
Pozulan yaddaş

58 SYNC simvolu nәyi xarakterizә edir?

•

Qida gәrginliyini artırmağı
Yaddaşa müraciәt etmәni
Ünvana daxil olmanı
Mәnfi sinxron siqnaldan istifadә etmәni
Prosessoru qida mәnbәyinә qoşmanı

59 RAM әmri nәyi xarakterizә edir?

•

Bölmә әmәliyyatını
Operativ yaddaşı
Şinlәri
Qida mәnbәyini
Vurma әmәliyyatını

60 Aşağıdakı qurğulardan hansı mikroEHMlәrin tәrkibinә daxildir?

•

Çıxarılma qurğusu
Düzlәndirici qurğu
Ölçmә qurğusu
Tezlik qurğusu
Seçmә qurğusu

61 MOVE әmri nәyi göstәrir?

•

Sistemi qida mәnbәyindәn açmaq
Verilәnlәrin ötürülmәsi
İki rәqәmi cәmlәmәk
Yaddaşa daxil olmaq
Sistemi qida mәnbәyinә qoşmaq

62 Mәntiq sxeminin girişinә müqavimәt qoşularsa, belә sxem necә adlandırılır?

•

Tutumtranzistor sxemi
Rezistortranzistor mәntiq sxemi
Düzlәndirici sxem
Süzgәc sxemlәri
Diodtranzistor mәntiq sxemi

63 Hansı sxem emitter tәkrarlayıcısı sayılır?

•

Ümumi kollektorlu sxemlәr
Ümumi bazalı
Ümumi emitterli
Süzgәc sxemlәri
Düzlәndirici körpü sxemlәri
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64 Hansı sxem giriş siqnalını çevirmir?

•

Kaskad birlәşmәli sxemlәr
Süzgәc sxemlәri
Ümumi bazalı
Ümumi emitterli
Ümumi kollektorlu

65 Ümumi emitterli sxemdә giriş siqnalı çıxış siqnalından necә fәrqlәnir?

•

45º – ilә fәrqlәnir
Zәif fәrqlәnir
İnvers olmasına görә fәrqlәnir
Heç fәrqlәnmir
30º – ilә fәrqlәnir

66 Bu qrafik verilmiş bu mәntiq elementin hansına uyğundur?

•

bәlkә
hә
deyil
vә ya
vә

67 Klaviaturanın sütunlarına ardıcıl olaraq siqnalların ötürülmәsi necә adlanır?

•

Fotoböyütmә
Skanerlәmәk
Fotoqrafiya
Kserokopiya
Litoqrafiya

68 MikroEHMlәrdәki idarәetmә vә nәzarәt xәtlәrinin funksiyası nәdir?

•

Verilәnlәr şini ilә әlaqә yaradır.
Taktlı impuls generatoru ilә әlaqә yaradır
Digәr qurğuları qida mәnbәyi ilә birlәşdirir
Onlar vasitәsilә mikroprosessor bütün hәrәkәtlәri idarә edir
Ünvan şini ilә әlaqә yaradır

69 JAMP әmri nәyi göstәrir?

•

Proqramın digәr sahәsinә keçmәk
Qida mәnbәyini qoşmaq
İnformasiyanı ötürmәk
Proqrama başlamaq
Qida mәnbәyini söndürmәk

70 ADD әmri nәyi göstәrir?

•

Orta qiymәtin tapılmasını
Rәqәmlәrin bölünmәsini
İki rәqәmin toplanmasını
İki rәqәmin vurulmasını
Kökalma әmәliyyatını

71 Sıfır vә vahid siqnalları hansı sxemlәrdә yaranır?

•

Gәrginlik güclәndiricisi sxemlәrindә
Mәntiq sxemlәrindә
Analoq sxemlәrindә
Düzlәndirmә sxemlәrindә
Triqqer sxemlәrindә

72 Mikroprosessorun funksiyası nәdәn ibarәtdir?

•

Cәrәyanı tәnzimlәmәk
Elektron sxemlәrini işә salmaq
Texnoloji әmәliyyatlar yerinә yetirmәk
İnformasiyanı emal etmәk
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Kömәkçi qovşaqları qidalandırmaq

73 Neçә bitlik söz verilәni bir bayt sayılır?

•

Dörd
İki
On altı
On
Sәkkiz

74 Hesablama sistemindә 12 rәqәminә hansı rәqәm simvolu uyğundur?

•

1100
110
1111
111
1110

75 Hesablama sistemindә 14 rәqәminә hansı rәqәm simvolu uyğundur?

•

1100
110
111
1101
1110

76 İkilik dәrәcәlәr necә nömrәlәnir?

•

Sıfırdan başlayaraq sağdan sola
Diaqonal istiqamәti üzrә
Aşağıdan yuxarı
Yuxarıdan aşağıya doğru
Soldan sağa doğru

77 Rәqәmlәr sisteminin әsası harada yazılır?

•

Kök altında işarәsinin kömәyilә
İndeksdә
Üstdә dәrәcә şәklindә
Rәqәmlәrin sonunda mötәrizәdә
Rәqәmlәrdәn әvvәl

78 Hesablama sistemindә 15 rәqәminә hansı rәqәm simvolu uyğundur?

•

1111
110
111
1001
1110

79 Hesablama sistemindә 13 rәqәminә hansı rәqәm simvolu uyğundur?

•

1100
1011
1110
1010
1101

80 Hesablama sistemindә 10 rәqәminә hansı rәqәm simvolu uyğundur?

•

1010
1101
101
110
1110

81 Hesablama sistemlәrindә 2 rәqәminә hansı simvol uyğundur?

•

1010
001
010
011
1001
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82 Aşağıdakı simvollardan hansı ikilik kodlaşdırma simvoludur?

•

y
0 (sıfır)
z
α
x

83 Göstәrilәn şәrti qrafik işarәlәrdәn hansı Dtriggerә aiddir?

•

5
1
4
3
2

84 Göstәrilәn şәrti qrafik işarәlәrdәn hansı RStriggerә aiddir?

•

5
1
2
3
4

85 Verilәnlәri ötür әmri hansıdır?

•

Proqrama nәzarәt әmri
MOVE әmri
Yaddaşa daxil ol әmri
Әmәliyyatı başla әmri
Әmәliyyatı yerinә yetir әmri

86 Bu işarәlәrdәn hansı mәntiqi cәmlәmәni göstәrir?
+
–

•
x

87 Mәntiqi vurma (hasil) işarәsi hansıdır?
x
+

•


88 Göstәrilәn şәrti qrafik işarәlәrdәn hansı RST triggerә aiddir?
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1
4
3
2
5

89 Hesablama sistemindә 11 rәqәminә hansı rәqәm simvolu uyğundur?

•

1001
1011
110
1010
101

90 Hesablama sistemindә 9 rәqәminә hansı simvol uyğundur?

•

101
011
1000
111
1001

91 Hesablama sistemlәrindә 1 rәqәminә hansı simvol uyğundur?

•

010
001
100
101
011

92 Mikroprosessorda yaddaş qurğusu informasiyanı nә etmәlidir?

•

İnformasiyanı çevirmәlidir
Yazmalı vә oxumalıdır
Dekodlaşdırmalıdır
Kodlaşdırmalıdır
MiniEHMә ötürmәlidir

93 İnformasiya mübadilәsi tsikli deyildikdә nә başa düşülür?

•

Kodlaşdırmaya sәrf edilәn müddәt.
Taktlı impuls generatorunun tezliyi
Bir әmәliyyatın yerinә yetirilmәsindә yaranan zaman intervalı
Ünvana müraciәt etmәk müddәti
Sistemә qida gәrginliyi verilәn an

94 Aşağıdakı әmәliyyatlardan hansı mikroEHMin funksiyalarına aiddir?

•

Әmәliyyatlara nәzarәt etmәk
Verilәnlәri vә proqramı әsas prosessora yüklәmәk
Sistemi gәrginliklә qidalandırmaq
Şinlәrә informasiya ötürmәk
Mübadilayә fasilә vermәk

95 Aşağıdakı adlardan hansı mikroprosessorun arxitekturasına aiddir?

•

Priston vә FonNeyman
Çox pillәli
Taktlı impuls
Aşağı siqnal sәviyyәsi
Yüksәk siqnal sәviyyәsi

96 Aşağıdakı qurğulardan hansı daha çox informasiyanı saxlaya bilir?
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•

Mikrokontrollerlәr
Kontrollerlәr
Qida gәrginliyi qurğusu
İnformasiyanı nümayiş etdirәn qurğu
Kompyuterlәr

97 Verilәnlәri vә proqramı әsas prosessora hansı qurğu yüklәyir?

•

MikroEHM qurğusu
Qida mәnbәyi qurğusu
Çıxış kaskadları
Operativ yaddaş qurğusu
Daimi yaddaş qurğusu

98 Şin quruluşu mikroprosessorda nәyi tәmin edir?

•

Hesablama әmәliyyatını
Әlaqәlәri
Siqnalların kodlaşdırılmasını
Qida gәrginliyinin işarәsinin dәyişmәsini
İmpulsun yaranmasını

99 Aşağıdakı mübadilәlәrdәn hansı mikroprosessora xas deyil?

•

Yaddaşa bilavasitә daxil olmaqla mübadilә
İnformasiyanın proqram mübdilәsi
Qarşılıqlı tәsirlә baş verәn mübadilә
Fasilәlәrdәn istifadә etmәklә mübadilә
Arasıkәsilmә ilә olan mübadilә

100 Mikroprosessor sisteminin bütün qurğuları nә ilә әlaqәlәndirilir?

•

Analoq siqnalları ilә
Bir istiqamәtli әlaqә xәtti ilә
Qalvanik әlaqә ilә
Ümumi sistem şini ilә
Kimyәvi әlaqә ilә

101 Mikroprosessorla әlaqәlәr hansı quruluşla yerinә yetirilir?

•

Tәbәqәli quruluşla
Şin quruluşu ilә
Tranzistor quruluşu ilә
Diod quruluşları ilә
Kristallik quruluşla

102 Mikroprosessorun idarәedici informasiyasını nә tәşkil edir?

•

Rәqәm simvolları
Taktlı impulslar
Yaddaşdakı sözlәr
Proqram
Әmrlәr

103 İlkin EHMlәr vә prosessorların әsas elementlәrini nә tәşkil edirdi?

•

Yaddaş elementlәri
Yarımkeçirici cihazlar
Vakuum lampaları
İnteqral mikrosxemlәr
Tәbәqәli elektron elementlәri

104 Mikroprosessorda әlamәt registri hansıdır?

•

ALU
LOW
OC
PSW
OK

105 Mikroprosessorların registrlәri necә işarәlәnir?
DTL
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•

LOW
ALU
RG
TTL

106 Mikroprosessor sisteminin qurğuları әsasәn hansı gәrginliklә qidalanırlar?

•

Dәyişәn 1 Voltla
Dәyişәn 360 Voltla
Sabit ± 5V vә ± 12V
Sabit 220 Voltla
Dәyişәn 127 Voltla

107 Mikroprosessor sisteminә mikrokontroller әsasәn nә üçün daxil edilir?

•

Mikroprosessoru qidalandırmaq üçün
Hesablama sistemini dәyişmәk üçün
Mikroprosessorun iş recimini tәnzimlәmәk üçün
Şin әlaqәsi yaratmaq üçün
Yaddaşa balavasitә daxil olmaq üçün

108 Mikroprosessorda әsasәn hansı yaddaş qurğuları olur?

•

Operativ vә daimi yaddaş qurğuları
Xәyali yaddaş qurğuları
Disketdә olan yaddaş
Multipleksor yaddaşı
Diskә yazılmış yaddaş

109 Mikroprosessor bütün hәrәkәtlәri nә ilә idarә edir?

•

Yaddaş yuvaları ilә
Qida gәrginliyi ilә
Çıxış kaskadları ilә
Tsiklik impulslarla
MikroEHMdәki idarәetmә vә nәzarәt xәttlәri ilә

110 Mikroprosessorda yaddaş qәfәsi necә adlanır?

•

interqrator
kvantor
dinistor
triqqer
summator

111 Mikroprosessorun gücü nә ilә xarakterizә olunur?

•

Kömәkçi qovşaqların sayı ilә
Qida mәnbәyinin gәrginliyi ilә
Sözlәrin sayı vә yaddaşdakı baytların miqdarı ilә
Axan cәrәyanın qiymәti ilә
Ötürücü şinlәrin sayı ilә

112 Mikroprosessor sistemlәri hansı cihazlar әsasında yaranıb?

•

Rәqәmli hesablama maşınları, yarımkeçirici cihaz vә sxemlәr
Vakuum qurğuları
Yalnız passiv elementlәr
Yalnız yaddaş elementlәri
Yalnız tranzistor vә diodlar

113 Dәyişәn cәrәyanın orta qiymәti ilә amplitud qiymәti arasında necә әlaqә vardır?

•
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114 Periodu tәyin edәn Tomson tәnliyi hansıdır?

•

T = 2√LZ
T = 2√CR
T = 2√LCR
T = 2√LC
T = 2√CZ

115 Kompleks әdәd nәdәn ibarәtdir?

•

E. hәqiqi әdәdlә xәyali әdәdlәrin hasilindәn
hәqiqi әdәdlәrin vektorial cәmindәn
B. xәyali әdәdlәrin cәbri cәmindәn
hәqiqi vә xәyali toplananlardan
hәqiqi vә xәyali әdәdlәrin fәrqindәn

116 Dәyişәn cәrәyanın standart tezliyi neçә Hersdir?

•

100
60
70
50
40

117 Dәyişәn cәrәyan nәyә deyilir?

•

düz xәtli VoltAmper xarakteristikasına malik olan cәrәyana
tezliyi vә amplitudu dәyişmәyәn cәrәyana
istilik enerjisinә çevrilәn cәrәyana
vahid zaman müddәtindә bütün kәmiyyәtlәri tәkrarlanan periodik cәrәyana
gәrginliklә 900 faza sürüşmәsindә olan cәrәyana

118 Düzgün olmayan variantı seçin.İMS konstruksiyalarında korpuslar aşağıdakı materiallardan hazırlanır:

•

Plastik
Kağız
Metalkeramika
Metallik
Keramika

119 Planardiffuziyadan planarepitaksial texnologiyanın üstünlüyü nәdir?

•

Tәbәqәlәr nazik olur
Doğru cavab yoxdur
pn keçidlәrinin sayının çox olması
pn keçidin sәrhәdlәrinin dәqiqliyinin böyük olması
Adacıqlar çox olur

120 Tezliyi tәyin edәn tәnlik hansıdır?

•
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121 Dәyişәn cәrәyanı xarakterizә edәn kәmiyyәtlәr hansılardır?

•

ani qiymәt
rәqsin sürәkliyi
bucaq tezliyi
period, tezlik, amplitud vә başlanğıc faza
amplitud

122 Sabit cәrәyan dövrәsindә induktiv vә tutum müqavimәtlәri nәyә bәrabәrdir?
heç biri doğru deyil

•
123 Bucaq tezliyi tәnliyi hansıdır?

•

ω = 2πLC
ω = 2πL
ω = 2πfL
ω = 2πf
ω = Tf

124 Aşağıdakı sxemlәrdәn hansı inverslәmәyәn cәmlәyicinindir ?

•

V
III
II
I
IV

125 Mikroelektronikada inteqral element dedikdә nә başa düşülür?

•

Doğru cavab yoxdur
Daşıyıcı konustruksiya
İnteqral mikrosxem
İnteqral sxemin tәrkibinә daxil olan element
Funksional qovşaq

126 Hibrid İMSlәrdә passiv elementlәr necә olurlar?

•

Doğru cavab yoxdur
Nöqtәşәkilli
Naziktәbәqәli
Qalıntәbәqәli
Ellipisşәkilli

127 Monolit İMSlәrdә passiv elementlәr hansı texnologiya ilә yaradılır?

•

Doğru cavab yoxdur
Planar
Çökdürmә
Әrimә
Quraşdırma

128 Konstruktiv texnoloji növlәrinә görә İMSlәr neçә növә ayrılır?
6
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4
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5

129 Rәqәmsal İMSlәrin giriş vә çıxış siqnalları necә qiymәt ala bilәr?

•

5
3
2
1
4

130 Dәyişәn cәrәyanın ani qiymәt tәnliyi hansıdır?

•
131 Amplitud qiymәtlә tәsiredici qiymәt necә әlaqәdardır?

•
132 Aşağıdakı ifadәlәrdәn hansı dәyişәn cәrәyanın ani qiymәtidir?

•

133 Rәqs konturunda tezliyin periodunu tәyin edәn tәnlik hansıdır?

•

T = 2πR√LC
T = 2π√rL
T = 2π√RL
T = 2π√LC
T = 2π√r

134 Aşağıdakılardan hansı İMS – i xarakterizә edәn parametrә aid deyildir?

•

Yük cәrәyanının dәyişmә tezliyi
Siqnalın yayılmasının gecikmәsi
Çıxışa görә ayrılma әmsalı
Girişә görә birlәşmә әmsalı
Sxemin bir vәziyyәtindәn digәrinә qoşulma müddәti
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135 İfrat iş sürәtli İMS – lәr aşağıdakılardan hansıdır?

•

50÷ 100 ns
50 ÷ 60 ns
10÷ 50 ns
5 ÷10 ns
20 ÷30 ns

136 Orta iş sürәtli İMS – lәr aşağıdakılardan hansıdır?

•

50÷ 100 ns
50 ÷ 60 ns
10÷ 50 ns
5 ÷10 ns
20 ÷30 ns

137 Diod kimi istifadә olunan inteqral tranzistorlar neçә sxem üzrә qoşula bilir ?

•

6
4
3
2
5

138 Giriş vә çıxış siqnalları diskret funksiya qanunu ilә dәyişәn mikrosxem necә adlanır?

•

Varikap
Vakuum diodu
Analoq İMS
Rәqәmsal İMS
Stalitron

139 Giriş vә çıxış siqnalları kәsilmә funksiya qanunu ilә dәyişәn mikrosxem necә adlanır?

•

Varikap
Tranzistor
Analoq İMS
Rәqәmsal İMS
Stalitron

140 Funksional tәtbiqlәrinә görә İMSlәr neçә qrupa bölünürlәr?

•

6
4
3
2
5

141 İ BİS tәrkibindә nә qәdәr element vә ya sadә komponent daxil olan MSlәrә deyilir?

•

1000.000dәn çox
50.000dәn çox
1000dәn çox
100dәn çox
100.000dәn çox

142 BİS tәrkibindә nә qәdәr element vә ya sadә komponent daxil olan MSlәrә deyilir?

•

1000.000dәn çox
50.000dәn çox
1000dәn çox
100dәn çox
100.000dәn çox

143 İMS – lәrdә silisium oksid tәbәqәsinin rolu nәdәn ibarәtdir ?

•

Doğru cavab yoxdur
Elementlәr arasında әlaqә yaratmaq
Sәthi hamarlamaq
Xarici tәsirlәrdәn qorumaq
Keçidlәr yaratmaq

144 Aşağıdakılardan hansı İMSi xarakterizә edәn parametrә aid deyildir?

•
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•

Giriş müqavimәtindәn ayrılan güc
Siqnalın yayılmasının gecikmәsi
Çıxışa görә ayrılma әmsalı
Girişә görә birlәşmә әmsalı
Qida mәnbәyinin gәrginliyi

145 Aşağıdakılardan hansı rәqәmsal İMSi xarakterizә edәn parametrlәrә aid deyildir?

•

Yük müqavimәtindәn ayrılan güc
Siqnalın yayılmasının gecikmәsi
Çıxışa görә ayrılma әmsalı
Girişә görә birlәşmә әmsalı
Әngәllәrә dayanıqlılıq

146 Aşağıdakılardan hansına yavaş iş sürәtli İMS deyilir?

•

60 ns
30 ns
20 ns
10 ns
40 ns

147 Mikroelektronikanın komponentlәri dedikdә aşağıdakılardan hansı nәzәrdә tutulur?

•

İnduktiv element
İMS
Diod
Tranzistor
Rezistor

148 Fotoliqrafiya nәyә әsaslanır?

•

Elektron seli ilә şüalanmaya
Ultrabәnövşәyi şüalardan istifadә olunmasına
İşığa hәssas fotorezist qeyriüzvi materiallardan istifadә olunmasına
İşığın hәssas fotorezist polimer materiallardan istifadә olunmasına
Dalğa uzunluğu 1nm olan rentgen şüalarına

149 İMSlәrin 1mm2nә hansı sayda element yerlәşir?

•

150 Aşağıdakılardan hansı variantda qalın tәbәqәli İMSin aktiv elemenyi göstәrilmişdir?

•

Yarımkeçirici diod
Kondensator
Anaoloq diodu
İnduktiv müqavimәt
Rezistor

151 әmәliyyat güclәndiricilәri hansı halda inverslәyici olurlar?

•

Çıxışda mәnfi gәrginlik alındıqda
Giriş gәrginliyi çıxış gәrginliyindәn böyük olduqda
Çıxış gәrginliyi giriş gәrginliyindәn böyük olduqda
Giriş vә çıxış gәrginliklәri әks işarәli olduqda
Girişә mәnfi gәrginlik verildikdә

152 әmәliyyat güclәndiricinin çıxış siqnalının bir qisminin onun girişinә ötürülmәsi rejimi necә adlanır?

•

Normal rejim
Statik rejim
Әks әlaqә rejimi
İnvers rejim
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Aktiv rejim

153 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı yanlışdır?

•

ӘGlәrinin girişlәri inverslәyici vә çıxışı qeyri inverslәyicidir
ӘGlәri iki vә üç kaskadlı olurlar
ӘGlәrindә çıxış kaskadı rolunu emitter tәkrarlayıcısı oynayır
Әmәliyyat güclәndiricilәrinin(ӘG) әsasını differensial kaskad tәşkil edir
ӘGlәrinin iki girişi vә bir çıxışı vardır

154 Hansı güclәndiricilәrdә reaktiv elementdәn istifadә olunmur?

•

Doğru cavab yoxdur
Güc güclәndiricilәrdә
Gәrginlik güclәndiricilәrdә
Dәyişәn cәrәyan güclәndiricilәrdә
Әmәliyyat güclәndiricilәrdә

155 Mәlumat xarakterli analoq İMSlәr aşağıdakı funksiyalardan hansını yerinә yetirmir?

•

İnjeksiya
Elektrik rәqslәri yaratmaq
Modulyasiya
Güclәndirmә
Müqayisә etmә

156 Analoq İMSlәr neçә qrupa bölünür?

•

6
4
3
2
5

157 Sabit cәrәyan körpüsündәn hansı kәmiyyәti tәyin etmәk üçün istifadә edilir?

•

gәrginliyi
tutumu
induktivliyi
müqavimәti (R)
cәrәyan şiddәtini

158 Qeyri – elektrik kәmiyyәtini elektrik kәmiyyәti ilә әvәz edәn qurğu necә adlanır?

•

ölçü cihazı
düzlәndirici
güclәndirici
çevirici
süzgәc

159 Tutum elementi hansı növ enerjini özündә toplayır

•

maqnit sahәsinin enerjisini
potensial enerjini
istilik enerjisini
kinetik enerjini
elektrik sahәsinin enerjisini

160 Tam güc hansı düsturla ifadә olunur?

•

S = √UJ
S = UJ sin φ
S = UJ cos φ
S = UJ
S = U/J

161 İnduktiv müqavimәt tәnliyi hansıdır?

•
21/91

22.12.2016

162 İnduktivlik elementi hansı növ enerjini özündә toplayır?

•

istilik enerjisini
maqnit sahәsinin enerjisini
kinetik enerjini
elektrik sahәsinin enerjisini
potensial enerjini

163 Güclәndirilәn siqnalın növünә görә güclәndiricilәr neçә cür olurlar?

•

6
4
3
2
5

164 Gәrginlik güclәndiricisi güclәndirmә rejimindә hansı şәrt daxilindә işlәyir?

•

doğru cavab yoxdur
Rgir≈Rm ; Ry≈Rçıx
Rgir>>Rm ; Ry>>Rçıx
Rgir>>Rm ; Ry<
Rgir>>Rm ; Ry=Rçıx

165 Tәyinatına görә güclәndiricilәr neçә cür olur?

•

6
4
3
2
5

166 Girişә verilәn sinusoidal siqnalı impuls siqnalına çeviren güclәndirici necә adlanır?

•

Doğru cavab yoxdur
Ani qiymәt güclәndiricisi
Qeyri xәtti rejimli güclәndirici
Xәtti rejimli güclәndirici
Ani cәrәyan güclәndirici

167 İş rejiminә görә güclәndiricilәr neçә sinfә bölünür?

•

6
4
3
2
5

168 әmәliyyat güclәndiricisinin balans vәziyyәti nәyә deyilir?

•

Ugir 0; Uçıx=0
Ugir>0; Uçıx=0
Ugir=0; Uçıx>0
Ugir=0; Uçıx=0
Ugir>0; Uçıx>0

169 әmәliyyat güclәndiricilәrinin әsas parametrlәrinә aşağıdakılardan hansı daxil deyildir?

•

Çıxışda“0” ın sürüşmәsi gәrginliyi
Giriş vә çıxış müqavimәtlәri
Çıxış gәrginliyinin dayanıqlı vәziyyәt alması müddәti
Girişdә “0” ın sürüşmәsi gәrginliyi
Güc güclәndirmә әmsalı

170 әmәliyyat güclәndiricisinin müsbәt әks әlaqә rejimdә güclәndirmә әmsalı hansı düsturla hesablanır?
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•
171 әmәliyyat güclәndiricisinin giriş vә çıxış gәrginliklәrinin sıfır olduğu vәziyyәt necә adlanır?

•

Energetik güclәndirmә xarakteristikası
Amplitud (ötürmә ) xarakteristikası
Girişdә sıfırın sürüşmәsi
Balans vәziyyәti
Çıxış xarakteristikası

172 әmәliyyat güclәndiricisinin neçә girişi vә neçә çıxışı olur?

•

2 giriş , 1 çıxış
1 giriş , 1 çıxış
3 giriş , 1 çıxış
1 giriş , 2 çıxış
2 giriş , 2 çıxış

173 әmәliyyat güclәndiricisindә güclәndirmә vahid olduğu tezlik necә adlanır?

•

Giriş tezliyi
Energetik güclәndirmә tezliyi
Vahid güclәndirmә tezliyi
Balans vәziyyәti
Çıxış tezliyi

174 Mәntiq elementlәrindә mәntiqi ʻʻDüşmәʼʼ nәyә deyilir?

•

ʻʻ0ʼʼ vә ʻʻ1ʼʼgәrginliklәri arasındakı cәminә
ʻʻ0ʼʼ vә ʻʻ1ʼʼgәrginliklәri arasındakı fәrqә
Doğru cavab yoxdur
Çıxış vә giriş gәrginliklәri fәrqinә
Enerji mәnbәyinin gәrginliyinә

175 Mәntiq elementindә sәrf olunan güc nәdәn asılıdır?

•

Onun potensialından
Onun mәntiq halından
Doğru cavab yoxdur
Çıxış müqavimәtindәn
Әtraf әngәllәrdәn

176 Mәntiq elementlәrinin çıxışa görә yüklәnmә qabiliyyәti aşağıdakılardan hansı ilә xarakterizә olunur?

•

Giriş müqavimәti
Çıxışa qoşulan mәntiq elementlәrinin sayı
Girişә qoşulan mәntiq elementlәrinin sayı
Doğru cavab yoxdur
Çıxış müqavimәti

177 Rәqәmsal texnikada әn çox hansı mәntiq sxemindәn istifadә olunur?

•

MDYTM
MDYM
RKӘ
EӘM
DTM

178 Aşağıdakı mәntiq sxemlәrindәn hansının enerji sәrfiyyatı vә sürәti daha böyükdür?

•

İİM
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•

EӘM
KMDYM
TTM
DİM

179 Aşağıdakılardan hansılar bütün mәntiq elementlәrinin әsas parametrlәr sisteminә daxildir?

•

Siqnalın statik tәzyiqi
Siqnalın asinxronluğu
Siqnalın sinxronluğu
Siqnal yayılmasının gecikmәsi
Çıxış müqavimәti

180 İmplus vә rәqәmsal texnikada aşağıdakı mәntiq sxemlәrindәn hansı vә ya hansılar daha çox işlәdilir? Ι Rә ΙΙ RKә ΙΙΙ Bә

•

Ι,ΙΙΙ
Yalnız ΙΙΙ
Yalnız ΙΙ
Yalnız Ι
Ι,ΙΙ

181 Aşağıdakı mәntiq sxemlәrindәn hansılar daha çox enerji sәrfiyyatına malikdirlәr? Ι EәM ΙΙ KMDYM ΙΙΙ TTM

•

Ι,ΙΙΙ
Yalnız ΙΙΙ
Yalnız ΙΙ
Yalnız Ι
Ι,ΙΙ

182 Aşağıdakı mәntiq sxemlәrindәn hansında eyni gücü az sәrf olunur?

•

İİM
EӘM
KMDYM
TTM
DİM

183 Aşağıdakı mәntiq elementlәrindәn bipolyar tranzistor әsasında yaradılanlar hansılardır? Ι DTM ΙΙ İİM ΙΙΙ MDYT (TM) ΙV
KMDYM

•

Ι vә ΙV
ΙΙΙ vә ΙV
ΙΙ vә ΙΙΙ
Ι vә ΙΙ
ΙΙ,ΙV

184 Aşağıdakılardan hansılar potensial kodlaşdırmanın xüsusiyyәtlәrinә aiddir? Ι Mәntiq sәviyyәlәri potensialla verilir ΙΙ Potensial
kodlaşdırma tranzistorlu açarla idarә olunur ΙΙΙ Elementlәrarası әlaqә qalvanikdir

•

Ι,ΙΙ,ΙΙΙ
Yalnız ΙΙΙ
Yalnız ΙΙ
Yalnız Ι
Ι,ΙΙ

185 Baza mәntiq elementlәri hansı tranzistorlar әsasında yaradılır? Ι Bipolyar ΙΙ Sahә ΙΙΙ Metaldielektrik

•

Ι,ΙΙ,ΙΙΙ
Yalnız ΙΙΙ
Yalnız ΙΙ
Yalnız Ι
Ι vә ΙΙ

186 İstisnaedici Yox sxemindә çıxışda hәqiqi siqnal nә zaman peyda olur?

•

Düzgün cavab yoxdur
İki girişdә siqnallar müxtәlif olduqda
Girişin hәr ikisindә siqnal olduqda
Girişin birindә siqnal olduqda
İki girişdә siqnal olmadıqda

187 Çoxluq nәzәriyyәsindә dıryunksiya nәyә uyğun gәlir?
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•

Doğru cavab yoxdur
Alt çoxluğa
Çoxluqların kәsişmәsinә
Çoxluqların birlәşmәsinә
Çoxluqların bölünmәsinә

188 Çoxluq nәzәriyyәsindә konyuksiya nәyә uyğun gәlir?

•

Doğru cavab yoxdur
Alt çoxluğa
Çoxluqların kәsişmәsinә
Çoxluqların birlәşmәsinә
Çoxluqların bölünmәsinә

189 Hansı mәntiq әmәliyyatı iki vә daha çox mülahizәni daha mürәkkәb mülahizә ilә әvәz edә bilir?

•

Regenerasiya
Dizyunksiya
Konyuksiya
İnversiya
Kommutasiya

190 Dizyunksiya latınca mәnası nәdir? Ι Ayırma ΙΙ Fәrq ΙΙΙ Birlәşdirmә ΙV Vurma

•

ΙΙ,ΙV
ΙΙΙ,ΙV
ΙΙ,ΙΙΙ
Ι,ΙΙ
Ι,ΙΙΙ

191 Hansı mәntiqi әmәliyyat iki vә daha çox mülahizәni Vә bağlayıcısı ilә oxşar olaraq yeni mürәkkәb mülahizәdә birlәşdirir?

•

Regenerasiya
Dizyunksiya
Konyuksiya
İnversiya
Kommutasiya

192 ʻʻİnversiyaʼʼ mәntiq әmәliyyatını hәyata keçirәn qurğunun neçә girişi vә neçә çıxışı vardır?

•

Doğru cavab yoxdur
2 girişi vә 1çıxışı
2 girişi vә 2 çıxışı
1 girişi vә 1 çıxışı
1 girişi vә 2 çıxışı

193 Mülahizәlәrlә bağlı mәntiq әmәliyyatlarının mәntiqi inkarı üçün aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansılar doğrudur?

•

Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV
Yalnız ΙΙΙ vә ΙV
Yalnız ΙΙ
Yalnız Ι
Ι,ΙΙ,ΙΙΙ

194 Birlәşmә növündәn (ulduz vә ya üçbucaq) asılı olmayaraq simmetrik yük halında üçfazalı sistemin ümumi aktiv gücü necә tәyin
olunur?

•
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195 Güclәndiricilәrin әsas parametri hansıdır:

•

Giriş siqnalının amplitud qiymәti
Giriş müqavimәti
Faydalı iş әmsalı
Güclәndirmә әmsalı
Böyük çıxış müqavimәti

196 Şәkildә ümumi emitterli qoşulma sxemi üzrә quraşdırılmış bipolyar tranzistor әsasında güclәndirici kaskad verilmişdir. Onun
tәrkibindәki hansı elementlәr siqnalı güclәndirәn әsas elementlәrdir?

•

Rk rezistoru vә Rb rezistoru
Ryük rezistoru vә VT tranzistoru
Rk rezistoru vә VT tranzistoru
Rb rezistoru vә C2kondensatoru
Eg giriş siqnal mәnbәyi vә C1 kondensatoru

197 Güclәndiricilәrin tezlik xarakteristikası hansıdır?

•

k = ½F(ω)
k=F(ν, t)
k=F(ω, t)
k=F(ω)
k=F(ν)

198 Doğru mülahizә hansıdır? 1. Sabit cәrәyan güclәndiricisi (SCG) sabit vә zamana görә yavaş dәyişәn siqnalları güclәndirir 2. SCG
lәrdә reaktiv elementlәrdәn istifadә olunmur 3. SCGnin әn yaxşı cәhәti sıfrın dreyfidir

•

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

199 Sәhv fikir hansıdır? әmәliyyat güclәndiricilәrinin aşağıdakı xarakteristikaları var: 1. Ötürmә xarakteristikası 2. Amplitudtezlik
xarakteristikası 3. Giriş xarakteristikası 4 Çıxış xarakteristikası 5. Fazatezlik xarakteristikası

•

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

200 Diferensial güclәndiriciyә (DG) aid olan sәhv fikri tap:

•
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•

DGdә inverslәyici girişә siqnal verdikdә çıxış siqnalının artımı işarәcә giriş siqnalının artımına uyğun olur
DGnin hәr iki girişinә verilәn eyni qiymәtli vә işarәli gәrginlik sinfaz siqnal adlanır
DGnin girişlәrindәn biri inverslәyici, digәri isә qeyriinverslәyicidir
DGnin 2 girişi vә bir çıxışı var
DGnin hәr iki girişinә verilәn müxtәlif qiymәtli vә işarәli gәrginlik diferensial siqnal adlanır

201 Giriş vә çıxış siqnalları üçün emitter siqnalı eyni olan halda, tranzistorun qoşulması necә adlandırılır?

•

ümumi anodla qoşulma
ümumi baza ilә qoşulma
ümumi emitterlә qoşulma
ümumi katodla qoşulma
ümumi kollektorla qoşulma

202 Gәrginlik güclәndiricisinin güclәndirmә әmsalı hansıdır?

•

203 Mәntiq elementinin dönmә tezliyinә mütәnasib olan әlavә güc necә adlanır?

•

Reaktiv güc
Ani güc
Statik güc
Dinamik güc
Orta güc

204 Mәntiq elementindә sәrf olunan güc aşağıdakılardan hansından asılıdır? Ι Siqnalın yayılmasının gecikmәsindәn ΙΙ Onun mәntiq
halından ΙΙΙ Enerji mәnbәyinin gәrginliyindәn

•

Ι,ΙΙΙ
Ι,ΙΙ
Yalnız ΙΙ
Yalnız Ι
ΙΙ,ΙΙΙ

205 Güc güclәndiricilәrini xarakterizә edәn әsas kәmiyyәtlәr hansılardır?

•

güclәndiricinin çıxış gücü; qeyrixәtti tәhrif әmsalı; güclәndiricinin mәnbәdәn tәlәb etdiyi güc; güclәndiricinin f.i.ә.;
Güclәndiricinin f.i.ә.;
Güclәndiricinin mәnbәdәn tәlәb etdiyi güc;
Güclәndiricinin çıxış gücü;
Qeyrixәtti tәhrif әmsalı;

206 Kaskadlararası rabitәyә görә güclәndiricilәrin hansı növlәri vardır?

•

Reostattutum rabitәli; Transformator rabitәli; Rezonans rabitәli;
Rezonans rabitәli;
Transformator rabitәli;
Reostattutum rabitәli;
Reostattutum rabitәli; Transformator rabitәli;

207 Cәrәyan güclәndiricisinin güclәndirmә әmsalı hansıdır?
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•

208 Aşağıdakılardan hansı tranzistormәntiqinә uyğundur? Ι Bә ΙΙ Rә ΙΙΙ RKә

•

Yalnız ΙΙΙ
ΙΙ vә ΙΙΙ
Ι vә ΙΙ
Yalnız Ι
Ι,ΙΙ,ΙΙΙ

209 Mәntiq elementinin çıxışına qoşula bilәn mәntiq elementlәrinin sayı artdıqda aşağıdakılardan hansı dәyişәr? Ι Çıxışa görә
yüklәnmә qabiliyyәti ΙΙ Mәntiqi düşmә ΙΙΙ Statik dayanıqlıq

•

ΙΙ,ΙΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙ
Ι
Ι,ΙΙ

210 Mәntiq elementindә mәntiqi ʻʻ0ʼʼ vә ʻʻ1ʼʼgәrginliklәri fәrqi necә adlanır?

•

Doğru cavab yoxdur
Mәntiqi ʻʻsürüşmәʼʼ
Mәntiqi ʻʻyüklәmәʼʼ
Mәntiqi ʻʻdüşmәʼʼ
Mәntiqi ʻʻartımʼʼ

211 Mәntiq elementindә siqnalın yayılmasının gecikmәsi nәdәn asılıdır? Ι Mәntiqi әmәliyyatın yerinә yetirilmәsinә sәrf olunan
zamandan ΙΙ Mәntiqi әmәliyyatın daxil olması müddәtindәn ΙΙΙ Mәntiqi әmәliyyatın dinamik tezliyindәn

•

Ι,ΙΙ,ΙΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙ
Ι
Ι,ΙΙ

212 Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı doğrudur? I.Güclәndiricidә tezlik tәhrifini qiymәtlәndirmәk üçün tezlik tәhrifi әmsalından (M)
istifadә olunur; II. (k0, k – güclәndirmә әmsalı modullarıdır); III. k orta tezlikdә güclәndirmә әmsalıdır; IV. k verilәn tezlikdә
güclәndirmә әmsalıdır; V. k0  orta tezlikdә güclәndirmә әmsalıdır.

•

I, II
I, II, IV, V
II, III, IV, V
I, II, III, IV
I, II, III, V

213 Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı doğrudur? I.Güclәndirmә әmsalı (k) güclәndiricinin vacib xarakteristikasıdır; II. k=F(ω) asılılığı
güclәndiricinin tezlik xarakteristikasıdır (burada ω – güclәndirilәn siqnalın tezliyidir); III. Sxemlәrdә induktivlik vә tutum
elementlәrinin olması güclәndiricilәrdә faza tәhriflәrinә sәbәb olur; IV. İnduktivlik vә tutum elementlәrinin güclәndirici sxemlәrdә
varlığı tezlik tәhriflәrinә sәbәb olur; V. Güclәndiricinin işçi tezlik diapazonu k әmsalının (16)dB arasında dәyişmәsinә uyğundur.
V
III
II
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•

I
IV

214 әmәliyyat güclәndiricisinin struktur sxemindә çıxışdakı gәrginlik tәkrarlayıcısı kaskadı hansı elementlәrdәn tәşkil olunmuşdur? 1.
4 bipolyar tranzistordan vә Ckkorreksiyaedici kondensatordan 2. 2 bipolyar tranzistordan vә Ryük müqavimәtindәn 3. 2 bipolyar
tranzistordan tәşkil olunub vә onlar emitter yükü sxemi üzrә qoşulurlar

•

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

215 Tranzistorlar әsasında layihәlәndirilәn çoxkaskadlı elektron güclәndiricilәrindә aşağıda göstәrilәn kaskadlararası әlaqәlәrdәn hansı
tәtbiq edilmir? 1. Müqavimәt – tutum әlaqәsi 2. Transformator әlaqәsi 3. Drosseltutum әlaqәsi 4. Qalvanik әlaqә 5. Optik әlaqә

•

yalnız 3
yalnız 5
yalnız 4
yalnız 1
yalnız 2

216 Doğru mülahizә hansıdır? 1. әmәliyyat güclәndiricisi (әG) bir giriş vә bir çıxışa malikdir 2. әGnin giriş müqavimәti kiçik, çıxış
müqavimәti böyükdür 3. әG ancaq dәyişәn siqnalları güclәndirir 4. İdeal әGdә girişlәrin cәrәyanları sıfırdan fәrqli olur

•

yalnız 4;
yalnız 1;
yalnız 2;
yalnız 3;
doğru mülahizә yoxdur;

217 Sәhv fikir hansıdır? 1. әmәliyyat güclәndiricisi (әG) diferensial girişә vә bir çıxışa malikdir 2. әG böyük güclәndirmә әmsalına
malik yüksәk keyfiyyәtli cihazdır 3. әG sabit cәrәyan güclәndiricisidir 4. әG hәm sabit, hәm dә dәyişәn siqnalları güclәndirә bilir

•

sәhv fikir yoxdur
yalnız 1
yalnız 1 vә 3
yalnız 2 vә 4
yalnız 2 vә 3

218 Hansı fikir doğrudur? Diferensial güclәndiricinin: 1. Hәr 2 girişinә verilәn eyni qiymәtli vә işarәli gәrginlik diferensial siqnal
adlanır 2. Hәr 2 girişinә verilәn müxtәlif qiymәtli vә işarәli gәrginlik sinfaz siqnal adlanır 3. Girişlәrindәn biri inverslәyici, digәri qeyri
inverslәyici adlanır

•

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

219 Güc güclәndiricilәri üçün aşağıdakı şәrtlәrdәn hansı doğrudur? 1. Bu növ güclәndiricilәrdә siqnal mәnbәyinin daxili müqavimәti
(Rm) güclәndiricinin giriş müqavimәtindәn (Rgir) vә elәcә dә güclәndiricinin çıxış müqavimәti (Rçıx) yük müqavimәtindәn (Ry) xeyli
kiçik olur: Rm kiçikdir kiçikdir Rgir; Rçıx kiçikdir kiçikdir Ry 2. Rm >> Rgir; Rçıx>> Ry 3. Rm ≡ Rgir; Rçıx ≡ Ry

•

ancaq 1 vә 2
ancaq 3
ancaq 1
ancaq 2
1; 2 vә 3

220 Cәrәyan güclәndiricilәri üçün aşağıdakı şәrtlәrdәn hansı doğrudur? 1. Bu növ güclәndiricilәrdә siqnal mәnbәyinin daxili
müqavimәti (Rm) güclәndiricinin giriş müqavimәtindәn (Rgir) vә elәcә dә güclәndiricinin çıxış müqavimәti (Rçıx) yük
müqavimәtindәn (Ry) xeyli kiçik olur: Rm kiçikdir kiçikdir Rgir; Rçıx kiçikdir kiçikdir Ry 2. Rm >> Rgir; Rçıx>> Ry 3. Rm ≡ Rgir;
Rçıx ≡ Ry

•

ancaq 2
ancaq 1
1; 2 vә 3
1 vә 3
ancaq 3

221 Gәrginlik güclәndiricilәri üçün aşağıdakı şәrtlәrdәn hansı doğrudur? 1. Bu növ güclәndiricilәrdә siqnal mәnbәyinin daxili
müqavimәti (Rm) güclәndiricinin giriş müqavimәtindәn (Rgir) vә elәcә dә güclәndiricinin çıxış müqavimәti (Rçıx) yük
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müqavimәtindәn (Ry) xeyli kiçik olur: Rm kiçikdir kiçikdir Rgir; Rçıx kiçikdir kiçikdir Ry 2. Rm >> Rgir; Rçıx>> Ry 3. Rm ≡ Rgir;
Rçıx ≡ Ry

•

1; 2 vә 3
ancaq 2
ancaq 3
ancaq 1
ancaq 2 vә 3

222 Tranzistorlar әsasında layihәlәndirilәn çoxkaskadlı elektron güclәndiricilәrindә aşağıdakı hansı kaskadlararası elektrik әlaqә
sxemlәrindәn istifadә edilir? 1. Müqavimәttutum әlaqәsi 2. Transformator әlaqәsi 3. Drosseltutum әlaqәsi 4. Qalvanik әlaqә 5. Optik
әlaqә

•

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

223 Yarımkeçirici İMSnin texnologiyasında kondensatorun hazırlan¬ması¬nın müxtәlif üsulları mövcuddur. Hansı variantlar
doğrudur? 1. pn keçidi әsasında hazırlanan kondensatorlar 2. MDY quruluşu әsasında hazırlanan kondensatorlar 3. Aşqarların
vurulması üsulu ilә alınan kondensatorlar 4. Hibrid sxemlәrdә rezistiv tәbәqәlәrlә alınan kondensatorlar

•

2, 3, 4
1, 2, 3
1 vә 2
yalnız 3
1 vә 4

224 EHMlәrin yaddaş qurğularında nәyi qoruyub saxlamaq üçün istifadә olunur?

•

Mәlumatı
İnformasiyanı
İnformasiyanı,siqnalı
Siqnalı
Xәbәri

225 Yalnız informasiyanı oxumaq üçün hansı yaddaşdan istifadә olunur?

•

Daxili
Aralıq
Daimi
Xarici
Aralıqdaxili

226 Maşında hansı proqram hesab mәntiq qurğusuna verilir?

•

Mәlumat
İnformasiya
Qrafik
İmpuls
Xәbәr

227 Hansı yaddaşda әmәliyyat vә әmr proqramı yerlәşdirilir?

•

Daimiaralıq yaddaş
Hesab mәntiq qurğusu
Әmәli yaddaş
Aralıq yaddaş
Daimi yaddaş

228 әmәli yaddaş ilә daimi yaddaş birlikdә maşının hansı qurğusunu tәşkil edir?

•

Xarici yaddaş
Daxili yaddaş
Aralıq,xarici yaddaş
Hesab mәntiq qurğusu
Aralıq yaddaş

229 Yaddaş qurğularından informasiyanı qoruyub saxlamaq üçün hansı qurğularda istifadә olunur?

•

buxar turbinindә
EHMlәrdә
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diodlarda
tranzistorlarda
buxar maşınında

230 EHMlәrdә bütün hesab әmәllәri hansı әmәl vasitәsilә yerinә yetirilir?

•

Vurma,çıxma
Toplama
Bölmә
Vurma
Çıxma

231 EHMlәrdә informasiya daşıyıcıları hansıdır?

•

Perfokarta
Perfokarta,perfolenta
Parfalenta,proqram
Perfokarta,proqram
Perfolenta

232 Mәsәlәnin aralıq vә son nәticәlәrini maşından xaric edәn qurğular necә adlanır?

•

İmpuls qurğuları
Giriş qurğuları
Çıxış qurğuları
Yaddaş qurğuları
İmpuls qurğuları

233 Mәsәlәnin proqramını maşına daxil edәn qurğu necә adlanır?

•

Çıxış qurğuları
Giriş qurğuları
Daimi yaddaş qurğuları
Әmәli yaddaş qurğuları
Yaddaş qurğuları

234 Hesabmәntiq qurğuları hansılardır?

•

Universal,әlaqәli
Universal,bloklu
Universal
Bloklu
Bloklu,әlaqәli

235 Hesabmәntiq qurğuları neçә cür olur?

•

6
2
3
4
5

236 Yaddaş qurğularındakı әmәliyyata nә deyilir?

•

Taxt
Takt
Daimi
Aralıq
Әmәli

237 Elektron hesablama maşınlarının yaddaş sistemi hansı quruluşa malikdir?

•

Atomar
İyerarxik
Statik
Dinamik
Dәyişәn

238 Müraciәt üsuluna görә yaddaş qurğulurı hansılardır?
Әmәli yaddaş
Bir başa seçmә
İxtiyari seçmә
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•

Әmәli seçmә
İxtiyari seçmә,bir başa seçmә,ardıcıl seçmә

239 Müraciәt üsuluna görә neçә cür yaddaş qurgusu vardır?

•

6
5
3
2
4

240 Daimi yaddaşdan hansı mәqsәdlә istifadә olunur?

•

informasiyanı xanaya yazmaq üçün
yalnız informasiyanı oxumaq üçün
informasiyanıhesabmәntiq qurğusuna ötürmәk üçün
informasiyanı yadda saxlamaq üçün
informasiyanı növbәti xanaya sürüşdürmәk üçün

241 әmәli yaddaş qurğusu hansı xassәlәrә malikdir?

•

tutumu böyük, sürәti kıçık
tutumu böyük
tutumu kiçik,sürәti böyükdür
tutumun sürәti kiçik
tutumu böyük,sürәti böyük

242 EHMlәrdә yaddaş elementi kimi çox vaxt hansı elementlәrdәn istifadә olunur?

•

daimi yaddaş elementlәrindәn
diod matrisalarından
mәntiq elementlәrindәn
aralıq yaddaş elementlәrindәn
ferrit nüvәlәrdәn

243 Maşında hәr hansı bir yaddaş qurğusu hansı hissәlәrdәn ibarәtdir?

•

hesab mәntiq qurğusundan
mәntiq elementlәrindәn,diod matrisalarından
elementar yaddaş xanәlәrindәn
mәntiq elementlәrindәn
diod metrisalarından

244 Maşında informasiya proqramı hansı qurğuya verilir?

•

әmәli yaddaş qurğusuna
hesab mәntiq qurğusuna
aralıq yaddaşqurğusuna
daimiaralıq yaddaşqurğusuna
daimi yaddaşqurğusuna

245 әmәli yaddaşda hansı әmәliyyat yerinә tetirilir?

•

qarışıq әmәliyyatlar
maşına әmәliyyat vә әmr proqramı yerlәşdirilir
hesab әmәli
vurma әmәli
vurma vә hesab әmәli

246 Halhazırda hesablama texnikasında istifadә olunan kәsilmәz tәsirli, elektron rәqәmli maşınlar hansı maşınların qruplarıdır?

•

daxili yanma mühәrrikinin
buxar turbinin
buxar maşının
kalkulyatorların
EHMin

247 Çap qurğusu, EHMlәrin hansı qurğusunun elementlәridir?

•

giriş, aralıq
aralıq, çıxış
çıxış
giriş
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aralıq

248 Giriş qurğuları nәyin maşına daxil edilmәsini hәyata keçirir?

•

mәsәlәnin informasiyasını
mәsәlәnin proqramını
perfolentanı
perforatoru
çap qurğusunu

249 Universal vә bloklu hansı qurğuların növlәridir?

•

giriş
hesab
hesabmәntiq
mәntiq
çıxış

250 Yaddaş qurğusunda takt hansı әmәliyyata deyilir?

•

әmәliyyatın yaddaşdan çıxarılması zamanı
әmәliyyatın başlanmasına sәrf olunan zaman
әmәliyyatın qurtarmasına sәrf olunan zaman
әmәliyyatın yaddaşa yazılması zamanı
әmәliyyatın başlayıb qurtarmasına sәrf olunan müddәt

251 Ünvanlı, assosiativ, stek tipli yaddaş qurğusundan tәlәb olunan informasiyanın harada istifadә olunmasında yararlıdır?

•

yaddaşda ötürmә üsulunda
yaddaşda yadda saxlama üsulunda
yaddaşda yerlәşmә üsulunda
yaddaşan silinmә üsulunda
yaddaşda oxunma üsulunda

252 İxtiyari seçmә, bir başa seçmә ilә ardıcıl seçmә hansı üsula görә yaddaş qurğularıdır?

•

icazә
müraciәt
daimi
tәkrarlanma
bir başa

253 Hesab mәntiq qurğuları EHMlәrdә hansı әmәliyyatları yerinә yetirir?

•

bölmә
vurma
cәbri çıxma
hesab vә mәntiq
cәbri toplama

254 әmәli, daimi, aralıq yaddaş qurğularından harada istifadә olunur?

•

EHMlәrdә
güclәndiricilәrdә
televiziyada
çeviricilәrdә
telefonlarda

255 Yaddaşın tutumu vә yaddaşın işlәmә sürәti yaddaş qurğularının nәyini xarakterizә edir?

•

parametrini
sahәsini
ölçüsünü, sahәsini
xarakteristikasını
ölçüsünü

256 Statik, dinamik, daimi, müvәqqәti yaddaş hansı qurğuların növlәridir?

•

ötürmә, aralıq
çevirmә
ötürmә
yaddaş
aralıq
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257 Verilmiş strukturlarda informasiyanın mümkün olan miqdarı modelin nәyi ilә müәyyәn olunur?

•

tezliyi
tutumu
fazası
periodu
sürәti

258 Yaddaş qurğularından informasiyanı qoruyub saxlamaq üçün hansı qurğularda istifadә olunur?

•

EHMlәrdә
tranzistorlarda
buxar turbinindә
buxar maşınında
diodlarda

259 Xarici yaddaş qurğusu dedikdә hansı qurğular başa düşülür?

•

daimi yaddaş
aralıq yaddaşa
hesab mәntiq qurğusu
daimiәmәli yaddaş
әmәli yaddaş

260 Maşının daxili yaddaş qurğusu dedikdә hansı qurğu başa düşülür?

•

aralıq vә daimi yaddaş qurğusuna
әmәli yaddaşsu ilә daimi yaddaşa birlikdә
aralıq yaddaş qurgusu
әmәli vә aralıq yaddaş qurğusuna
daimi yaddaş qurğusu

261 Takt dedikdә hansı zaman müddәti başa düşülür?

•

әmәli yaddaşa yazilan zamandır
maşında әmәliyyatın başlayıb bitmәsi üçün tәlәb olunan vaxtdır
xananın tapılmasına sәrf olunan zamandır
yaddaşa yazilan vaxtdır
aralıq yaddaşa yazılan zamandır

262 Yaddaşların tutumları ilә sürәtlәri sürәtlәri arasında nәcә asılılıq vardır?

•

xәtti asılılıq
radikal asılılıq
düz asılılıq
tәrs mütәnasiblik
kvadratik

263 Yalnız informasiyanı oxumaq üçün hansı yaddaş qurğusundan istifadә olunur?

•

xarici yaddaş
әmәli yaddaş
aralıq yaddaş
daimi yaddaş
daxili yaddaş

264 Aralıq yaddaş qurğusu maşının hansı yaddaş qurğusuna deyilir?

•

növbәti yaddaş
әmәli yaddaş
daxili yaddaş
xarici yaddaş
tәkrar yaddaş

265 әmәli yaddaş ilә daimi yaddaş birlikdә maşının hansı qurğusunu tәşkil edir?

•

Aralıq,xarici yaddaş
Xarici yaddaş
Aralıq yaddaş
Daxili yaddaş
Hesab mәntiq qurğusu

266 Mәntiq elementlәrinin O vә ya 1 sәviyyәsi gәrginliyin hansı vәziyyәtlәri ilә xarakterizә olunur?
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•

yadda saxlama
çıxış
giriş
giriş vә çıxış
ötürmә

267 Hesab vә mәntiq әmәliyyatlarını yerinә yetirәrkәn elektron sxemlәrinә hansı qurğular deyilir?

•

Yaddaş qurğuları
Rәqәm qurğuları
Analoq qurğuları
Hesab mәntiq qurğuları
Kod çәviricilәri

268 Halhazırda müasir maşınlarda hansı yaddaş qurğularından istifadә olunur?

•

Әmәli,pozulan
Әmәli,aralıq
Daimi,aralıq
Daimi,pozulan
Әmәli,daimi,aralıq

269 Yaddaş qurğuları hansı parametrlәrlә xarakterizә olunur?

•

Yaddaşın qoşulması
Yaddaşın işlәmә tәcili
Yaddaşın tutumu
Yaddaşın tutumu vә yaddaşın işlәmә sürәti
Yaddaşın pozulması

270 Yaddaş qurğuları hansı qruplara bölünür?

•

Statik vә müvәqqәti
Müvәqqәti vә pozulmayan
Statik vә daimi
Statik,dinamik,daimi,müvәqqәti
Daimi vә pozulun

271 EHMlәrdә informasiyanı qoruyub saxlamaq üçün hansı qurğulardan istifadә olunur?

•

Fotorezistorlardan
Osiloqraflardan
Diodlardan
Yaddaş qurğularından
Tranzistorlardan

272 Bipolyar tranzistor әsasında yaradılmış statik tipli yaddaş elementindә Y sütun şinlәrinә birlәşdirilәn emitterlәr nә üçündür? Ι
Saymaq ΙΙ Yazmaq ΙΙΙ Oxumaq

•

Yalnız ΙΙΙ
Ι,ΙΙΙ
Yalnız Ι
Ι vә ΙΙ
ΙΙ,ΙΙΙ

273 Bipolyar tranzistorlar әsasında yaradılan statik tipli yaddaş elementinin әsasını nә tәşkil edir?

•

İki tranzistordan ibarәt әmәliyyat güclәndiricisi
Paralel qoşulmuş iki tranzistor
Ardıcıl qoşulmuş iki tranzistor
Bir tranzistor
İki tranzistordan ibarәt simmetrik triggerlәr

274 Birtranzistorlu yaddaş elementinin ʻʻSaymaʼʼ güclәndiricisi necә adlanır?

•

Reaktiv
Adi
İnteqral
Diferensial
İkitaktlı

275 Birtranzistorlu yaddaş elementininʻʻSaymaʼʼrejimindә tranzistor halda açılır?
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•

Doğru cavab yoxdur
X vә Y şinlәrinin hәr ikisinә seçmә implusu daxil olduqda
Y şininә seçmә implusu daxil olduqda
X şininә seçmә implusu daxil olduqda
Y şininә istәnilәn impuls daxil olduqda

276 Birtranzistorlu yaddaş elementininʻʻSaymaʼʼrejimindә sütun şinlәri hara qoşulur?

•

Doğru cavab yoxdur
Dövrәdәn açılır
Sayma güclәndiricisinin girişlәrinә
Sayma güclәndiricisinin çıxışlarına
Ardıcıl olmaqla birbirinә

277 Birtranzistorlu yaddaş qurğusu ʻʻYazmaʼʼ rejimindә olduğu müddәtdә qalvanik elementdә hansı proses gedir?

•

Doğru cavab yoxdur
İnjeksiya
Rekombinasiya
Regenerasiya
Generasiya

278 Birtranzistorlu yaddaş elementindә ʻʻSaxlamaʼʼrejimindә kondensatorda U`1 vә U 0 gәrginliyi periodik olaraq bәrpa olunması necә
adlanır?

•

Kommutasiya
Generasiya
Rekombinasiya
Regenerasiya
İnjeksiya

279 MDYtranzistorundan tipli yaddaş elementlәrinin әsasını tәşkil edәın bistabil yuvalar әn çox aşağıdakılardan hansından hazırlanır?

•

Komporatordan
Şifratorlardan
Simmetrik triggerlәrdәn
Kondensatorlarda
Sarğaclardan

280 MDYtranzistorundan hazırlanmış dinamik tipli yaddaş elementlәrindә informasiya harada saxlanılır?

•

Tranzistorun emitterindә
Rezistiv elementlәrdә
İnduktiv elementlәrdә
Kondensatorlarda
Tranzistorun bazasında

281 Operativ yaddaş qurğularında aşağıdakılardan hansı İS әsasında hazırlanmış yaddaş elementi maksimum informasiya tutumuna vә
kiçik enerji sәrfiyyatına malikdirlәr?

•

MDY statik tipli
Bipolyar statik tipli
MDY statik vә dinamik tipli
MDY dinamik tipli
Doğru cavab yoxdur

282 Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı sәhvdir? Operativ yaddaş qurğularında istifadә olunan:

•

Dinamik MSlәr maksimum informasiya tutumuna vә kiçik enerji sәrfiyyatına malikdirlәr
Dinamik MSlәr kiçik enerji sәrfiyyatına malikdirlәr
Dinamik MSlәr maksimum informasiya tutumuna malikdirlәr
Statik MSlәr yüksәk sürәtә malikdirlәr
Statik MSlәr maksimum informasiya tutumuna vә yüksәk sürәtә malikdirlәr

283 Statik tipli operativ yaddaş qurğusu mikrosxemlәrindә mәnbә qoşulu olduqda informasiya nә qәdәr müddәtdә qala bilәr?

•

Doğru cavab yoxdur
Qısa müddәtdә
Müәyyәn şәrtlәnmiş mәhdud müddәtdә
İstәnilәn müddәtdә
Bir neçә dәqiqә

284 Operativ yaddaş İMSlәrinin hansı növlәri vardır? Ι Dinamik ΙΙ Statik ΙΙΙ İnduktiv
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•

ΙΙ,ΙΙΙ
Yalnız ΙΙΙ
Yalnız ΙΙ
Yalnız Ι
Ι,ΙΙ

285 Böyük inteqral sxemlәrindә lazım olan yaddaş elementlәrini necә seçmәk olar?

•

Cәrәyan mәnbәyi vasitәsilә
Mәnbә vasitәsilә
Potensialla
Şinlәr sisteminin kömәyilә
Gәrginlik düşküsü ilә

286 Böyük inteqral sxemlәrin informasiya tutumu nә ilә müәyyәn olunur?

•

Doğru cavab yoxdur
İnformasiyanın periodu
İnformasiyanın növü
Yaddaş elementlәri matrisi
Yaddaş elementlәrinin növü

287 Sәrbәst seçimli yaddaşa malik BİSlәrin (böyük inteqral sxemlәr) әsas hissәsini nә tәşkil edir?

•

Doğru cavab yoxdur
Şifrator
Analoq diodu
Cәmlәyici
Komporator

288 Bir yarımperiodlu düzlәndiricilәrdә gәrginliyin periodunun hansı hissәsindә cәrәyan keçir?

•

periodun beşdә bir hissәsindә
periodun dörddә bir hissәsindә;
tam periodda;
yarımperiodda;
periodun üçdә bir hissәsindә;

289 Ventilin düzlәndirmә әmsalı hansıdır?

•

290 Üçfazalı düzlәndiricilәrdә istifadә olunan hәr bir ventil periodun hansı hissәsindә işlәyir (açıq olur)?

•

1/2
1/4
2/3
1/3
Tam period әrzindә;

291 Üçfazalı düzlәndiricilәrdә neçә ventildәn istifadә olunur?

•

6
2
4
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•

3
1

292 Düzlәndiricilәrdә istifadә olunan ventilin (diodun) әsas parametrlәri hansılardır?

•

A, B, C vә D birlikdә
әks gәrginliyin amplitud qiymәti;
cәrәyanın orta qiymәti;
cәrәyanın amplitud qiymәti;
Daxili müqavimәti;

293 Şәrti qrafik işarәlәrdәn hansı istisnaedici vә ya mәntiqi funksiyasına aiddir?

•

294 Şәrti qrafik işarә hansı mәntiq funksiyasına aiddir?

•

YAXUDYOX
YOX
VӘDEYIL
VӘ
VӘ YA

295 Şәrti qrafik işarә hansı mәntiq funksiyasına aiddir?

•

YAXUDYOX
VӘDEYİL
DEYİL
VӘ
VӘ YA

296 Müsbәt mәntiqdә 1 mәntiq sәviyyәsi aşağıdakılardan hansına uyğundur?

•

kiçik cәrәyan
yüksәk cәrәyan
yüksәk gәrginlik
yüksәk müqavimәt
alçaq gәrginlik

297 Deyil mәntiq elementi neçә giriş (C) vә neçә çıxışa (P) malikdir?

•

3(C) vә 1(P)
2(C) vә 2(P)
1(C) vә 1(P)
2(C) vә 1(P)
1(C) vә 2(P)

298 Göstәrilәn ardıcıl birlәşmәdә lampanın yanmaması hansı mәntiq qanununa tabedir?

1*1=1
1*0=0
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•

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

299 Şәrti qrafik işarә hansı mәntiq funksiyasına aiddir?

•

VӘYOX
İSTİSNAEDİCİ VӘ YADEYİL
YOX
İSTİSNAEDİCİ VӘ YA
YAXUDYOX

300 Şәrti qrafik işarә hansı mәntiq funksiyasına aiddir?

•

VӘYOX
VӘ YA
İSTİSNAEDİCİ VӘ YA
İSTİSNAEDİCİ YAXUDDEYİL
VӘ

301 Şәrti qrafik işarә hansı mәntiq funksiyasına aiddir?

•

YAXUD
VӘ
DEYİL
VӘ YADEYİL
VӘYOX

302 Şәrti qrafik işarә hansı mәntiq funksiyasına aiddir?

•

YAXUDDEYİL
VӘ
DEYIL
VӘ YA
VӘDEYİL

303 Şәrti qrafik işarә hansı mәntiq funksiyasına aiddir?

•

vәyox
vә ya
vә
deyil
yaxudyox

304 Şәrti qrafik işarәlәrdәn hansı istisnaedici vә yadeyil mәntiqi funksiyasına aiddir?

•

305 Müsbәt mәntiqdә vә ya әmәliyyatı mәnfi mәntiqdә hansı әmәliyyata uyğundur?

•

bәlkә
heç biri
hә
vә
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yox

306 Müsbәt mәntiqdә 0 mәntiq sәviyyәsi aşağıdakılardan hansına uyğundur?

•

kiçik cәrәyan
yüksәk gәrginlik
yüksәk cәrәyan
alçaq gәrginlik
yüksәk müqavimәt

307 Sxeminin hansı girişinә (C1, C2, C3) informasiya (siqnal) daxil olduqda, çıxışda (P) çıxış siqnalı peyda olar?

•

A, B, C, D birlikdә
eyni zamanda C1, C2, C3
yalnız C1
yalnız C2
yalnız C3

308 Müasir inteqral sxemlәrdә göstәrilәn elektrik dövrәsi hansı mәntiq elementinә uyğundur?

•

ekvivalentlik
yox
vә ya
vә
implikasiya

309 Elektrik sxemi hansı mәntiq elementinә uyğundur?

•

vә
vә ya
ekvivalentlik
implikasiya
yox

310 Göstәrilәn paralel birlәşmiş dövrәdә 2 düymәnin basılması hansı qanuna tabedir?

•

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

311 Bu elektrik sxemi hansı mәntiq elementinә uyğundur?

•
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vә
vә ya
Ekvivalentlik
implikasiya
yox

312 Bu elektrik sxemi hansı mәntiq elementinә uyğundur?

•

implikasiya
vә ya
vә
yox
Ekvivalentlik

313 Müasir inteqral sxemlәrdә göstәrilәn bu dövrә hansı mәntiq elementinә uyğundur?

•

ekvivalentlik
vә ya
vә
yox
implikasiya

314 Göstәrilәn sxemin hansı girişinә (C1, C2, C3) informasiya (siqnal) daxil olduqda, çıxışda (P) çıxış siqnalı peyda olar?

•

yalnız C2
yalnız C1
heç biri
eyni zamanda C1, C2, C3
yalnız C3

315 Statiki vә dinamiki MOY texnologiyalı yaddaş qurğuları hansı kristalda yaradılır?

•

Kvars kristalında
Silisium karbidi kristalında
Silisium kristalında
Sürmә antimonidi kristalında
Selen kristalında

316 Yarımkeçirici yaddaş qurğuları bütövlükdә aşağıdakı hansı texnolo¬giyalarla hazırlanırlar?

•

Kristal yetişdirmә texnologiyası
Qalın tәbәqәli texnolo¬giya
Oksidlәşdirmә texnolo¬giyası
Bipolyar vә MOY texnolo¬giyaları
Nazik tәbәqәli texnologiya

317 Mikroprosessordakı mikrosxemlәr hansı texnologiya ilә hazırlanır?

•

Yarımkeçirici vә hibrid inteqral mikrosxem texnologiyaları ilә
Nanotexnologiya ilә
Biotexnologiya ilә
Vakuum texnolologiyası ilә
Әridilmә texnologiyası ilә

318 İnteqral mikrosxem növünә aid sıranı göstәrin (1 monolit, 2 hibrid, 3 düzlәndirici, 4 ventil, 5 quraşdırılmış)
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1, 2, 3
1, 2, 4
3, 4, 5
2, 3, 4
1, 2, 5

319 Hansı şәrtlәr daxilindә Fermi funksiyası f=1/2 olar?

•

T>0; E
T=0; E
T>0; E=F
T=0; E>F
T>0; E>F

320 İnteqral mikrosxemlәrin fәal vә passiv elementlәri vahid astar üzәrindә müxtәlif laylar çәkmәklә hazırlanmışdır. Sxemin növünü
göstәrin.

•

qalın tәbәqәli
monolit
nazik tәbәqәli
hibrid
quraşdırılmış

321 MS üzәrindә I element (rәqәm) hansı halda onun yarımkeçirici qrupundan olduğunu göstәrir?

•

6
4
3
2
5

322 MS üzәrindә I element (rәqәm) hansı halda onun tәbәqәli olduğunu göstәrir?

•

5
3
2
1
4

323 MS üzәrindә I element (rәqәm) hansı halda onun hibrid qrupuna aid olduğunu göstәrir?

•

2,3,4,8
2,3,4,6,7
2,4,6,8
1,5,7,8
1,3,4,5

324 MS üzәrindә I element (rәqәm) hansı halda onun yarımkeçirici qrupunu göstәrir?

•

,1,4,6
1,3,7
1,2,5
1,5,7
1,5,8

325 İMSlәrin üzәrindә yazılmış İMSlәrin üzәrindә yazılmış IV element (rәqәm) nәyi göstәrir?

•

Tәyinat xüsusiyyәtinә görә seriyasını
Seriya nömrәsini
Elektron qurğusu olduğunu
Etibarlılığını
Yarımqrupuna görә seriyasını

326 İMSlәrin üzәrindә yazılmış I I element (rәqәm) nәyi göstәrir?

•

Seriyasını
Yarımqrupunu
Tәyinatını
Qrupunu
Ölçüsünü

327 İMSlәrin üzәrindә yazılmış I element (rәqәm) nәyi göstәrir?
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Seriyasını
Yarımqrupunu
Tәyinatını
Qrupunu
Ölçüsünü

328 Rәqәmsal sxemotexnikasında ‘vәyadeyil’ әmәliyyatı hansı mәntiqi funksiya ilә ifadә olunur?

•

AB=Y

A+B=Y

329 Rәqәmsal sxemotexnikasında ‘VәYA’ әmәliyyatı hansı mәntiqi funksiya ilә ifadә olunur?

•

AB=Y
A+B=Y
A+B=Y
A*B=Y
A+B=Y

330 Rәqәmsal sxemotexnikasında ‘Konyunksiya’ әmәliyyatı hansı mәntiq әmәliyyatına uyğundur?

•

inkar
vәyox
vә ya
vә
vәyayox

331 İnteqral mikrosxemin ölçüsü hansı tәrtibdәdir?

•

1020 mm
110 sm
110 mm
110 μk
2030 μk

332 Yarımkeçirici inteqral mikrosxemlә hibrid (tәbәqәli) inteqral mikrosxemlәrin fәrqi nәdir?

•

Yarımkeçirici inteqral mikrosxemlәrdә kontakt sahәlәri çox olur
Yarımkeçirici inteqral mikrosxemdә qida mәnbәyi olmur
Yarımkeçirici inteqral sxemdә elementlәrin sayı az olur
Yarımkeçirici mikrosxemlәr kristalda yaradılır
Yarımkeçirici inteqral mikrosxemdә asılma elementlәri olur

333 İmpuls vә ya ikilik siqnallar hansı siqnallara aiddir?

•

Harmonik
Diskret
Dәyişәn analoq
Sabit analoq
Sinusoidal

334 Siqnalın orta gücü aşağıdakı parametrlәrin hansı ilә müәyyәn edilir?

•

Doğru cavab yoxdur.
Fәza spektri
Tezlik siqnalı
Amplitud siqnalı
Harmonik spektri

335 Hansı parametrlәrdәn ötürülәn mәlumatı kodlaşdırmaq üçün istifadә olunur?

•

Keçid
Struktur
Mәlumat
İdentifikasiyaedici
Xәtti

336 Hansı parametrlәr faydalı siqnalı digәr ( lazım olmayan) siqnalların içәrisindәn seçib ayırır?
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•

Mәlumat
Struktur
Keçid
Xәtti
İdentifikasiyaedici

337 Siqnalın sәrbәstlik dәrәcәlәrinin sayını hansı parametrlәr göstәrir?

•

Mәlumat
Struktur
Keçid
Xәtti
İdentifikasiyaedici

338 İmplus vә ya ikilik siqnallar hansı siqnallara deyilir?

•

Sabit analoq siqnala
Dәyişәn analoq siqnala
Diskret siqnala
Sinusoidal siqnala
Analoq siqnala

339 Diskret siqnallar dedikdә nә başa düşülür?

•

Cәrәyanın vә gәrginliyin zamana görә kәsilәn funksiyaları
Doğru cavab yoxdur
Cәrәyanın vә gәrginliyin zamanda kәsilmәyәn funksiyası
Cәrәyanın diskret,gәrginliyin zamanda kәsilmәyәn funksiyası
Gәrginliyin diskret, cәrәyanın zamanda kәsilmәyәn funksiyası

340 Analoq siqnalı dedikdә nә başa düşülür?

•

Doğru cavab yoxdur
Cәrәyanın diskret,gәrginliyin zamanda kәsilmәyәn funksiyası
Cәrәyanın vә gәrginliyin zamanda kәsilmәyәn funksiyası
Gәrginliyin diskret, cәrәyanın zamanda kәsilmәyәn funksiyası
Cәrәyanın vә gәrginliyin zamana görә kәsilәn funksiyaları

341 Dinamik siqnallardan harada istifadә olunur?

•

Mәlumatın mәkanda ötürülmәsi zamanı
Mәlumatın aramsız ötürülmәsi zamanı
Mәlumatın tez ötürülmәsi zamanı avab]
Mәlumatın uzağa ötürülmәsindә
Mәlumatın müәyyәn müddәt әrzindә ötürülmәsi zamanı

342 Statik siqnaldan nә zaman istifadә olunur?

•

Doğru cavab yoxdur
Mәlumatın tez ötürülmәsi zamanı
Mәlumatın uzağa ötürülmәsindә
Mәlumatın müәyyәn müddәt әrzindә ötürülmәsi zamanı
Mәlumatın aramsız ötürülmәsi zamanı

343 İnteqral mikrosxemlәrin tәtbiqindәn әvvәl qurğular nәyin üzәrindә yığılırdı?

•

Keramikanın
Şüşәnin
Misin
Ebonitin
Çap platalarının

344 MS üzәrindә I element (rәqәm) hansı halda onun hibrid qrupundan olduğunu göstәrir?

•

2
1
7
5
3

345 MS üzәrindә I element (rәqәm) hansı halda onun yarımkeçirici qrupundan olduğunu göstәrir?
3
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2
8
7
4

346 MS üzәrindә I element (rәqәm) hansı halda onun yarımkeçirici qrupundan olduğunu göstәrir?

•

6
1
2
3
4

347 MS üzәrindә I element (rәqәm) hansı halda onun hibrid qrupundan olduğunu göstәrir?

•

8
1
3
5
7

348 MS üzәrindә I element (rәqәm) hansı halda onun hibrid qrupundan olduğunu göstәrir?

•

4
1
7
5
3

349 Yarımkeçirici kristalda 1 V/sm sahә gәrginliyindә yüklü hissәciklәrin istiqamәtlәnmiş sürәti necә adlanır?

•

İstilikkeçirmә
Diffuziya
Diffuziya cәrәyanı
Keçiricilik
Yürüklük

350 Yarımkeçirici kristalda elektrondeşik cütünün yox olması prosesi necә adlanır?

•

Rekombinasiya
Generasiya
Diffuziya
Ekstraksiya
İnjeksiya

351 Yarımkeçirici kristalda elektrondeşik cütünün yaranması prosesi nece adlanır?

•

Diffuziya
Generasiya
Rekombinasiya
İnjeksiya
Ekstraksiya

352 Elektron hansı halda difraksiyaya mәruz qalır? (kdalğa әdәdi,aqәfәs sabiti)

•

353 Brüllen zonalarının sәrhәddindә enerji kәsilmәzliyinin pozulması nә ilә bağlıdır?

•

Doğru cavab yoxdur
Elektrona uyğun dalğaların durğun dalğa olması ilә
Elektronun dalğa uzunluğunun dәyişmәsi ilә
Elektrona uyğun dalğaların uzunluğunun artması ilә
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Elektrona uyğun dalğaların uzunluğunun azalması ilә

354 Hansı kfәza oblastı ‖ Brüllen zonası adlanır?

•

Doğru cavab yoxdur

355 Hansı kfәza oblastı I Brüllen zonası adlanır?

•

Doğru cavab yoxdur

356 Sredinger tәnliyinә görә zәrrәcik hansı halda sәrbәst olur?

•

U≤E
U>0
U<0
U≥E
U=0

357 Kristalda qadağan vә keçirici zonaların yaradılması әsasәn nә ilә bağlıdır?

•

Elektronun enerjisi ilә maxsimum
Elektronun minimum enerjisi ilә
Elektronun periodik dәyişәn potensial sahәdә hәrәkәti ilә
Elektronun dalğa xassәsi ilә hәrәkәti ilә
Elektronun sabit potensial sahәdә hәrәkәti ilә

358 Atomun әsas fiziki,kimyәvi xassәlәrini hansı elektronlar müәyyәn edirlәr?

•

Cütlәşmәmiş elektronlar
Valent elektronları
Spinlәri әks olan elektronlar
Doğru cavab yoxdur
Eyni spinә malik elektronlar

359 pn yarımkeçiricidә zonaların әyilmәsinә sәbәb nәdir?

•

Fermi sәviyyәsinin hәr iki qat üçün eyni olması
Fәza yüklәrinin tәsiri
Keçidin eninin dәyişmәsi
Yükdaşıyıcıların rekombinasiyası
Doğru cavab yoxdur

360 pn keçiddә Fermi sәviyyәlәri hәr iki yarımkeçiricidә necә yerlәşir?

•

Doğru cavab yoxdur
p tipdә n tipdәn yuxarıda yerlәşir
n tipdә ptipdәn yuxarıda yerlәşir
ptipdә Fermi sәviyyәsi yox olur
Hәr iki qat üçün eyni olur

361 Zolaq nәzәriyyәsinә görә keçirici zonanı nә әmәlә gәtirr?

•

Doğru cavab yoxdur
Enerjinin kiçik qiymәtlәri
Enerjinin yol verilәn qiymәtlәri
Enerjinin qadağan olunmuş qiymәtlәri
Enerjinin böyük qiymәtlәri

362 Hansı tip triqqer girişdәki siqnalı bir takt gecikdirmәk xüsusiyyәtinә malikdir:

•

46/91

22.12.2016

•

‘D’
‘RS’
heç biri
hamısı
‘T’

363 Asinxron ‘D’ triqqerin neçә informativ girişlәri olur?

•

0
2
3
4
1

364 Triqqerlәr ardıcıl mәntiqi elementi olaraq neçә sabit vәziyyәtә malikdirlәr?

•

1
2
3
5
4

365 Triqqerlәr ardıcıl vә ya kombinasiyalı mәntiqli elementlәr sinfinә aiddir?

•

ardicil;
kombinasiyali;
mәlum deyil;
heç biri düz deyil;
ikisi dә düzdür;

366 Multipleksorun tәyinatı:

•

İnformativ siqnallar paralel girişlәrdәn çıxışlara ardıcıl kommutasiya edilir;
İnformativ siqnallar seçilmiş girişdәn çıxışa kommutasiya edilir;
Çoxsaylı girişlәrdәn informativ siqnallar paralel olaraq çıxışlara ötürülür;
İnformativ siqnallar çoxsaylı girişdәn ardıcıl olaraq çoxsaylı çıxışlara ardıcıl kommutasiya edilir;
İnformativ siqnallar yeganә girişdәn ardıcıl olaraq çoxsaylı çıxışlara ardıcıl kommutasiya edilir;

367 Demultipleksorun tәyinatı:

•

İnformativ siqnallar yeganә girişdәn ardıcıl olaraq çoxsaylı çıxışlara ardıcıl
İnformativ siqnallar paralel girişlәrdәn çıxışlara ardıcıl kommutasiya edilir;
Çoxsaylı girişlәrdәn informativ siqnallar paralel olaraq çıxışlara ötürülür;
İnformativ siqnallar seçilmiş girişdәn çıxışa kommutasiya edilir;
İnformativ siqnallar çoxsaylı girişdәn ardıcıl olaraq çoxsaylı çıxışlara ardıcıl

368 Hansı tip triqqer universal adlanır, yәni onun әsasında digәr triqqerlәri yaratmaq mümkün olur:

•

heç biri;
‘JK’–triqqerlәr
‘D’–triqqerlәr
‘T’–triqqerlәr
‘RS’–triqqerlәr

369 Deşifratorun әsas funksiyası:

•

‘16’lıq say sistemindә olan rәqәmi ’GREY’ koduna çevirir;
‘10’lıq say sistemindә olan rәqәmi ’GREY’ koduna çevirir;
“10luq” say sistemindә olan rәqәmi “16lıq” say sisteminә çevirir;
‘16’lıq say sistemindә olan rәqәmi “10luq” say sisteminә çevirir;
‘Grey’ kodunda olan rәqәm “ikilik” say sisteminә çevirir;

370 Şifratorun әsas funksiyası:

•

‘16’lıq say sistemindә olan rәqәmi ’GREY’ koduna çevirir;
“10luq” say sistemindә olan rәqәmi “16lıq” say sisteminә çevirir;
‘16’lıq say sistemindә olan rәqәmi ’10’luq say sisteminә çevirir;
‘10’lıq say sistemindә olan rәqәmi ’ikilik’ say sisteminә çevirir;
‘10’lıq say sistemindә olan rәqәmi ’GREY’ koduna çevirir;

371 İnteqral mikrosxemin fәal elementi hansıdır?
açar
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•

kondensator
induktivlik sarğacı
tranzistor
ampermetr

372 Sәthi deşilmәnin baş vermә ehtimalını necә azaltmaq olar?

•

Doğru cavab yoxdur
Xarici müqavimәti azaltmaqla
Metal örtükdәn istifadә etmәklә
Yüksәk dielektrik sabitinә malik örtükdәn istifadә etmәklә
Xarici müqavimәti artırmaqla

373 Hansı deşilmә növü qazlarda elektrik boşalmasına bәnzәyir?

•

Doğru cavab yoxdur
İstilik
Selvari
Tunel
Sәthi

374 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı doğrudur?

•

Tunel keçidi enli vә ensiz keçidlәrdә baş verir
Tunel deşilmәsi enli keçidlәrdә baş verir
Selvari deşilmә ensiz keçidlәrdә baş verir
Selvari deşilmә enli keçidlәrdә baş verir
Selvari deşilmә enli vә ensiz keçidlәrdә baş verir

375 Aşağıdakı deşilmәlәrdәn hansı pn keçiddә sәpәlәnәn gücün artması ilә әlaqәdardır?

•

Doğru cavab yoxdur
İstilik
Selvari
Tunel
Sәthi

376 Ekstraksiya nәticәsindә axan cәrәyan necә adlanır?

•

Doğru cavab yoxdur
Doyma cәrәyanı
Әks cәrәyan
Düz cәrәyan
Faza cәrәyanı

377 pn keçidindә ekstraksiya hadisәsi nә zaman baş verә bilәr?

•

Doğru cavab yoxdur
Xarici gәrginlik mәnbәyinә qoşulduqda vә xarici sahә daxili sahә ilә eyni istiqamәtdә yönәlәndә
Xarici gәrginlik mәnbәyinә qoşulduqda vә xarici sahә daxili sahәyә әks yönәlәrsә
Xarici gәrginlik mәnbәyinә qoşulmadıqda
pn keçidini qızdırdıqda

378 pn keçidindә injeksiya hadisәsi nә vaxt baş verәr?

•

Doğru cavab yoxdur
Xarici gәrginlik mәnbәyinә qoşulduqda vә xarici sahә daxili sahә ilә eyni istiqamәtdә yönәlәndә
Xarici gәrginlik mәnbәyinә qoşulduqda vә xarici sahә daxili sahәyә әks yönәlәrsә
Xarici gәrginlik mәnbәyinә qoşulmadıqda
pn keçidini qızdırdıqda

379 Diffuziya cәrәyanı tәyin olunur

•

Doğru cavab yoxdur
Tempratur qradienti ilә
Sürәt qradienti ilә
Konsentrasiya qradienti ilә
Tezlik qradienti ilә

380 Diffuziya әmsalının vahidi hansıdır?
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•

381 Yarımkeçiricilәrin elektrik keçiriciliyinin tempratur asılılığı düsturunu göstәrin.
Doğru cavab yoxdur

•
382 Yarımkeçiricilәrin elektrik cәrәyanını keçirmәsinә tәsir edәn neçә növ rekombinasiyası mövcuddur?

•

5
3
2
1
4

383 Dayaz enerji sәviyyәsi hansıdır?

•

Doğru cavab yoxdur
Donor vә akseptor
Yalnız akseptor
Yalnız donor
Yalnız Fermi

384 Mәxsusi yarımkeçiricilәrdә Fermi sәviyyәsi harada yerlәşir?

•

Doğru cavab yoxdur
Qadağan olunmuş zonanın orta hissәsindә
Qadağan olunmuş zonanın aşağı hissәsindә
Qadağan olunmuş zonanın yuxarı hissәsindә
Qadağan olunmuş zonadan uzaqda

385 ptip yarımkeçiricilәrdә Fermi sәviyyәsi harada yerlәşir?

•

Doğru cavab yoxdur
Qadağan olunmuş zonanın orta hissәsindә
Qadağan olunmuş zonanın aşağı hissәsindә
Qadağan olunmuş zonanın yuxarı hissәsindә
Qadağan olunmuş zonadan uzaqda

386 ntip yarımkeçiricilәrdә Fermi sәviyyәsi harada yerlәşir?

•

Doğru cavab yoxdur
Qadağan olunmuş zonanın orta hissәsindә
Qadağan olunmuş zonanın aşağı hissәsindә
Qadağan olunmuş zonanın yuxarı hissәsindә
Qadağan olunmuş zonadan uzaqda

387 Dielektriklәr üçün xüsusi keçiricilik:
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•
388 Yarımkeçiricilәr üçün xüsusi keçiricilik hansı intervalda dәyişir?

•

389 Metallar üçün xüsusi keçiricilik hansı intervalda dәyişir?

•

390 Dielektriklәr üçün xüsusi müqavimәt hansı intervalda dәyişir?

•

391 Metallar üçün xüsusi müqavimәt hansı intervalda dәyişir?

•

392 Mәxsusi yarımkeçirici nәdir?

•

Aşqarsız (tәmiz) yarımkeçiricidir
Tәrkibindә istәnilәn növ aşqar olan yarımkeçiricidir
Tәrkibindә istәnilәn miqdarda aşqar olan yarımkeçiricidir
Tәrkibindә hәm donor, hәm dә akseptor aşqarları olan yarımkeçiricidir
Tәrkibindә donor vә akseptor aşqarı bәrabәr miqdarda olan yarımkeçiricidir

393 Diodun әks cәrәyanı temperatur artdıqca:

•

Xәtti qanunla artır
Xәtti qanunla azalır
Eksponensial qanunla artır
Dәyişmәz qalır
Kvadratik qanunla artır

394 Yarımkeçiricilәrdә hansı yüklәr cәrәyan daşıyıcılarıdır?

•

İonlar
Deşiklәr
Elektronlar vә deşiklәr
Yarımkeçiricinin tipindәn asılıdır
Elektronlar
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395 Diffuziya cәrәyanı nәdir?

•

Yükdaşıyıcıların qravitasiya sahәsindә istiqamәtli hәrәkәti
Yükdaşıyıcıların elektrik sahәsindә istiqamәtli hәrәkәti
Yükdaşıyıcıların istilik sahәsindә istiqamәtli hәrәkәti
Yükdaşıyıcıların maqnit sahәsindә istiqamәtli hәrәkәti
Yükdaşıyıcıların konsentrasiya qradienti nәticәsindә istiqamәtli hәrәkәti

396 ptip yarımkeçiricilәrdә әsas yükdaşıyıcılar hansılardır?

•

Mәnfi ionlar
Müsbәt ionlar
Elektron vә deşiklәr
Deşiklәr
Elektronlar

397 ntip yarımkeçiricilәrdә әsas yükdaşıyıcılar hansılardır?

•

Elektron vә deşiklәr
Elektronlar vә deşiklәr
Deşiklәr
Elektronlar
Deşiklәr

398 Yarımkeçiricilәrin xüsusi elektrik müqavimәtinin qiymәti hansı tәrtibdәdir?

•

399 Tәbiәtdә әn geniş yayılmış yarımkeçirici elementlәr hansılardır?

•

Qәlәvi metalların birlәşmәlәri
Germanium vә silisium
İndium vә alüminium
Arsenium vә fosfor
Metal oksidlәri

400 Triqqerlәr ardıcıl vә ya kombinasiyalı mәntiqli elementlәr sinfinә aiddir?

•

ardicil;
kombinasiyali;
mәlum deyil;
heç biri düz deyil;
ikisi dә düzdür;

401 Diodun elektrik deşilmәsi dedikdә nә başa düşülür?

•

Diodun düz cәrәyanının kәskin artması
Diodun mexaniki deşilmәsi (dielektrikdә olduğu kimi)
Әks gәrginliyin müәyyәn qiymәtindәn sonra cәrәyanın kiçicik dәyişmәsilә gәrginliyin kәskin artması
Diodun xarab olub, sıradan çıxması
Әks gәrginliyin müәyyәn qiymәtindәn sonra gәrginliyin kiçicik dәyişmәsilә cәrәyanın kәskin artması

402 Dreyf cәrәyanı nәdir?

•

Yükdaşıyıcıların qravitasiya sahәsindә istiqamәtli hәrәkәti
Yükdaşıyıcıların istilik sahәsindә istiqamәtli hәrәkәti
Yükdaşıyıcıların maqnit sahәsindә istiqamәtli hәrәkәti
Yükdaşıyıcıların konsentrasiya qradienti nәticәsindә istiqamәtli hәrәkәti
Yükdaşıyıcıların elektrik sahәsindә istiqamәtli hәrәkәti

403 ntip yarımkeçiricilәrdә әsas yükdaşıyıcılar hansılardır?
Mәnfi ionlar
Müsbәt ionlar
Elektronlar vә deşiklәr
Deşiklәr

•
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•

Elektronlar

404 Tarazlı vә tarazsız yükdaşıyıcılar nәyә deyilir ?

•

İstәnilәn yükdaşıyıcı hәm tarazlı, hәm dә tarazsız ola bilәr
İstilik nәticәsindә yaranan daşıyıcılar tarazsız, digәr xarici tәsirlәr nәticәsindә yaranan daşıyıcılar isә tarazlı daşıyıcılar adlanır
İstilik nәticәsindә yaranan daşıyıcılar tarazlı, digәr xarici tәsirlәr nәticәsindә yaranan daşıyıcılar isә tarazsız daşıyıcılar adlanır
İşığın tәsirilә yaranan daşıyıcılar tarazlı, digәr üsullarla yaranan daşıyıcılar isә tarazsız daşıyıcılar adlanır
İonlaşdırıcı şüaların tәsirilә yaranan daşıyıcılar tarazlı, istilik nәticәsindә yarananlar isә tarazsız daşıyıcılar adlanır

405 Hansı tip triqqer girişdәki siqnalı bir takt gecikdirmәk xüsusiyyәtinә malikdir:

•

heç biri
‘RS’
‘D’
‘T’
hamısı

406 Metalyarımkeçirici (deşikli yarımkeçirici) sistemli düzlәndiricilәr üçün VAXı almaq üçün Şottki nәzәriyyәsindә hansı düsturdan
istifadә olunur?

•
407 Metal ptip yarımkeçirici kontaktında metalın çıxış işi yarımkeçiricinin çıxış işindәn kiçik olduqda yarımkeçiricinin sәthindә hansı
yüklü tәbәqә yaranır vә o necә adlanır?

•

Tәbәqә yaranmır
Müsbәt vә antiqapayıcı
Mәnfi vә qapayıcı
Mәnfi vә antiqapayıcı
Müsbәt vә qapayıcı

408 Metal ntip yarımkeçirici kontaktında metalın çıxış işi yarımkeçiricinin çıxış işindәn kiçik olduqda yarımkeçiricinin sәthindә hansı
yüklü tәbәqә yaranır vә o necә adlanır?

•

Tәbәqә yaranmır
Müsbәt vә antiqapayıcı
Mәnfi vә qapayıcı
Mәnfi vә antiqapayıcı
Müsbәt vә qapayıcı

409 Metal ntip yarımkeçirici kontaktında metalın çıxış işi yarımkeçiricinin çıxış işindәn böyük olduqda yarımkeçiricinin sәthindә
hansı işarәli yüklü tәbәqә yaranır vә o necә adlanır?

•

Tәbәqә yaranmır
Müsbәt yüklü vә antiqapayıcı
Mәnfi yüklü vә antiqapayıcı
Müsbәt yüklü vә qapayıcı
Mәnfi yüklü vә qapayıcı

410 Metal ptip yarımkeçirici kontaktında metalın çıxış işi yarımkeçiricinin çıxış işindәn böyük olduqda yarımkeçiricinin sәthindә
hansı işarәli yüklü tәbәqә yaranır vә o necә adlanır?

•

Tәbәqә yaranmır
Müsbәt yüklü vә qapayıcı
Mәnfi yüklü vә antiqapayıcı
Müsbәt yüklü vә antiqapayıcı
Mәnfi yüklü vә qapayıcı

411 Metalyarımkeçirici kontaktında yarımkeçiricinin sәthindәki elektrik yüklәrinin miqdarı aşağıdakılardan hansılardan asılıdır? 1.
Xarici potensiallar ferqindәn 2.Sәrbәst daşıyıcıların konsentrasiyasından 3.Elektrik sahәsinin yarımkeçiriciyә nüfuzetmә dәrinliyindәn

•

1,2
2
1
2,3
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412 Metalyarımkeçirici kontaktında yarımkeçiricinin sәthindәki elektrik yüklәrinin miqdarı aşağıdakılardan hansılardan asılı deyildir?
1. Xarici potensiallar ferqindәn 2.Sәrbәst daşıyıcıların konsentrasiyasından 3.Elektrik sahәsinin yarımkeçiriciyә nüfuzetmә
dәrinliyindәn

•

2,3
3
2
1
1,2

413 Metalyarımkeçirici kontaktında elektrik sahәsinin yarımkeçiriciyә nüfuz etmә dәrinliyi aşağıdakılardan hansılardan asılıdır? 1.
Yarımkeçiricinin dielektrik nüffuzluğundan 2. Sәrbәst daşıyıcıların konsentrasiyasında 3. Yarımkeçirici vә metalın çıxış işlәri cәmindәn

•

1,2,3
1,3
2,3
1,2
3

414 Metalyarımkeçirici kontaktında elektrik sahәsinin yarımkeçiriciyә nüfuz etmә dәrinliyi aşağıdakılardan hansılardan asılıdır? 1.
Yarımkeçiricinin dielektrik nüffuzluğundan 2. Sәrbәst daşıyıcıların konsentrasiyasında 3. Yarımkeçirici vә metalın çıxış işlәri fәrqindәn

•

1,2,3
3
2
1,3
1,2

415 Metalyarımkeçirici kontaktında metalla yarımkeçirici arasındakı mәsafә hansı tәrtibdә olur?

•
416 Metalyarımkeçirici kontaktı almaq üçün hansı üsuldan istifadә olunur?

•

Doğru cavab yoxdur
Lehimlәr
Diffuziya
Buxarlandırma
Elektroliz

417 Metalyarımkeçirici kontaktında sәrhәddә yaranan böyük müqavimәtә malik tәbәqә necә adlanır?

•

Aşqar tәbәqә
Metal tәbәqәsi
Düzlәndirici tәbәqә
Laylı tәbәqә
Yarımkeçirici tәbәqә

418 Metalyarımkeçirici kontaktında sәrhәddә yaranan böyük müqavimәtә malik tәbәqәnin üstün cәhәti nәdir? 1.Müqavimәtin böyük
olması 2. Müqavimәtin xarici elektrik sahәsindәn asılı olması 3. Müqavimәt tәbәqәsinin kiçik olması

•

1,2,3
3
2
1
2,3

419 Hansı halda kontakt sәrhәddindә böyük müqavimәtә malik tәbәqә yaranır?

•

Metalla kiçik çıxış işinә malik akseptor yarımkeçirici kontaktında
Metalladielektrik kontaktında
Metallaböyük çıxış işinә malik donor yarımkeçirici kontaktında
Metalmetal kontaktında
Yarımkeçiricidielektrik kontaktında
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420 Hansı halda kontakt sәrhәddindә böyük müqavimәtә malik tәbәqә yaranır?

•

Metalla kiçik çıxış işinә malik akseptor yarımkeçirici kontaktında
Metalladielektrik kontaktında
Metallakiçik çıxış işinә malik donor yarımkeçirici kontaktında
Metalmetal kontaktında
Yarımkeçiricidielektrik kontaktında

421 Metalla yarımkeçirici kontakta gәtirildikdә hansı hadisә baş vermir? 1.Elektronlar Fermi sәviyyәsinin aşağı olduğu cismdәn Fermi
sәviyyәsinin yüksәk olduğu cismә keçir. 2.Kontakt keçidindә kontakt elektrik sahәsi yaranır. 3.Yarımkeçiricidә hәcmi yüklәr yaranır.
4.Enerji zolaqları әyilir.

•

2,4
3
2
1
4

422 Yarımkeçiricinin qadağan zonasında zolaq nәzәriyyәsinә görә müxtәlif mәnşәli sәth enerji sәviyyәlәri olur.Aşağıdakılardan
hansılar doğrudur? 1.Tamın enerji sәviyyәlәri 2.Aşqarların yaratdığı enerji sәviyyәlәri 3.Sәthdәki defektlәrin yaratdığı enerji sәviyyәlәri

•

1,2,3
3
2
1
1,2

423 Yarımkeçiricidәn elektronun tam çıxış işi hansı halda azalır? 1.Donor aşqarın miqdarı artdıqda. 2.Akserptor aşqarın miqdarı
azaldıqda. 3.Donor aşqarın miqdarı azaldıqda. 4. Akserptor aşqarın miqdarı artdıqda.

•

Doğru cavab yoxdur
1,4
2,3
1,2
2,3

424 Metal sәthinә mәnsub potensial çәpәrin hündürlüyü dәyişir : 1.Xarici gәrginliyin qiymәti dәyişdikdә . 2. Xarici gәrginliyin
istiqamәti dәyişdikdә . 3.Xaricә çıxış işi dәyişdikdә

•

3
1
1,2,3
1,2
2

425 Hansı temperaturda metallarda Fermi sәviyyәsindәn yuxarıda yerlәşәn enerji sәviyyәlәri boş olur?

•

373 dәrәcә C
273 dәrәcә C
0 dәrәcә C
273 dәrәcә C
100 dәrәcә C

426 Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı yanlışdır?

•

II
V
III
I, III
IV

427 Aşağıdakı mülahizәlәrdәn hansı yanlışdır? Diodun parametrlәrinә daxildir:
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•

I, II, III
I, II
II, III, V
IV, V
I, III, V

428

•

I, II, III
I, II, III, V
I, II, IV, V
I, III, IV
II, III, IV, V

429

•

IV, V
I, III, V
I, II
II, III, V
I, II, III

430 Triod lampasının güclәndirmә әmsalı necә tәyin olunur?

•

431 Diod lampasının xarakteristikasından daxili müqavimәti necә tәyin olunur?

•
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432 Diod lampasının parametrlәri hansılardır?

•

xarici vә daxili müqavimәti
induktivliyi vә tutumu
güclәndirmә әmsalı
daxili müqavimәti vә dikliyi
gәrginlik vә cәrәyan şiddәti

433 Triod lampasının xarakteristikasının dikliyi tәnliyi.

•

434 Triod lampasının daxili müqavimәti

•

435 Diodun parametrlәri hansılardır? I. Dinamik müqavimәt; II. Statik müqavimәt; III. Xarakteristikanın dikliyi; IV. Katod cәrәyanı; V.
Güclәndirmә әmsalı

•

IV, V
I, III, V
I, II
II, III, V
I, II, III

436 Triodun parametrlәri hansılardır? I. Dinamik müqavimәt; II. Statik müqavimәt III. Anodtor xarakteristikasının dikliyi IV.
Güclәndirmә әmsalı V. Anod cәrәyanı
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•

III, IV, V
I, II, V
I, II, IV
II, III, IV
I, IV, V

437 Vakuum diodunda xarakteristikanın dikliyi hansı düsturla tәyin olunur?

•

438 Vakuum diodunun dinamik müqavimәti hansı düsturla tәyin olunur?

•

439 Vakuum diodunda hәcmi yüklәrlә mәhdudlaşan cәrәyanı hesablamaq üçün düsturu göstәrin.

•

440 Şәkildә diod üçün VAX verilmişdir. Mülahizәlәrdәn neçәsi doğrudur? I. VAX xәttidir; II. VAX qeyrixәttidir; III. T3>T2>T1; IV.
T3 kiçikdir T2 kiçikdir T1; V. Temperatur artdıqca doyma cәrәyanı (id) artır
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•

5
3
2
1
4

441 Ua=const olduqda Ia=f(Ut) asılılığı triod üçün necә adlanır?

•

doymuş rejim
tor xarakteristikası
anodtor xarakteristikası
anod xarakteristikası
VAX

442 Hansı sistem analoq dioddur?

•

yarımkeçiricimetal
yarımkeçiricidielektrikmetal
dielektrikmetaldielektrik
metaldielekrtikmetal
Şottki diodu

443 Hansı asılılıq diodun VoltAmper xarakteristikası adlanır?

•

Ua=f(It)
Ua=f(Ia)
Ia=f(Ut)
Ia=f(Ua)
Ut=f(Ia)

444 Vakuum diodunda katod yaxınlığında sürәtlәndirici elektrik sahәsi olduqda hansı effekt baş verir?

•

Riçardson
Fermi
Şottki
Kerr
Pauli

445 Lenqümer düsturu hansıdır?

•

I=gU⅝
I=gU³
I=gU²
I=gU½

446 Diodun dinamik müqavimәti hansı düsturla tәyin olunur?

•

447 Üçelekrtodlu elektron lampasında tora müsbәt potensial verdikdә katod әtrafında yaranan elektrik sahәsi necә adlanır?
58/91

22.12.2016

•

heç biri
lәngidici
tormozlayıcı
sürәtlәndirici
sakitlәşdirici

448 Yarımkeçirici diod sabit gәrginliyi stabillәşdirmәk üçün istifadә olunduqda necә adlanır?

•

güclәndirici
stablitron
tristor
vetil
tranzistor

449 Triod lampasından әsasәn harada istifadә olunur?

•

transformatorlarda
reaktiv lampa kimi
düzlәndirici
elektrik siqnallarının alçaqtezlikli güclәndiricisi
yarımkeçiricilәrdә

450 Vakuum diodunda katod yaxınlığında sürәtlәndirici elektrik sahәsi hansı effekti doğurur?

•

Şottki
Kerr
Pauli
Fermi
Riçardson

451 Aşağıdakılardan hansı analoq diodudur?

•

SnInTe
CdSInTe
InSnTe
InCdSTe
CdSTeIn

452 Lenqümer düsturuna tabe olan diodun VAXsı oblastı necә adlanır?

•

hәcmi yüklәrlә mәhdudlaşan cәrәyan oblastı
avtoelektron emissiya
başlanğıc cәrәyan
doyma cәrәyanı
Şottki effekti

453 Omik tәmaslardan (kontaktlardan) әsasәn harada istifadә olunur?

•

Doğru cavab yoxdur
Tutum almaq üçün
İnduktivlik almaq üçün
Yarımkeçirici qata çıxış mәftili qoşulanda
Düzlәndirmә almaq üçün

454 Şottki diodlar hansı kontaktlardan (tәmaslardan) alınır?

•

Yarımkeçiricidielektrik
Yarımkeçiriciyarımkeçirici
Metalyarımkeçirici
Metalmetal
Metaldielektrik

455 Qeyridüzlәndirici omik tәmaslar (kontaktlar) nece alınır?

•

Yarımkeçiricidielektrik
Yarımkeçiriciyarımkeçirici
Metalyarımkeçirici
Metalmetal
Metaldielektrik

456 IMSlәrdә metalınyarımkeçirici(Si) ilә tәması neçә cür istifadә olunur?
6
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•

3
2
1
5

457 Heterokeçid hansı keçidә deyilir?

•

Doğru cavab yoxdur
Yarımkeçiricidielektrik tәmasına
Qadağan olunmuş zonalarının eni eyni olan iki yarımkeçiricinin tәmasına
Qadağan olunmuş zonalarının eni müxtәlif olan iki yarımkeçiricinin tәmasına
Dielektrik metal tәmasına

458 Metalla yarımkeçiricinin kontakt qatındakı potensial çәpәri necә adlanır?

•

Doğru cavab yoxdur
Donor sәddi
Fermi sәddi
Şottki sәddi
Akseptor sәddi

459 Kontakt hadisәsindә metalla yarımkeçirici arasındakı elektron mübadilәsini nә ilә xarakterizә edirlәr?

•

Doğru cavab yoxdur
Diffuziya әmsalları fәrqi
Çıxış işlәrinin fәrqi
Fermi sәviyyәlәrinin fәrqi
Konsentrasiya qradiyentlәri fәrqi

460 Metalla ntip yarımkeçiricinin kontaktı zamanı onlar arasında elektron mübadilәsi nece gedir?? 1.Elektronlar metaldan
yarımkeçiriciye keçir 2.Elektronlar yarımkeçiriciden metala keçir 3.Elektronlar kontakt sәrhәddindәn uzaqlaşır

•

2 vә 3
3
2
1
1 vә 3

461 Metalla ptip yarımkeçiricinin kontaktı zamanı onlar arasında elektron mübadilәsi nece gedir?? 1. Elektronlar metaldan
yarımkeçiriciye keçir 2.Elektronlar metaldan yarımkeçiriciye keçmir 3.Yarımkeçiricinin sәthә yaxın qatında әlavә elektronlar yaranır
4.Yarımkeçiricidә rekombinasiya surәtlәnir

•

Doğru cavab yoxdur
2,3
2,3,4
1,3,4
2,4

462 Metalyarımkeçirici kontaktında kontakt strukturu әsasәn aşağıdakılardan hansı ilә tәyin olunur? 1.Fermi sәviyyәlәrinin qarşılıqlı
yerlәşmәsi ilә 2.Kontakt tutumu ilә 3.Diffuziya tutumu ilә

•

1,2,3
3
2
1
2 vә 3

463 Tәbiәtdә әn geniş yayılmış yarımkeçirici elementlәr hansılardır?

•

İndium vә alüminium
Metal oksidlәri
Qәlәvi metalların birlәşmәlәri
Germanium vә silisium
Arsenium vә fosfor

464 pn keçidin elektrik tutumunda lövhәlәrarası dielektrik rolunu nә oynayır?

•

Kristal tәbәqәdәki defektlәr
Düz keçid
Bağlayıcı tәbәqә
Sәrbәst yükdaşıyıcıları olmayan hәcmi yüklәr oblastı
Tәrs keçid
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465 Nazik diod nәyә deyilir?(Lyükdaşıyıcının yolu)

•

n vә p tәbәqәnin hәr ikisinin qalınlığı d<
n vә ya p tәbәqәlәrindәn birinin qalınlığı d>>L
n vә ya p tәbәqәlәrindәn birinin qalınlığı d≤L
n vә ya p tәbәqәlәrindәn birinin d qalınlığı d<
n vә p tәbәqәnin hәr ikisinin qalınlığı d>L

466 Yarımkeçiricinin elektrik keçiriciliyinin temperaturdan asılılıq düsturunu göstәrin.

•

467 Kristalda elektronların enerji sәviyyәlәrinә görә Fermi paylanması hansı düsturla verilir?

•
468 Elektron tipli yarımkeçirici üçün elektrik keçiriciliyi düsturunu göstәrin

•
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469 Yarımkeçiricilәrdә xüsusi elektrik keçiriciliyi hansı ifadә ildә tәyin olunur?

•

470 Giriş vә çıxış siqnalları üçün baza siqnalı eyni olan halda, tranzistorun qoşulması necә adlanır?

•

ümumi baza ilә qoşulma
ümumi katodla qoşulma
ümumi anodla qoşulma
ümumi kollektorla qoşulma
ümumi emitterlә qoşulma

471 Tranzistorların hansı növü var?

•

taktlı, kaskadlı
drosser, kaskadlı
alçaldıcı, yüksәldici
sahә, bipolyar
әks rabitәli, rabitәsiz

472 Yarımkeçirici diodun elektrodları hansılardır?

•

emitter
anod vә katod;
katod;
anod;
kollektor;

473 Yarımkeçirici materialların aşqarlanması üçün istifadә olunan aşqarların neçә növü vardır?

•

5
3
2
1
4

474 Yarımkeçirici tranzistorun elektrodları hansılardır?

•

Anod vә katod
emitter;
kollektor;
baza;
baza, kollektor ve emitter

475 Yarımkeçirici diodda neçә pn keçid vardır?

•

Yoxdur
3
2
1
4

476 Zona nәzәriyyәsinә görә hansı bәrk cismlәr yarımkeçiricilәrә aiddir? (∆E qadağan olunmuş zonanın eni)

•

∆E=3eV
∆E<2eV
∆E<3eV
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∆E>3eV
∆E=2eV

477 әgәr T=0 vә E kiçikdir F olarsa, Fermi funksiyası nәyә bәrabәrdir?

•

3
1/2
1
0
2

478 Zolaqzolaq rekombinasiyası hansı keçidlә bağlıdır?

•

EC→EV
EC←EA
EC→EA
EC→EP
EC←EV

479 Anod gәrginliyinin müәyyәn qiymәtindә katod әtrafında elektron buludu yox olur. Diodun bu rejimi necә adlanır?

•

Şottki cәrәyanı rejimi
doymuş cәrәyan
başlanğıc cәrәyanı
doyma cәrәyanı
termoelektron cәrәyan

480 Mәxsusi yarımkeçirici nәdir?

•

Tәrkibindә donor vә akseptor aşqarı bәrabәr miqdarda olan yarımkeçiricidir
Tәrkibindә hәm donor, hәm dә akseptor aşqarları olan yarımkeçiricidir
Tәrkibindә istәnilәn miqdarda aşqar olan yarımkeçiricidir
Tәrkibindә istәnilәn növ aşqar olan yarımkeçiricidir
Aşqarsız (tәmiz) yarımkeçiricidir

481 Mәxsusi, n vә ptip yarımkeçiricilәrin enerji diaqramlarında Fermi sәviyyәsi harada yerlәşir ?

•

Mәxsusidә  qadağan zolağının ortasında, ntipdә  qadağan zolağının yuxarı yarısında, ptipdә  qadağan zolağının aşağı yarısında
Mәxsusidә  qadağan zolağın yuxarısında, ntipdә  qadağan zolağının ortasında, ptipdә  qadağan zolağının aşağısında
Mәxsusidә  qadağan zolağının aşağısında, ntipdә  qadağan zolağının ortasında , ptipdә  qadağan zolağının yuxarısında
Mәxsusidә  qadağan zolağın ortasında, ntipdә  qadağan zolağın aşağı hissәsindә, ptipdә  qadağan zolağın yuxarı hissәsindә
Mәxsusidә  qadağan zolağının aşağısında, ntipdә  qadağan zolağının yuxarısında, ptipdә  qadağan zolağının ortasında

482 Yarımkeçiricilәrdә hansı yüklәr cәrәyan daşıyıcılarıdır?

•

İonlar
Elektronlar
Deşiklәr
Elektronlar vә deşiklәr
Yarımkeçiricinin tipindәn asılıdır

483 Diffuziya cәrәyanı nәdir?

•

Yükdaşıyıcıların istilik sahәsindә istiqamәtli hәrәkәti
Yükdaşıyıcıların elektrik sahәsindә istiqamәtli hәrәkәti
Yükdaşıyıcıların konsentrasiya qradienti nәticәsindә istiqamәtli hәrәkәti
Yükdaşıyıcıların maqnit sahәsindә istiqamәtli hәrәkәti
Yükdaşıyıcıların qravitasiya sahәsindә istiqamәtli hәrәkәti

484 Dreyf cәrәyanı nәdir?

•

Yükdaşıyıcıların qravitasiya sahәsindә istiqamәtli hәrәkәti
Yükdaşıyıcıların konsentrasiya qradienti nәticәsindә istiqamәtli hәrәkәti
Yükdaşıyıcıların maqnit sahәsindә istiqamәtli hәrәkәti
Yükdaşıyıcıların istilik sahәsindә istiqamәtli hәrәkәti
Yükdaşıyıcıların elektrik sahәsindә istiqamәtli hәrәkәti

485 ptip yarımkeçiricilәrdә әsas yükdaşıyıcılar hansılardır?
Elektron vә deşiklәr
Elektronlar
Mәnfi ionlar
Müsbәt ionlar

•
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•

Deşiklәr

486 ntip yarımkeçiricilәrdә әsas yükdaşıyıcılar hansılardır?

•

Mәnfi ionlar
Elektronlar
Deşiklәr
Elektronlar vә deşiklәr
Müsbәt ionlar

487 Yarımkeçirici tranzistorda neçә pn keçid vardır?

•

5
3
2
1
4

488 Metal elektron üçün hansı rolu oynayır?

•

potensial kollektor
potensial tәpә
destruktiv çәpәr
konstruktiv çәpәr
potensial çuxur

489 Diodun elektrik deşilmәsi dedikdә nә başa düşülür ?

•

Әks gәrginliyin müәyyәn qiymәtindәn sonra cәrәyanın kiçicik dәyişmәsilә gәrginliyin kәskin artması
Diodun düz cәrәyanının kәskin artması
Diodun mexaniki deşilmәsi (dielektrikdә olduğu kimi)
Diodun xarab olub, sıradan çıxması
Әks gәrginliyin müәyyәn qiymәtindәn sonra gәrginliyin kiçicik dәyişmәsilә cәrәyanın kәskin artması

490 Diodun әks cәrәyanı temperatur artdıqca:

•

Kvadratik qanunla artır
Eksponensial qanunla artır
Xәtti qanunla azalır
Xәtti qanunla artır
Dәyişmәz qalır

491 pn keçiddә bağlayıcı tәbәqәnin qalınlığı dedikdә nә nәzәrdә tutulur?

•

Doğru cavab yoxdur
p vә n oblastların qalınlıqları cәmi
n oblastının qalınlığı
p oblastının qalınlığı
p vә n oblastların qalınlıqları fәrqi

492 Real pn keçiddә tam müqavimәt nәdәn ibarәtdir?

•

Doğru cavab yoxdur
Elektron oblastının müqavimәtindәn
Deşik oblastının müqavimәtindәn
Bağlayıcı tәbәqәnin müqavimәtindәn
Bağlayıcı tәbәqәnin müqavimәti ilә deşik vә ya elektron oblastlarının müqavimәtlәri cәmindәn

493 pn keçiddә gәrginlik buraxıcı istiqamәtdә yönәldikdә hansı hadisә baş verir?

•

Әsas yükdaşıyıcıların regenerasiyası
Qeyriәsas yükdaşıyıcıların ekstraksiyası
Qeyriәsas yükdaşıyıcıların injeksiyası
Qeyriәsas yükdaşıyıcıların rekombinasiyası
Qeyriәsas yükdaşıyıcıların regenerasiyası

494 Aşağıdakı elementlәrin hansından mikrosxemlәrdә kondensator kimi istifadә olunur?

•

Rezistordan
Lampalı dioddan
Yarımkeçirici tranzistordan
Yarımkeçirici dioddan
Trioddan
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495 Tarazlı vә tarazsız yükdaşıyıcılar nәyә deyilir ?

•

İstәnilәn yükdaşıyıcı hәm tarazlı, hәm dә tarazsız ola bilәr
İşığın tәsirilә yaranan daşıyıcılar tarazlı, digәr üsullarla yaranan daşıyıcılar isә tarazsız daşıyıcılar adlanır
İstilik nәticәsindә yaranan daşıyıcılar tarazlı, digәr xarici tәsirlәr nәticәsindә yaranan daşıyıcılar isә tarazsız daşıyıcılar adlanır
İstilik nәticәsindә yaranan daşıyıcılar tarazsız, digәr xarici tәsirlәr nәticәsindә yaranan daşıyıcılar isә tarazlı daşıyıcılar adlanır
İonlaşdırıcı şüaların tәsirilә yaranan daşıyıcılar tarazlı, istilik nәticәsindә yarananlar isә tarazsız daşıyıcılar adlanır

496 Toxunma sәrhәdlәrinin sahәsindәn asılı olaraq diodlar hansılardır?

•

İmpuls,nöqtәvi
Dayaq,müstәvi
Dayaq
Nöqtәvi,müstәvi
Müstәvi,dayaq

497 Yarımkeçirici tәbәqәdәn axan cәrәyan şiddәtini sәthә perpendikulyar elektrik sahәsi ilә idarә etmәyә imkan verәn cihaz necә
adlanır?

•

tristor
bipolyar tranzistor
tranzistor
rezistor
sahә tranzistoru

498 Stablitronun pn keçidinin eni hansı diapozonu müәyyәn edir?

•

Yük cәrәyanının stabillәşmә
Müqavimәtin stabillәşmә
Cәrәyanın stabillәşmә
Gәrginliyin stabillәşmә
Cәrәyan vә müqavimәtin stabillәşmә

499 Stablitronlar dayaq diodu olub,stabillәşdirmә sxeminә necә qoşulur?

•

Qarışıq
İstilik deşilmәsinin әksinә
Sabillәşdirmә sxeminә düz
Stabillәşdirmә sxeminin әksinә
İstilik deşilmәsinә düz

500 Stablitronlar hansı diodlar qrupuna aiddir?

•

Varikoplar
Şotki diodları
İmplus diodları
Dayaq diodları
Düzlәndirici diodlar

501 Şottki diodlarında әks cәrәyan vә deşilmә gәrginliyinin qiymәtlәri hansılar ola bilәr?

•
502 Şottki diodun çevrilmә vaxtı nә qәdәrdir?

•

503 Şottki diodu hansı tezliklәr intervalında işlәyә bilir?
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•

3÷5 khs
3÷5 Mhs
3÷15 Hhs
3÷15 khs
3÷15 Mhs

504 pn keçidli diodların yüksәk tezliklәrdә işlәmәlәrinә mane olan әsas sәbәb nәdir?

•

Doğru cavab yoxdur
Qeyri әsas yükdaşıyıcıların generasiyası vә rekombinasiyası
Әsas yükdaşıyıcıların injeksiyası vә ekstraksiyası
Qeyri әsas yükdaşıyıcıların injeksiyası vә ekstraksiyası
Әsas yükdaşıyıcıların generasiyası vә rekombinasiyası

505 Şottki diodun başqa pn keçidli diodlardan әsas fәrqi nә ilә әlaqadardır?

•

Doğru cavab yoxdur
Qeyri әsas yükdaşıyıcıların generasiyası vә rekombinasiyası
Әsas yükdaşıyıcıların injeksiyası vә ekstraksiyası
Qeyri әsas yükdaşıyıcıların injeksiyası vә ekstraksiyası
Әsas yükdaşıyıcıların generasiyası vә rekombinasiyası

506 Vakuum diodunun VAXnın neçe oblastı var?

•

5
3
2
1
4

507 Alçaq gәrginlikli stabilitronlarda gәrginliyin düzgün qiymәti hansıdır?

•

Ust < 12,3 V
Ust < 60,3 V
Ust < 16,3 V
Ust < 9,3 V
Ust < 6,3 V

508 Stabilitronda pn keçidin baza qatında aşqarların yüksәk konsentrasiyasında keçiddә hansı deşilmә baş verir?

•

Doğru cavab yoxdur
Tunel
Sәthi
Selvari
Selvari vә Tunel

509 Stabilitronda pn keçidin baza qatında aşqarların nisbәtәn kiçik konsentrasiyasında keçiddә hansı deşilmә baş verir?

•

Doğru cavab yoxdur
Tunel
Sәthi
Selvari
Selvari vә Tunel

510 pn keçiddә elektrik deşilmәsindәn hansı diodda istifadә olunur?

•

Şottki diodu
Impuls diodu
Tunel diodu
Stabilitron
Varikap

511 Düzlәndirici diodlar hansı tezlik diapazonunda dәyişәn cәrәyanı sabit cәrәyana şevirir?

•

500 khs1000 khs
50 hs1000 hs
50 hs100 hs
10 hs20 hs
50 hs100 khs

512 Aşağıdakı diodlardan hansından dәyişәn tutumlu kondensator kimi istifadә oluna bilәr?
Şottki diodu
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•

Stabilitron
Tunel diodu
Varikap
Impuls diodu

513 Aşağıdakı fikirlәrdәn hansı doğrudur? Diodlar: 1.Elektrik siqnallarını düzlәndirir 2.Siqnalları detektә edir 3.Siqnalın tezliyini
çoxaldır

•

1,2,3
Yalnız 3
Yalnız 2
Yalnız 1
1 vә 2

514 Aşağıdakılardan hansı yalnız sabit cәrәyan gәrginliyi üçündür?

•

Stabilitron
Varikap
Tunel diodu
Şottki diod
Vakuum diodu

515 pn keçidindә bağlayıcı tәbәqәni vә daxili elektrik sahәsini hansı yüklәr yaradırlar?

•

pn keçidi yaradılarkәn onu tәşkil edәn yarımkeçiricilәrә aşqarların vurulması sayәsindә keçidin kontakt sәrhәdinin hәr iki tәrәfindә hәcmi yüklәr
toplanaraq bağlayıcı tәbәqәni vә daxili elektrik sahәsini әmәlә gәtirirlәr
pn keçidinә sabit maqnit sahәsi tәsir etdikdә bağlayıcı tәbәqә vә daxili elektrik sahәsi yaradan yüklәr generasiya olunur
Elektroliz üsulu ilә pn keçidindә bağlayıcı tәbәqә vә daxili elektrik sahәsi yaradılır
pn keçidinin qızması sayәsindә bağlayıcı tәbәqәni vә daxili elektrik sahәsini yaradan yüklәr әmәlә gәlir
Mexaniki qüvvәlәrin tәsiri zamanı pn keçidindә bağlayıcı tәbәqәni vә daxili elektrik sahәsi yaradan yükdaşıyıcılar meydana çıxır

516 Tranzistorun elektrik dövrәsinә qoşulma sxemini göstәrin İnteqral mikrosxem növünә aid sıranı göstәrin (1 monolit, 2 hibrid, 3
düzlәndirici, 4 ventil, 5 quraşdırılmış)

•

ümumi katod
ümumi baza ilә qoşulma
ümumi emitterlә
ümumi kollektorla
ümumi anod

517 Tranzistorun elektrik dövrәsinә qoşulma sxemini göstәrin.

•

ümumi katod
ümumi kollektorla
ümumi emitterlә qoşulma
ümumi baza ilә qoşulma
ümumi anod

518 Aşağıda göstәrilәn sxemlәri verilmiş ardıcıllıqla düz: ümumi kollektorlu sxem, ümumi emitterli sxem vә ümumi bazalı sxem.
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•

5;3;2
2;5;4
4;5;1
1;2;3
3;2;1

519 Müxtәlif yarımkeçirici cihazların şәrti qrafik işarәlәri verilmişdir. Onları göstәrilәn ardıcıllıqla düz: sahә tranzistoru, bipolyar
tranzistor, dinistor, trinistor vә MDYtranzistor.

•

3;1;2;5;4
5;4;3;2;1
2;1;4;3;5
1;2;3;4;5
3;2;1;4;5

520 Aşağıdakı qrafik işarәlәrindәn hansı nkanallı MDY tranzistoruna aiddir?

•

521 Aşağıdakı qrafik işarәlәrindәn hansı pkanallı sahә tranzistoruna aiddir?

•
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522 Aşağıdakı qrafik işarәlәrindәn hansı npn tipli tranzistora aiddir?

•

523 Tranzistorun elektrik dövrәsinә qoşulma sxemini göstәrin.

•

ümumi katod
ümumi emitterlә qoşulma
ümumi baza
ümumi kollektorla
ümumi anod

524 Tranzistorda emitter cәrәyanının ötürülmә әmsalı hansı intervalda dәyişir?

•

10÷20
0,5÷1
0,05÷0,1
0,95÷0,999
0,70÷0,90

525 Tranzistorun hansı qoşulma sxemindә hәm cәrәyan, hәm gәrginlik vә hәm dә güc güclәndirilir?

•

Bütün qoşulma sxemlәrindә
ÜE
ÜK
ÜB
Elә sxem yoxdur

526 Bipolyar tranzistor neçә elektrodlu yarımkeçirici cihazdır?

•

Tranzistorun tipindәn asılıdır
4
3
2
5

527 Bipolyar vә sahә tranzistorları necә idarә olunurlar?

•

Hәr ikisi gәrginliklә idarә olunurlar
Bipolyar tranzistor elektrodlarası gәrginliyin yaratdığı elektrik sahәsi, sahә tranzistoru girişә verilәn cәrәyanla
Bipolyar tranzistor diffuziya tutumu, sahә tranzistoru baryer tutumu ilә
Bipolyar tranzistor cәrәyanla, sahә tranzistoru elektrodlarası gәrginliyin yaratdığı elektrik sahәsi ilә
Hәr ikisi cәrәyanla idarә olunurlar

528 Varikapın tutumu hansı halda azalır?
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•

Doğru cavab yoxdur
Düz cәrәyan artdıqda
Әks gәrginlik artdıqda
Әks gәrginlik azaldıqda
Düz cәrәyan azaldıqda

529 Aşağıdakı cihazlardan hansının iş prinsipi diodun tutm xassәsinә әsaslanır?

•

Stabilitron
Varikap
Tunel diodu
Şottki diod
Vakuum diodu

530 Aşağıdakı cihazlardan hansı әks gәrginliyin artması ilә diodun deşilmәsi hadisәsi әsasında yaradılmışdır?

•

Stabilitron
Varikap
Tunel diodu
Şottki diod
Vakuum diodu

531 Tunel diodu hazırlanarkәn hansı şәrtlәr ödәnmәlidir? 1.pn keçid dar olmalıdır. 2. pn keçidin eni böyük olmalıdır. 3.Keçidin
hazırlandığı material cırlaşmış olmalıdır.

•

2,3
Yalnız 3
Yalnız 2
Yalnız 1
1 vә 3

532 Tunel diodu ilk dәfә hansı ölkәdә hazırlanmışdır?

•

Rusiyada
Fransada
Almaniyada
Çindә
Yaponiyada

533 Şottki baryeri әsasında hansı cihazlar hazırlanır? 1.İfrat yüksәk tezlikli impuls diodları 2.Yüksәk sürәtli tranzistorlar 3.Loqarifmik
diodlar

•

1,2,3
Yalnız 3
Yalnız 2
Yalnız 1
1 vә 2

534 Şottki diodların hazırlanmasında әsas hansı yarımkeçirici maddәdәn istifadә olunur?

•

Kd
Ge
Se
İn
Si

535 Npn tipli tranzistorlarda emitter hansı potensiala malik olur?

•

hec biri
Emitter bazaya nәzәrәn müsbәt potensiala
Müsbәt potensiala
Mәnfi potensiala
Sıfır potensiala

536 Pnp tipli tranzistorlarda kollektor hansı potensiala malik olur?

•

Sıfır potensiala
Kollektor bazaya nәzәrәn müsbәt potensiala
Müsbәt potensiala
Mәnfi potensiala
Kollektor emitterә nәzәrәn müsbәt potensiala
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537 Pnp vә npn tipli tranzistorları arasındakı fәrq nәdәn ibarәtdir?

•

Cәrәyanın eyniliyi
Qidalandırıcı mәnbәyin polyarlığının eyniliyi
İdarәedici cәrәyanın müxtәlifliyi
Qidalandırıcı mәnbәyin polyarlığının müxtәlifliyi
Gәrginliyin eyniliyi

538 Pnp tipli tranzistorlarda idarәedici cәrәyan nә zaman yaranır?

•

Deşiklәrin bazaya keçmәsi hesabına
Deşiklәrin kollektora keçmәsi hesabına
Elektronların emitterdәn bazaya keçmәsi hesabına
Deşiklәrin emitterdәn bazaya keçmәsi hesabına
Elektronların kollektora keçmәsi hesabına

539 Npn tipli tranzistorlarda idarәedici cәrәyan nә zaman yaranır?

•

Elektronların kollektora keçmәsi hesabına
Deşiklәrin emitterә keçmәsi hesabına
Deşiklәrin bazaya keçmәsi hesabına
Elektronların emitterdәn bazaya keçmәsi hesabına
Elektronların bazaya keçmәsi hesabına

540 Elektrik siqnallarını güclәndirәn cihaz hansıdır?

•

Variokaplar
Müstәvi diod
Nöqtәvi diod
Tranzistor
İmpuls diodu

541 Tranzistorlar neçә dayanıqlı sxemlәr kimi istifadә olunur?

•

6
4
3
2
5

542 Silisium diodlarından tәkcә qida mәnbәyinin gәrginliyini stabillәşdirmәk üçün deyil,hәm dә sxemdәki hansı parametrlәrin
sәviyyәsini qeyd etmәk üçün istifadә olunur?

•

Giriş gәrginliyinin sәviyyәsini
Stabillәşmә cәrәyanının sәviyyәsini
Stabillәşmә gәrginliyinin sәviyyәsini
Cәrәyanın,gәrginliyin sәviyyәsini
Giriş cәrәyanının sәviyyәsini

543 Sahә tranzistorlarında işçi cәrәyan nә ilә şәrtlәnmişdir?

•

deşiklәrlә
hәm әsas, hәm dә qeyriәsas yükdaşıyıcılarla
qeyriәsas yükdaşıyıcılarla
әsas yükdaşıyıcılarla
elektronlarla

544 yarımkeçirici diodlar vә tranzistorlar hansı cihazlar qrupuna aiddir?

•

analoq sistemli cihaz
elektro maqnit cihazları
maqnit cihazları
yarımkeçirici cihazlar
rәqәm sistemli cihaz

545 Keçid proseslәrini öyrәnәrkәn әsasәn hansı xarakteristikalar öyrәnilir?

•

giriş vә çıxış siqnalının dәyişmә qanununu
giriş siqnalının dәyişmә qanunu
çıxış siqnalının dәyişmә qanunu vә keçid proseslәrinin davametmә müddәti
giriş siqnalının dәyişmә qanunu vә sürәklilik müddәti
keçid müddәti,fasilә müddәti
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546 Keçid proseslәri hansı qanunlar әsasında öyrәnilir?

•

paylanma
assosiativlik
kommutativlik
kommutasiya
distributivlik

547 RC dövrәsi üçün Kirxhovun 2ci qanunu hansıdır?

•

Um/UR=UC
Um=UcUm
Uc=URUm
Uc+UR=Um
Uc/UR=Um

548 İmpuls qurğularının xәtti elementlәrindә induktivlikli dövrәdә gәrginliklә cәrәyan arasında asılılıq hansıdır?

•
U(t)=Ldt

549 Konstruktivtexnoloji xüsusiyyәtlәrinә ğörә diodlar hansıdır?

•

güclәndirmә
detektәetmә
düzlәndirici
müstәvi, nöqtәvi
çoxaldılma

550 Xәtti dövrәnin gәrginlikdüşküsü 200V,cәrәyan şiddәti 20A olan rezistorun müqavimәyi nә qәdәrdir?

•

4000 Om
180 Om
0,1 Om
10 Om
220 Om

551 Xәtti dövrәnin müqavimәti 25Om,gәrginkik düşküsü 100V olduqda,cәrәyan şiddәti nә qәdәrdir?

•

0,25A
125A
2500A
4A
75A

552 J=5A;R=10 Om olan xәtti dövrәnin gәrginlik düşgüsü nә qәdәrdir?

•

15V
2V
0,5V
50V
5V

553 Baza cәrәyanının sabit qiymәtindә kollektor cәrәyanınını kollektor gәrginliyindәn asılılığı tranzistorun hansı xarakteristikası
adlanır?

•

VA
emitter
baza
kollektor
işıq

554 kollektor gәrginliyinin sabit qiymәtindә kollektor cәrәyanınını baza cәrәyanından asılılığı hansı xarakteristikanı ifadә edir?
VA xarakteristikası
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•

baza xarakteristikası
kollektor xarakteristikası
ötürmә xarakteristikası
emitter xarakteristikası

555 Baza cәrәyanının sabit qiymәtindә kollektor cәrәyanınını kollektor gәrginliyindәn asılılığı tranzistorun hansı xarakteristikası
adlanır?

•

VA
emitter
baza
kollektor
işıq

556 Kollektor gәrginliyinin sabit qiymәtindә baza cәrәyanının baza gәrginliyindәn asılılığı tranzistorun hansı xarakteristikası adlanır?

•

emitter
VA
kollektor
baza
işıq

557 Tranzistorların xarakteristikalarından istifadә etmәklә nәyini tәyin etmәk olur

•

hәcmini
parametrlәrini
ölçülәrini
sahәsini
uzunluğunu

558

•

istilik keirmә әmsalı
cәrәyanın temperatur әmsalı
temperatur әmsalı
stabillәşmә әmsalı
sәthi gәrilmә әmsalı

559

•

İ≈0
İ=İst
İ=max
İ=min
İst ,İmax

560 Ust/Jst – düsturu hansı müqavimәtinin düsturudur?

•

statik, daxili
dinamik, daxili
statik müqavimәt
dinamik müqavimәt
daxili müqavimәt

561 Stabilitronun müqavimәtlәri dedikdә hansı müqavimәtlәr başa düşülür?

•

statik vә daxili müqavimәt
dinamik müqavimәt
statik müqavimәt
statik, dinamik müqavimәt
daxili müqavimәt

562 Stabilitron neçә müqavimәtlә xarakterizә olunur?

•

4
3
6
5
2

563 Tranzistorlar hansı elementlәrdәn hazırlanır?
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•

selen, silisium
yod
selen
silisium vә germanium
manqan

564 İş prinsipi yalnız bir işarәli yükdaşıyıcıların ( elektronların vә ya deşiklәrin ) istifadә olunmasına әsaslanan cihaz necә adlanır?

•

yarımkeçirici diodlar
diodlar
bipolyar tranzistorlar
unipolyar tranzistorlar
triodlar, diodlar

565 Hәrәkәtli yük daşıyıcıların bazadakı hәrәkәt mexanizmindәn asılı olaraq tranzistorlar necә olurlar?

•

unipolyar
dreyfli
diffuziyalı
diffuziyalı, dreyfli
bipolyar

566 Tranzistorun tiplәri hansılardır?

•

dreyfli
unipolyar
bipolyar
bipolyar vә unipolyar
diffuziyal;

567 Tranzistorun xarakteristikalar ailәsinin iş rejminә uygun oblastı hansıdır?

•

tәkrarlanan
doyma
aktiv
aktiv vә doyma
sürüşmә

568 Hansı cihazda cәrәyan hәr iki işarәli yükdaşıyıcıların ( elektron vә deşiklәr ) hәrәkәti nәticәsindә yaranır?

•

voltmetrdә
diodda
uni polyar tranzistorda
bipolyar tranzistorda
ampermetrdә

569 Tranzistorda daxiledici adını almış әks istiqamәtli rejimdә işlәyәn keçid hansı keçid adlanır?

•

baza
emitter,baza
emitter keçidi
kollektor keçidi
kollektor,baza

570 Tranzistorda daxiledici adını almış düz istiqamәtli rejimdә işlәyәn keçid hansı keçid adlanır?

•

kollektor vә baza
baza
kollektor keçidi
emitter keçidi
emitter vә baza

571 Şottki diodlarını başqa diodlardan fәrqlәndirәn әsas cәhәt nәdir? 1.Onların keçidlәrindә qeyri әsas yükdaşıyıcıların infeksiyası
olmur 2.әsas yükdaşıyıcılarla işlәyir 3.Metalla ptip yarımkeçiricinin tәmasından yaranır.

•

Doğru cavab yoxdur
2 vә 3
1 vә 3
1 vә 2
1,2,3

572 Varikapda bazaya infeksiya etmiş yükün dәyişmәsinin gәrginliyin dәyişmәsinә nisbәti necә adlanır?
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•

Xarici tutum
Diffuziya tutumu
Çәpәr tutumu
Sәdd tutumu
Daxili tutum

573 Varikapda sәdd tutumu aşağıdakı kәmiyyәtlәrin hansından asılıdır? 1.Keçidin enindәn 2.Keçidin sahәsindәn 3.Daşıyıcıların
yüruklüyünden

•

1,2,3
2 vә3
1 vә 2
Yalnız 1
Yalnız 2

574 Varikapın iş prinsipi elektrik keçidinin tutumunun hansı parametrdәn asılılığına әsaslanır?

•

Doğru cavab yoxdur
Enerjidәn
Tәtbiq olunan cәrәyandan
Tәtbiq olunan gәrginlikdәn
Temperaturdan

575 Alçaq gәrginlikli stabilitronlarda hansı deşilmәdәn istifadә olunur?

•

Selvari vә Sәthi
Tunel
Sәthi
Selvari
Tunel vә sәthi

576 Tunel effekti tunel diodunun VAXda hansı hissәni әmәlә gәtirir?

•

Doğru cavab yoxdur
Doyma cәrәyanı hissәsini
Maksimal cәrәyan yaranan hissәni
Әks müqavimәtli hissәni
Әks cәrәyan hissәsini

577 Yarımkeçirici stabilitronlardan hansı stablizatorlarda istifadә olunur? 1.Parametrik 2.Kompensasiyalı 3.Körpü

•

1,2,3
Yalnız 3
Yalnız 2
Yalnız 1
1 vә 2

578 Aşağıdakılardan hansı stabilitronu xarakterizә edәn parametrlәrә aid deyildir? 1. Maksimal güc 2.Diferensial müqavimәt
3.Stabillәşmә gәrginliyi 4. İmpuls gәrginliyi

•

Doğru cavab yoxdur
3
2
1
4

579 Bipolyar tranzistorun ÜB qoşulma sxemindә giriş dövrәsi hansı dövrәdir?

•

Mәnsәb dövrәsi
Baza dövrәsi
Kollektor dövrәsi
Emitter dövrәsi
Mәnbә dövrәsi

580 Bipolyar tranzistorun hansı qoşulma sxemindә giriş dövrәsi baza dövrәsi olur?

•

Ümumi mәnbәli qoşulma sxemindә
Ümumi mәnbәli qoşulma sxemindә
ÜB sxemindә
ÜK sxemindә
ÜE sxemindә

581 Praktikada bipolyar tranzistorun hansı qoşulma sxemindәn daha çox istifadә olunur?
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•

Ümumi mәnsәbli
Ümumi bazalı (ÜB)
Ümumi kollektorlu (ÜK)
Ümumi emitterli (ÜE)
Ümumi mәnbәli

582 Bipolyar tranzistorda orta tәbәqә (elektrod) necә adlanır?

•

Anod
Baza
Kollektor
Emitter
İdarәedici

583 Bipolyar tranzistor neçә pn keçidә malik yarımkeçirici cihazdır?

•

5
3
2
1
4

584 Bipolyar tranzistorda cәrәyan yaranması hansı yükdaşıyıcılarla bağlıdır?

•

müsbәt
hәm әsas, hәm dә qeyri әsas
qeyriәsas
әsas
mәnfi

585 Metaloksidyarımkeçirici tipli sahә tranzistorunda işçi cәrәyan hansı komponentdәn axır?

•

OY
yarımkeçirici
oksid
metal
MO

586 Aşağıdakı cihazların hansının işindә qeyriәsas yükdaşıyıcıların inyeksiyası әsas rol oynayır?

•

sahә tranzistoru
tunel diodu
analoq diodu
vakuum diodu
bipolyar tranzistor

587 pn keçidli sahә tranzistorunun iş prinsipinin әsasını göstәrin.

•

keçid müqavimәtinin temperaturdan asılılığı
keçidin müqavimәtinin gәrginlikdәn asılılığı
keçidin qalınlığının gәrginlikdәn asılılığı
yarımkeçiricinin müqavimәtinin temperaturdan asılılığı
keçid cәrәyanın müqavimәtindәn asılılığı

588 Tәtbiq edilәn gәrginlik U>Ut olduqda,dioddan axan cәrәyan hansı qiymәti alır?

•

Kiçik,ani
Çox kiçik
Kiçik
Qeyrimәhdud böyük
Ani cәrәyan

589 Pn tipli yarımkeçiricilәr toxundurulduqda xüsusi mexanizmi yaranır ki,hәmin mexanizm diodların harada içlәdilmәsini müәyyәn
edir?

•

Elektrik deşilmәsindә
Stabillәşmәdә
Keçiddә
Hansı sahәdә
Keçiddә,stabillәşmәdә

590 Toxunma sәrhәdlәrinin sahәsindәn asılı olaraq diodlar neçә cür olur?
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•

6
4
3
2
5

591 Silisiumun hansı parametrini seçmәklә lazimi qiymәtә malik stabillәşdirici gәrginlik әldә etmәk olar?

•

Gәrginliyini,müqavimәtini
Stabillәşmә cәrәyanını
Stabillәşmә gәrginliyini
Xüsusi müqavimәtini
Müqavimәtini

592 Stablitronun xüsusi müqavimәti böyük olduqca,onun stabillәşmә gәrginliyi necә olur?

•

Fәrqli
Böyük
Çox kiçik
Kiçik,fәrqli
Kiçik

593 Silisium diodlarından nә vaxt istifadә olunur?

•

Cәrәyanın kәskin dәyişmәsindә
Pn keçidinin deşilmәsindә
Elektrik deşilmәsinә qarşı böyük dayanıqlılığında
İstilik deşilmәsinә qarşı böyük dayanıqlılığında
Pn keçidinin sıradan çıxmasında

594 Germanium diodlarında hansı deşilmә hadisәlәri baş verir?

•

Pn keçidinin istilik deşilmәsi
İstilik
Elektrik
Elektrik vә istilik
Pn keçidinin elektrik deşilmәsi

595 Bipolyar tranzistorun ÜE qoşulma sxemindә (Uke=sabit şәrtindә) nә üçün girişә verilәn Ib – baza cәrәyanının artması çıxışda Ik –
kollektor cәrәyanının artmasına gәtirir?

•

Uke dәyişmәz qaldığı halda çıxış dövrәsinә paralel qoşulmuş Rk rezistoru Ik cәrәyanının artmasını tәmin edir
Emitterdәn bazaya injeksiya olunan yükdaşıyıcılar kollektor keçidinin elektrik sahәsi tәrәfindәn zәbt olunaraq kollektora ötürülür vә Ik
cәrәyanının artmasına sәbәb olurlar
Ib baza cәrәyanı idarәedici, emitter cәrәyanı idarәolunan olduğu üçün
Emitter keçidinin gәrginliyi kollektor cәrәyanını idarә etdiyi üçün
Uke dәyişmәz qaldığı halda çıxış dövrәsinә ardıcıl qoşulmuş Rk rezistoru Ik cәrәyanının artmasını tәmin edir

596 Bipolyar tranzistorun hansı iş rejimlәri var vә bu rejimlәrdә keçidlәr necә qoşulur?

•

4 iş rejimi var 1) normal aktiv rejimemitter keçid düz , kollektor keçidi әks 2) doyma rejimi  hәr iki keçid düz 3) ayırma rejimi – hәr iki keçid әks
4) invers rejim – kollektor keçidi düz, emitter keçidi әks qoşulur
3 iş rejimi var 1) aktiv rejimemitter keçidi düz, kollektor keçidi açıq 2) doyma rejimi  hәr iki keçid әks 3) ayırma rejimi – hәr iki keçid düz
4 iş rejimi var 1) normal aktiv rejimemitter keçidi düz qoşulur, kollektor dövrәsi qısa qapanır 2) invers aktiv rejimemitter keçidi әks, kollektor
keçidi düz 3) doyma rejimi – hәr iki keçid düz 4) ayırma rejimi – hәr iki keçid әks
4 iş rejimi var 1) normal aktiv rejim emitter keçidi әks, kollektor keçidi düz istiqamәtdә qoşulur 2) invers aktiv rejimemitter keçidi düz kollektor
keçidi әks 3) doyma rejimi – hәr iki keçid düz 4) ayırma rejimi – hәr iki keçid әks
3 iş rejimi var 1) aktiv rejim – hәr iki keçid düz 2) ayırma rejimi  hәr iki keçid әks 3) doyma rejimi – emitter keçidi әks, kollektor keçidi düz

597 Bipolyar tranzistor dövrәsindә gәrgnliyә vә gücә görә güclәndirmәni tәmin edәn element aşağıdakılardan hansıdır?

•

Doğru cavab yoxdur
Çıxış müqavimәti
Giriş müqavimәti
Kondensator
Yük müqavimәti

598 Ümumi emitter ilә qoşulma sxemindә güclәndirmә әmsalının ( cәrәyana görә ötürmә ) düzgün ifadәsi hansıdır?(α cәrәyana görә
statik güclәnmә әmsalıdır).

•

Doğru cavab yoxdur
β=1+α/ α
β= 1α/ α
β=α/1α

77/91

22.12.2016
β=α/1+α

599 Bipolyar tranzistorda ümumi emitter ilә qoşulma sxemindә giriş siqnalı mәnbәyi hara qoşulur?

•

Doğru cavab yoxdur
Kollektor dövrәsinә
Baza dövrәsinә
Kollektoremitter aralığına
Emitter dövrәsinә

600 Bipolyar tranzistorda ümumi baza ilә qoşulma sxemi hansı güclәndirmәni tәmin edir? 1.Cәrәyana görә 2.Gәrginliyә görә 3.Gücә
görә

•

1,2,3
2 vә 3
1 vә 3
1 vә 2
Yalnız 1

601 Bipolyar tranzistorların neçә cür dövrәyә qoşulma sxemi vardır?

•

1
4
2
6
5

602 Bipolyar tranzistorda yük müqavimәti hansı dövrәyә qoşulur?

•

Dogru cavab yoxdur.
Hәm giriş, hәm dә çıxış elektrodunun dövrәsinә
Çıxış elektrodunun dövrәsinә
Giriş elektrodunun dövrәsinә
Xarici dövrәyә

603 Bipolyar tranzistorda güclәndirilәcәk siqnal hara qoşulur?

•

Cәrәyan güclәnmir
Baza dövrәsinә
Emitter dövrәsinә
Kollektor dövrәsinә
Kollektor vә baza dövrәsinә

604 Bipolyar tranzistor nә ilә idarә olunur?

•

Kәnar quvvәlәrlә
Cәrәyanla
Potensialla
Gәrginliklә
Sahә intensivliyi ilә

605 Bipolyar tranzistorda siqnal hansı enerji hesabına güclәnir?

•

İstilik enerjisi hesabına
Tranzistorun daxili enerjisi hesabına
Әks cәrәyanın enerjisi hesabına
Mexaniki tәsirlәr hesabına
Kәnar qida mәnbәyinin enerjisi hesabına

606 Aşağıdakılardan hansı doğrudur?

•

Dogru cavab yoxdur.
Emitter cәrәyanı idarә olunan, baza cәrәyanı idarә edәndir.
Emitter cәrәyanı idarә olunan, kollektor cәrәyanı idarә edәndir.
Emitter cәrәyanı idarә edәn, kollektor cәrәyanı idarә olunandır.
Kollektor cәrәyanı idarә edәn , baza cәrәyanı idarә olunandır.

607 pnp tip bipolyar tranzistorda baza cәrәyanı ( İb ), emitter cәrәyanının elektron toplananı, rekombinasiyaya sәrf olunan deşik
toplananı ( İbp ) vә istilik cәrәyanı İk0 arasındakı münasibәtlәrdәn hansı doğrudur?

•

İb= İk0+ İbp – İen
İb= İen+ İk0 – İbp
İb= İen+ İbp – İk0
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İb= İen+ İbp+ İk0
İb= İen İk0 – İbp

608 әks istiqamәtdә qoşulmuş kollektor keçidindә cәrәyanının idarә olunmayan toplananı yaranır.Bu cәrәyan necә adlanır vә nә ilә
әlaqәdardır?

•

Doğru cavab yoxdur.
Düz cәrәyan vә qeyriәsas yük daşıyıcıların diffuziyası ilә әlaqәdardır.
Әks cәrәyan vә qeyriәsas yük daşıyıcıların dreyfi ilә әlaqәdardır.
Düz cәrәyan vә qeyriәsas yük daşıyıcıların dreyfi ilә әlaqәdardır.
Әks cәrәyan vә qeyriәsas yük daşıyıcıların diffuziyası ilә әlaqәdardır.

609 pnp tip bipolyar tranzistorda kollektor cәrәyanının deşik toplananının emitter cәrәyanının deşik toplananına nisbәti nәyi
xarakterizә edir?

•

Cәrәyana görә ötürmә әmsalını
Deşiklәrin bazadan keçmә әmsalını
İnjeksiya әmsalını
Güc әmsalını
Ekstraksiya әmsalını

610 pnp tipli bipolyar tranzistorda deşiklәrin hәrәkәti ilә yaranan cәrәyanın (Jep) emitter cәrәyanına (Je) nisbәti nәyi xarakterizә edir?

•

Cәrәyana görә ötürmә әmsalını
Deşiklәrin bazadan keçmә әmsalını
İnjeksiya әmsalını
Güc әmsalını
Ekstraksiya әmsalını

611 Emitter keçidinin işi necә qiymәtlәndirilir?

•

Diffuziya әmsalı ilә
Gәrginliyin qiymәti ilә
Ekstraksiya әmsalı ilә
İnjeksiya әmsalı ilә
Cәrәyanın qiymәti ilә

612 pnp tipli bipolyar tranzistorun aktiv rejimindә xarici gәrginlik mәnbәlәri emitter vә kollektor keçidlәrinә necә qoşulur?

•

Doğru cavab yoxdur
Hәr ikisinә düz qoşulur
Emitter keçidinә düz,kollektor keçidinә tәrs qoşulur
Emitter keçidinә tәrs, kollektor keçidinә isә düz qoşulur
Hәr ikisinә tәrs qoşulur

613 pn keçiddә diffuziya vә dreyf sellәri tarazliqda olduqda:

•

Doğru cavab yoxdur
Cәrәyan pdәn nә axır
Keçiddә cәrәyan sıfır olur
Keçiddә cәrәyan sıfırdan böyük olur
Cәrәyan ndәn pә axır

614 Aşağıdakılardan hansı doğrudur? Bipolyar tranzistorlar alınır: 1.әritmә üsulu ilә 2.Diffuziya üsulu ilә 3.Çökdürmә üsulu ilә

•

Doğru cavab yoxdur
1 vә 2
2 vә 3
1 vә 3
1,2,3

615 Bipolyar tranzistorda işçi cәrәyan hansı yükdaşıyıcılardan ibarәtdir?

•

Doğru cavab yoxdur
Әsas vә qeyriәsas yükdaşıyıcılardan
Qeyriәsas yükdaşıyıcılardan
Әsas yükdaşıyıcılardan
Gәtirilmiş yükdaşıyıcılardan

616 Bipolyar tranzistor nә ilә idarә olunur?
Doğru cavab yoxdur
Tutumla
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•

Gәrginliklә
Cәrәyanla
İnduktivliklә

617 Tranzistorun aktiv rejimindәn emitter vә kollektor keçidinә uyğun olaraq hansı gәrginliklәr qoşulub?

•

Doğru cavab yoxdur
Hәr ikisinә düz
Emitter keçidinә әks,kollektor keçidinә isә düz
Emitter keçidinә düz,kollektor keçidinә isә әks
Hәr ikisinә әks

618 Aşağıdakı rejimlәrdәn hansı bipolyar tranzistorun әsas iş rejimi hesab olunur?

•

Kәsmә rejimi
Bütün rejimlәr
İnvers rejimi
Doyma rejimi
Aktiv rejim

619 Bipolyar tranzistorun emitter vә kollektor keçidlәrinә qoşulmuş gәrginliyin qütbündәn asılı olaraq neçә iş rejimi fәrqlәnir?

•

6
4
3
2
5

620 Bipolyar tranzistorlar sxemә әsasәn neçә üsulla qoşulur?

•

5
3
2
1
4

621 Bipolyar tranzistorda güclәndirilmiş siqnal haradan götürülür?

•

Emitter dövrәsindәki müqavimәt kollektor dövrәsindәki müqavimәtdәn böyük olduqda
Dәyişәn çıxış gәrginliyi daxil olan gәrginliyә bәrabәr olduqda
Dәyişәn çıxış gәrginliyi daxil olan gәrginlikdәn kiçik olduqda
Dәyişәn çıxış gәrginliyi daxil olan gәrginlikdәn böyük olduqda
Emitter dövrәsindәki müqavimәt kollektor dövrәsindәki müqavimәtә bәrabәr olduqda

622 Bipolyar tranzistorda güclәndirilmiş siqnal haradan götürülür?

•

Cәrәyan güclәnmir
Baza dövrәsindәn
Emitter dövrәsindәn
Kollektor dövrәsindәn
Emitter vә baza dövrәlәrindәn

623 Bipolyar tranzistorda güclәndirilәcәk siqnal hara qoşulur?

•

Cәrәyan güclәnmir
Baza dövrәsinә
Emitter dövrәsinә
Kollektor dövrәsinә
Kollektor vә bazaya

624 Bipolyar tranzistorda hansı cәrәyana idarәedici cәrәyan deyilir?

•

Әks cәrәyana
Kollektor cәrәyanına
Emitter cәrәyanına
Baza cәrәyanına
Düz cәrәyana

625 Bipolyar tranzistor necә pn kecidә vә neçә xarici çıxışa malikdir?

•

1 pn keçidә vә 2 çıxışa
2 pn keçidә vә 3 çıxışa
3 pn keçidә vә 3 çıxışa
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2 pn keçidә vә 2 çıxışa
3 pn keçidә vә 2 çıxışa

626 Qeyri әsas yükdaşıyıcıların injeksiyası aşağıdakı cihazların hansında әsas rol oynayır?

•

Varikap
Triod
Vakuum diodu
Bipolyar tranzistor
Sahә tranzistoru

627 Praktikada bipolyar tranzistorun hansı qoşulma sxemindәn daha çox istifadә olunur?

•

Ümumi mәnsәbli
Ümumi bazalı (ÜB)
Ümumi kollektorlu (ÜK)
Ümumi emitterli (ÜE)
Ümumi mәnbәli

628 Bipolyar tranzistorda orta tәbәqә (elektrod) necә adlanır?

•

Anod
Baza
Kollektor
Emitter
İdarәedici

629 Bipolyar tranzistor neçә elektrodlu yarımkeçirici cihazdır?

•

Tranzistorun tipindәn asılıdır
2
3
4
5

630 Bipolyar tranzistor neçә pn keçidә malik yarımkeçirici cihazdır?

•

5
3
2
1
4

631 pn keçidindә bağlayıcı tәbәqәni vә daxili elektrik sahәsini hansı yüklәr yaradırlar?

•

pn keçidinin qızması sayәsindә bağlayıcı tәbәqәni vә daxili elektrik sahәsini yaradan yüklәr әmәlә gәlir
Mexaniki qüvvәlәrin tәsiri zamanı pn keçidindә bağlayıcı tәbәqәni vә daxili elektrik sahәsi yaradan yükdaşıyıcılar meydana çıxır
pn keçidinә sabit maqnit sahәsi tәsir etdikdә bağlayıcı tәbәqә vә daxili elektrik sahәsi yaradan yüklәr generasiya olunur
Elektroliz üsulu ilә pn keçidindә bağlayıcı tәbәqә vә daxili elektrik sahәsi yaradılır
pn keçidi yaradılarkәn onu tәşkil edәn yarımkeçiricilәrә aşqarların vurulması sayәsindә keçidin kontakt sәrhәdinin hәr iki tәrәfindә hәcmi yüklәr
toplanaraq bağlayıcı tәbәqәni vә daxili elektrik sahәsini әmәlә gәtirirlәr

632 Aşağıdakı qrafik işarәlәrindәn hansı nkanallı MDY tranzistoruna aiddir?

•
633 Aşağıdakı qrafik işarәlәrindәn hansı pkanallı sahә tranzistoruna aiddir?
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•

634 Aşağıdakı qrafik işarәlәrindәn hansı npn tipli tranzistora aiddir?

•

635 Bipolyar vә sahә tranzistorları necә idarә olunurlar?

•

Hәr ikisi gәrginliklә idarә olunurlar
Bipolyar tranzistor elektrodlarası gәrginliyin yaratdığı elektrik sahәsi, sahә tranzistoru girişә verilәn cәrәyanla
Bipolyar tranzistor diffuziya tutumu, sahә tranzistoru baryer tutumu ilә
Bipolyar tranzistor cәrәyanla, sahә tranzistoru elektrodlarası gәrginliyin yaratdığı elektrik sahәsi ilә
Hәr ikisi cәrәyanla idarә olunurlar

636 Tranzistorun hansı qoşulma sxemindә hәm cәrәyan, hәm gәrginlik vә hәm dә güc güclәndirilir?

•

Bütün qoşulma sxemlәrindә
ÜE
ÜK
ÜB
Elә sxem yoxdur

637 İdeal cәrәyan mәnbәyinin daxili müqavimәti Ri nәyә bәrabәrdir:

•

638 İdeal elektrik hәrәkәt qüvvәsi mәnbәyinin daxili müqavimәti Ri nәyә bәrabәrdir:
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•
639 Ümumi kollektor ilә qoşulma sxemindә giriş siqnalı mәnbәyi bipolyar tranzistorun hansı dövrәsinә qoşulur?

•

Doğru cavab yoxdur
Kollektorbaza aralığına
Emitterbaza aralığına
Emitterkollektor dövrәsinә
Kollektor dövrәsinә

640 Bipolyar tranzistorun hansı sxem üzrә qoşulmasına emitter tәkrarlayıcısı deyilir? 1.Ümumi baza 2.Ümumi emitter 3.Ümumi
kollektor

•

2 vә 3
3
2
1
1 vә 2

641 Bipolyar tranzistorda ümumi kollektor ilә qoşulma sxemi hansı güclәndirmәni tәmin edir? 1.Cәrәyana görә 2.Gәrginliyә görә
3.Gücә görә

•

Yalnız 1
2 vә 3
1 vә 2
1 vә 3
Yalnız 3

642 Ümumi kollektor ilә qoşulma sxemindә yük müqavimәti hansı dövrәyә qoşulur?

•

Emitter dövrәsinә
Kollektorbaza aralığına
Emitterbaza aralığına
Emitterkollektor dövrәsinә
Kollektor dövrәsinә

643 Bipolyar tranzistorda ümumi emitter ilә qoşulma sxemi hansı güclәndirmәni tәmin edir? 1.Cәrәyana görә 2.Gәrginliyә görә 3.Gücә
görә

•

1,2,3
Yalnız 3
Yalnız 2
Yalnız 1
Yalnız 2 vә 3

644 MDY tranzistorlarda cәrәyan keçirәn kanal rolunu nә oynayır?

•

Doğru cavab yoxdur
Yarımkeçiricinin sәthyanı qatı
Yarımkeçiricinin orta tәbәqәsi
Dielektrik qatı
Metal qatı

645 Sahә tranzistoru haqqında aşağıdakı fikirlәrdәn hansı doğru deyildir. 1.İdarәedici elektrod dielektrik vasitәsilә izolә oluna bilәr
2.Mәnbә elektodunda qeyriәsas yükdaşıyıcılar injeksiyalanır 3.İşçi cәrәyanı әsas yükdaşıyıcılar yaradır 4. İşçi cәrәyanı әsas vә qeyri
әsas yükdaşıyıcılar yaradır

•

1 vә 4
2 vә 3
1 vә 2
1
2 vә 4

646 Sahә tranzistoru ilә bipolyar tranzistoru fәrqlәndirәn cәhәtlәr hansılardır? 1.Sahә tranzistorunda giriş gәrginliyi bipolyar tranzistora
nisbәtәn çox böyükdür? 2.Sahә tranzistorunda qeyriәsas yükdaşıyıcıların injeksiyası baş vermir 3.İşçi cәrәyanı yaradan yükdaşıyıcılara
görә
Doğru cavab yoxdur
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•

2 vә 3
1 vә 3
1 vә 2
1,2,3

647 MDY tranzistorlar haqqında aşağıdakı mülahizәlәrin hansı doğrudur? 1. İzolә olumuş idarәedici elektroda malikdir 2. Dielektrik
kimi silisumdan istifadә olunur 3. n vә p tipli induksiya edilmiş kanallıdır

•

2 vә 3
Yalnız 3
Yalnız 2
Yalnız 1
1 vә 2

648 MDY tranzistorlar haqqında aşağıdakı mülahizәlәrin hansı sәhvdir?

•

Doğru cavab yoxdur
Sahә tranzistoruna aiddir
Dielektrik kimi silisumdan istifadә olunur
İzolә olumuş idarәedici elektroda malikdir
n vә p tipli induksiya edilmiş kanallıdır

649 Ümumi idarәetmә elektrodlu sahә tranzistoru üçün hansı güclәndirmә xarakterikdir?

•

Cәrәyan vә güc
Yalnız güc
Yalnız cәrәyan
Doğru cavab yoxdur
Cәrәyan vә gәrginlik

650 Ümumi mәnsәb sxemi üzrә qoşulmuş sahә tranzistoru üçün hansı güclәndirmә xarakterikdir?

•

Cәrәyan vә güc
Yalnız güc
Yalnız gәrginlik
Yalnız cәrәyan
Cәrәyan vә gәrginlik

651 Sahә tranzistorları dövrәyә neçә sxem üzrә qoşula bilәr?

•

6
3
2
1
4

652 Sahә tranzistorunda temperatur artdıqca hansı parametrlәrin dәyişmәsi düzgün göstәrilmiçdir? 1.Tәmas potensial fәrqi azalır.
2.Tәmas potensial fәrqi artır 3.Kanalın eni azalır 4.Kanalın eni artır

•

Doğru cavab yoxdur
2 vә 3
1 vә 4
1vә 3
2 vә 4

653 Sahә tranzistorunda kanalın keçiriciliyinә hansı kәmiyyәt tәsir etmir ? 1.İdarәedici elektroda verilәn gәrginlik 2.Mәnbә vә mәnsәb
arasındakı gәrginlik 3.Temperatur

•

Doğru cavab yoxdur
3
2
1
1,2,3

654 nkanallı sahә tranzistorunda idarәedici elektrod nәdәn ibarәtdir?

•

2 n vә 2 p qatından
2p qatından
1n vә 1p qatından
2 nqatından
2 n vә 1 p qatından

655 Aşağıdakılardan hansı unipolyar tranzistorlara aiddir? 1.pn keçidli 2. Qurama kanallı 3.induksiya edilmiş kanallı

•
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•

1,2,3
Yalnız 3
Yalnız 2
Yalnız 1
1 vә 2

656 Unipolyar tranzistorlar nә ilә idarә olunur?

•

Doğru cavab yoxdur
Elektrik sahәsi ilә
Gәrginliklә
Cәrәyanla
Kәnar qüvvәlәrlә

657 Sahә tranzistorunda neçә elektrod olur?

•

5
3
2
1
4

658 pkanallı sahә tranzistorunda neçә p vә neçә n tәbәqә olur ?

•

3p vә 0n
1n vә 1p
2n vә 1p
2p vә 1 n
2p vә 2n

659 n kanallı sahә tranzistorlarında neçә n vә neçә p tәbәqә olur?

•

3n vә 0p
2p vә 2n
1p vә 1n
2p vә 1 n
1p vә 2n

660 pn keçidli unipolyar tranzistorları neçә cür olur?

•

5
3
2
1
4

661 Сәrәyan keçirәn kanalın yaradılması üsuluna görә unipolyar ( sahә) tranzistorları neçә qrupa ayrılır?

•

6
4
3
2
5

662 Aşağıdakılardan hansından İMSlәrdә induktiv element kimi istifadә olunur?

•

Trinistordan
Tiristordan
Varikapda
Sahә tranzistorundan
Dinistordan

663 Qarşılıqlı әks birlәşdirilmiş iki dinistordan ibaarәt sxem necә adlanır?

•

Simmetrik triod
Simmetrik dinistor
Simmetrik tirinistor
Simmetrik tristor
Simmetrik diod

664 Tiristor 3 elektroda malik olduqda necә adlanır?
Kollektor
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•

Triod
Komparator
Dinistor
Tirinistor

665 Tiristorlardan nә üçün istifadә olunur?

•

Düzlәndirici kimi
Gәrginlik güclәndiricisi kimi
Cәrәyan güclәndiricisi kimi
Güc güclәndiricisi kimi
Әmәliyyat güclәndiricisi kimi

666 İki dayanıqlı (keçirici vә keçirici olmayan) hala,3 vә daha çox pn keçidә malik cihaz necә adlanır?

•

Komparator
Tiristor
Diod
Varikap
Güclәndirici

667 MDYtranzistorunda dielektrik qatını aşağıdakı maddәlәrdәn hansı ilә әvәz etmәk olar?

•

Cu
Au
SiO2
Si
Ag

668 MDYtranzistorunda nazik dielektrik tәbәqә harada yerlәşir?

•

Doğru cavab yoxdur
Tranzistorun bütün sәthindә
Tranzistorun altında
Tranzistorun üstündә
Yarımkeçirici kanalın üzәrindә

669 n kanal sahә tranzistorunda işci cәrәyan nә zaman doyma halına çatır?

•

Doğru cavab yoxdur
Bağlayıcı gәrginlik sıfır olduqda
Bağlayıcı gәrginliyin sıfırdan fәrqli çox kiçik qiymәtlәrindә
Bağlayıcı gәrginliyin maxsimum qiymәtindә
Bağlayıcı gәrginliyik kәskin artdıqda

670 Sahә tranzistorunda işci cәrәyan hansı yükdaşıyıcılar hesabına yaranır?

•

Doğru cavab yoxdur
Әsas vә qeyriәsas yükdaşıyıcılar
Qeyriәsas yükdaşıyıcılar
Әsas yükdaşıyıcılar
Gәtirilmiş yükdaşıyıcılar

671 nkanal sahә tranzistorunda hansı halda kanal daralır vә oradan axan cәrәyan azalır?

•

Doğru cavab yoxdur
İdarә elektroduna tәtbiq olunan gәrginlik sıfır olduqda
İdarә elektroduna pn keçidin istiqamәtindә tәtbiq olunduqda
İdarә elektroduna pn keçidlәrin әksi istiqamәtindә tәtbiq olunduqda
İdarә elektrodunun sahәsi böyük olduqda

672 Sahә tranzistorundakı pn keçidin qalınlığı aşağıdakılardan hansından asılıdır? 1.p vә n tәbәqәdәki aşqarların konsentrasiyasından
2. Yarımkeçiricinin tәbiәtindәn 3. Keçidә tәtbiq olunan xarici gәrginlikdәn

•

1,2,3
1 vә 3
2
1
2 vә 3

673 Sahә tranzistorunda işçi cәrәyan hansı yükdaşıyıcıların sәbәbinә öyrәnilir?
Doğru cavab yoxdur
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•

Mәxsusi
Qeyriәsas
Әsas
Kәnaar yüklәr

674 Sahә tranzistoru necә idarә olunur?

•

Doğru cavab yoxdur
Elektrik sahәsi vasitәsi ilә
Çıxış cәrәyanı ilә
Giriş cәrәyanı ilә
Tranzistorun temperaturunu dәyişmәklә

675 Sahә tranzistorunda neçә elektrod var?

•

2
3
4
5
1

676 Sahә tranzistorunda kanalın müqavimәtini necә dәyişirlәr?

•

Doğru cavab yoxdur
Aşqar daxil etmәklә
Cәrәyan şiddәtini dәyişmәklә
Cәrәyan kanalının qalınlığını dәyişmәklә
pn keçidin sayını artırmaqla

677 Dörd tranzistor tipindәn (sahә, bipolyar, komplementar, Şottki tranzistorları ) hansında maksimal tezlik parametrlәri mövcuddur:

•

Heç birindә
Şottki
bipolyar
sahә
Komplementar

678 Cәrәyan rezonansı ardıcıl vә ya paralel qoşulmuş induktivlik, tutum vә rezistorlardan ibarәt olan dövrәlәrdә mümkün olur. Cәrәyan
rezonansının әsas şәrt düsturu:

•

Ardıcıl paralel ; ωL = 1/ωC
Paralel; ωL = 1/ωC ; Zrez= ∞; ωrez=1√LC
Ardıcıl; ωL + Xr = 1/ωC
Paralel; ωL + Xr = 1/ωC
Ardıcıl; ωL = 1/ωC

679 Gәrginlik rezonansı ardıcıl vә ya paralel qoşulmuş induktivlik, tutum vә rezistorlardan ibarәt olan dövrәlәrdә mümkün olur.
Gәrginlik rezonansının әsas şәrtlәrinin düsturu:

•

Ardıcıl paralel ; ωL = 1/ωC
Paralel; ωL = 1/ωC
Ardıcıl; ωL + Xr = 1/ωC
Paralel; ωL + Xr = 1/ωC
Ardıcıl; ωL = 1/ωC; Xreaktiv=0

680 Simmetrik üçfazalı elektrik sistemindә güc necә hesablanır?

•
681 Ardıcıl qoşulmuş müqavimәt, induktivlik vә tutumun sinusoidal siqnala göstәrdiyi kompleks müqavimәtin modulu nәyә
bәrabәrdir?
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•

682 Dövrәdә а vә b nöqtәlәri arasında olan qollarda Om qanunu aşağıdakı düstur ilә ifadә olunur:

•

683 Göstәrilәn sxemin neçә qolu vә neçә düyünü var?

•

6 qol, 5 düyün
12 qol, 5 düyün
8 qol, 5 düyün
8 qol, 9 düyün
6 qol, 4 düyün

684 Kirxhofun 2ci qanununa әsasәn yazılan tәnliklәrin sayı necә müәyyәn olur.

•

Ümumi konturların sayına bәrabәrdir.
Düyünlәrin sayına bәrabәrdir.
Qolların sayına bәrabәrdir.
Sәrbәst konturların sayına bәrabәrdir.
Mәnbәlәrin sayına bәrabәrdir.

685 R=10 (Ом), U=200(В). Ampermetrin göstәrişini tәyin edin.

•

15(А)
2(А)
12(А)
5(А)
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•

10(А)

686 Kondensatorlar elektron dövrәsindә hansı funksiyanı yerinә yetirirlәr?

•

Dәyişәn cәrәyanı düzlәndirir, detektә edirlәr
Giriş vә çıxış dövrәlәrinin avtonomluğunu (ayrılmasını) tәmin edirlәr
Dövrәnin aktiv elementlәri arasında zәruri rejimi yaradırlar
Dövrәnin ayrıayrı hissәlәri vә qovşaqları arasında dәyişәn cәrәyana görә әlaqә, sabit cәrәyana görә isә ayırmanı yaradırlar
Sabit cәrәyanı dәyişәn cәrәyana inverslәşdirirlәr

687 İnduktivlik dolağı (sarğacı) elektron dövrәsindә hansı mәqsәdlә üçün istifadә edilir?

•

Dәyişәn cәrәyanı sabit cәrәyana çevirirlәr
Rәqs konturları, müxtәlif süzgәclәr vә hamarlayıcı drossellәrin yaradılmasında tәtbiq edilirlәr
Dәyişәn cәrәyanı düzlәndirir, detektә edirlәr
Dövrәnin aktiv elementlәri arasında zәruri rejimi yaradırlar
Sabit cәrәyanı dәyişәn cәrәyana çevirirlәr

688 Rezistorlar elektron dövrәsindә hansı funksiyanı yerinә yetirirlәr?

•

Dövrәnin ayrıayrı hissәlәri vә qovşaqları arasında dәyişәn cәrәyana görә әlaqә, sabit cәrәyana görә isә ayırmanı yaradırlar
Sabit cәrәyanı dәyişәn cәrәyana inverslәşdirirlәr
Giriş vә çıxış dövrәlәrinin avtonomluğunu (ayrılmasını) tәmin edirlәr
Dövrәnin aktiv elementlәri arasında zәruri rejimi yaradırlar
Dәyişәn cәrәyanı düzlәndirir, detektә edirlәr

689 Göstәrilmiş dövrәdә R1 =10(Оm), R2 =20(Оm), R3 =30(Оm)dir. R3 müqavimәtdә sәrf olunan güc P3 =270(Vt)dir. Sxemin P
tam gücünü tapmalı.

•

Р= 675(Vt)
Р= 405(Vt)
Р= 1485(Vt)
Р= 810(Vt)
Р= 504(Vt)

690 Verilәn dövrәnin ekvivalent müqavimәtini tәyin etmәlı. Rekv=?

•
8R
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691 MDYtrazistorların qrafiki şәrti işarәlәri şәkildә verilmişdir.Qurama kanallı n –tipli hansıdır?

•

d
c
b
a
ç

692 MDYtrazistorların qrafiki şәrti işarәlәri şәkildә verilmişdir. İnduksiya edilmiş kanallı p –tipli hansıdır?

•

d
c
b
a
ç

693 MDYtrazistorların qrafiki şәrti işarәlәri şәkildә verilmişdir. . Qurama kanallı altlıqdan çıxışı olan hansıdır?

•

V
III
II
I
IV

694 MDYtrazistorların qrafiki şәrti işarәlәri şәkildә verilmişdir. İnduksiya edilmiş kanallı altlıqdan çıxışı olan hansıdır?

•

V
III
II
I
IV

695 MDYtrazistorların qrafiki şәrti işarәlәri şәkildә verilmişdir. İnduksiya edilmiş kanallı p –tipli hansıdır?

•
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•

d
c
b
a
ç

696 MDYtrazistorların qrafiki şәrti işarәlәri şәkildә verilmişdir. . İnduksiya edilmiş kanallı n –tipli hansıdır?

•

V
III
II
I
IV

697 MDYtrazistorların qrafiki şәrti işarәlәri şәkildә verilmişdir. . Qurama kanallı altlıqdan çıxışı olan hansıdır?

•

V
III
II
I
IV

698 MDYtrazistorların qrafiki şәrti işarәlәri şәkildә verilmişdir. Qurama kanallı p –tipli hansıdır?

•

d
c
b
a
ç

699 MDYtranzistorda altılığın çıxışı hara qoşula bilәr?

•

Doğru cavab yoxdur
İdarәedici elektroda
Mәnsәbә
Mәnbәyә
Dielektrik tәbәqәyә

700 MDY tranzistorlarda neçә elektrod olur?

•

6
5
2
3
4
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