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3403Y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 3403Y Elektrik ölçmәlәri

Nәticәnin tez alınması hansı elektrik ölçmә metodu üçün xarakterikdir?

Kompensasiya tipli ölçmә vasitәlәrindә kompensasiya növlәrindәn biri necә adlanır?

Kompensasiya tipli ölçmә vasitәlәrindә neçә tip kompensasiya mümkündür?

Kompensasiya tipli ölçmә vasitәlәrinin struktur sxemi hansı metoda әsaslanır?

Ayrıayrı bәndlәrin birlәşmәsindәn, çevirmә metodundan, metroloji xarakteristikalardan vә tәtbiq
sahәsindәn asılı olaraq ölçmә vasitәlәri müәyyәn struktur sxemlәr üzrә qurulur. Aşağıdakılardan hansı belә
struktur sxemlәrdәndir?

Ayrıayrı bәndlәrin birlәşmәsindәn, çevirmә metodundan, metroloji xarakteristikalardan vә tәtbiq
sahәsindәn asılı olaraq ölçmә vasitәlәri müәyyәn struktur sxemlәr üzrә qurulur. Aşağıdakılardan hansı belә
struktur sxemlәrdәndir?

Ayrıayrı bәndlәrin birlәşmәsindәn, çevirmә metodundan, metroloji xarakteristikalardan vә tәtbiq
sahәsindәn asılı olaraq ölçmә vasitәlәri müәyyәn struktur sxemlәr üzrә qurulur. Aşağıdakılardan hansı belә

üstüstә düşmә
diferensial
sıfır
bilavasitә qiymәtlәndirmә•
әvәzetmә

ümumi
әtalәtli
sürәtli
tam•
dövri
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cәmlәmә
birbaşa tәsir
müqayisә
müvazinәtlәnmә•
әks tәsir

budaqlanan çevirmә sxemi
birbaşa çevirmә sxemi
körpü ölçmә sxemi
kombinasiya olunmuş çevirmә sxemi•
paralel qoşulma sxemi

budaqlanan çevirmә sxemi
birbaşa çevirmә sxemi
körpü ölçmә sxemi
kompensasiya ilә çevirmә sxemi•
paralel qoşulma sxemi
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struktur sxemlәrdәndir?

Ölçmә cihazının hәssaslıq hәddi nәyә deyilir?

Ölçmә vasitәsinin dinamik xassәlәrinin tәsvir olunma tamlığından asılı olaraq hansı dinamik
xarakteristikalar mövcuddur?

Aşağıdakılardan hansı informasiyaölçmә sistemlәrinin bölündüyü qruplardan biridir?

Aşağıdakılardan hansı informasiyaölçmә sistemlәrinin bölündüyü qruplardan biridir?

Aşağıdakılardan hansı informasiyaölçmә sistemlәrinin bölündüyü qruplardan biridir?

Aşağıdakılardan hansı informasiyaölçmә sistemlәrinin bölündüyü qruplardan biridir?

Ölçülәn kәmiyyәtin növündәn asılı olaraq ölçmә çeviricilәrini neçә qrupa ayırmaq olar?

budaqlanan çevirmә sxemi
birbaşa çevirmә sxemi
körpü ölçmә sxemi
düz çevirmә sxemi•
paralel qoşulma sxemi

verilmiş xarakteristikalarını müәyyәn işlәmә şәraitindә verilmiş zaman müddәtindә saxlaması
cihazın sabitinin tәrs qiymәtinә
ölçülәn kәmiyyәtdәn әqrәbin yerdәyişmәsinә görә alınmış törәmәyә
cihazın göstәrişini hiss edilә bilәn qәdәr dәyişdirәn giriş kәmiyyәtinin әn kiçik qiymәtinә•
çıxışdakı siqnalın dәyişmәsinin girişdәki siqnalın dәyişmәsinә nisbәtinә

tam vә qeyrimüәyyәn
müәyyәn vә qeyrimüәyyәn
ümumi vә xüsusi
tam vә xüsusi•
ümumi vә fәrdi

cәmlәyici sistemlәr
inteqrallayıcı sistemlәr
müqayisә sistemlәri
tәsvirlәri tanıma sistemlәri•
tәsviri ötürmә sistemlәri

cәmlәyici sistemlәr
inteqrallayıcı sistemlәr
müqayisә sistemlәri
texniki diaqnostika sistemlәri•
tәsviri ötürmә sistemlәri

cәmlәyici sistemlәr
inteqrallayıcı sistemlәr
müqayisә sistemlәri
avtomatik nәzarәt sistemlәri•
tәsviri ötürmә sistemlәri

cәmlәyici sistemlәr
inteqrallayıcı sistemlәr
müqayisә sistemlәri
ölçmә sistemlәri•
tәsviri ötürmә sistemlәri
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Aşağıdakılardan hansı müqayisә cihazlarına aiddir?

Aşağıdakılardan hansı müqayisә cihazlarına aiddir?

Göstәrişlәri ölçülәn kәmiyyәtin zamana görә vә ya digәr asılı olmayan dәyişәnә görә inteqralı ilә
müәyyәn olunan cihazlar necә adlanır?

Göstәrişlәri iki vә daha çox kәmiyyәtin cәmi ilә funksional әlaqәdar olan elektrik ölçmә cihazları necә
adlanır?

Göstәrişlәri rәqәm formasında çap etmәyә imkanı olan qeydedici cihazlar necә adlanır?

әgәr qeydedici ölçmә cihazı göstәrişlәri diaqram formasında qeyd edirsә, belә cihaz necә adlanır?

Elektrik cihazları göstәrişlәri oxuma vә qeydetmә imkanından asılı olaraq hansı qruplara bölünür?

6
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3
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cәmlәyici cihazlar
özüyazan cihazlar
inteqrallayıcı cihazlar
kompensatorlar•
ölçmә qurğuları

cәmlәyici cihazlar
körpülәr•
inteqrallayıcı cihazlar
özüyazan cihazlar
ölçmә qurğuları

rәqәm cihazı
özüyazan
çapedici
cәmlәyici
inteqrallayıcı•

rәqәm cihazı
özüyazan
çapedici
cәmlәyici•
inteqrallayıcı

rәqәm cihazı
özüyazan
çapedici•
cәmlәyici
inteqrallayıcı

rәqәm cihazı
özüyazan•
çapedici
cәmlәyici
inteqrallayıcı

qeydedici vә özüyazan cihazlar

•
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Ölçülәr qruplara ayrılır. Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı bu qruplardan biridir?

Ölçülәr qruplara ayrılır. Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı bu qruplardan biridir?

Ölçülәr qruplara ayrılır. Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı bu qruplardan biridir?

Kompensasiya tipli ölçmә vasitәsinin struktur sxemi hәm dә necә adlanır?

Ölçmә vasitәlәrinin struktur sxemlәrindәn düz çevirmә sxemindә faydalı siqnalın üzәrinә maneәlәrin
әlavә olunmasından yaranan xәta necә adlanır?

Ölçmә vasitәlәrinin struktur sxemlәrindәn düz çevirmә sxemindә çevirmә әmsalının dәyişmәsindәn hansı
xәta yaranır?

Ölçmә vasitәsinin etibarlılığı nәyә deyilir?

göstәrici vә qeydedici cihazlar•
göstәrici vә çapedici cihazlar
göstәrici vә özüyazan cihazlar
qeydedici vә çapedici cihazlar

azqiymәtli ölçülәr
ikiqiymәtli ölçülәr
cütqiymәtli ölçülәr
sabit qiymәtli ölçülәr
ölçülәr dәsti•

tәkqiymәtli
cütqiymәtli
çoxqiymәtli•
azqiymәtli
sabitqiymәtli

ikiqiymәtli
birqiymәtli•
beşqiymәtli
dördqiymәtli
üçqiymәtli

әks rabitәdәn mühafizә olunan
dolayı әkstәsirli
birbaşa rabitәli
mәnfi әks rabitәli•
avtomatik tәsirli

gәtirilmiş
mütlәq
additiv•
multiplikativ
nisbi

gәtirilmiş
mütlәq
additiv
multiplikativ•
nisbi

verilmiş xarakteristikalarını müәyyәn işlәmә şәraitindә verilmiş zaman müddәtindә saxlaması•
cihazın sabitinin tәrs qiymәtinә
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Xәtti çevirmә funksiyasına malik olan çeviricinin çevirmә әmsalı nәyә deyilir?

Elektrik ölçmә çihazının ölçülәn x kәmiyyәtinә hәssaslığı (S) nәyә deyilir?

Ölçmә vasitәsinin ölçmә dövrәsindәn az güc mәnimsәmәsi üçün giriş müqavimәti necә olmalıdır?

Ölçmә vasitәsinin xüsusi dinamik xarakteristikasına hansı aiddir?

Ölçmә vasitәsinin tam dinamik xarakteristikasına hansı aiddir?

Ölçmә vasitәsinin tam dinamik xarakteristikasına hansı aiddir?

Tәtbiq olunma xarakterinә görә elektrik ölçmә cihazları hansı siniflәrә bölünür?

ölçülәn kәmiyyәtdәn әqrәbin yerdәyişmәsinә görә alınmış törәmәyә
әqrәbin yerdәyişmәsindәn ölçülәn kәmiyyәtә görә alınmış törәmәyә
çıxışdakı siqnalın dәyişmәsinin girişdәki siqnalın dәyişmәsinә nisbәtinә

verilmiş xarakteristikalarını müәyyәn işlәmә şәraitindә verilmiş zaman müddәtindә saxlaması
cihazın sabitinin tәrs qiymәtinә
ölçülәn kәmiyyәtdәn әqrәbin yerdәyişmәsinә görә alınmış törәmәyә
әqrәbin yerdәyişmәsindәn ölçülәn kәmiyyәtә görә alınmış törәmәyә
çıxışdakı siqnalın dәyişmәsinin girişdәki siqnalın dәyişmәsinә nisbәtinә•

verilmiş xarakteristikalarını müәyyәn işlәmә şәraitindә verilmiş zaman müddәtindә saxlaması
cihazın sabitinin tәrs qiymәtinә
ölçülәn kәmiyyәtdәn әqrәbin yerdәyişmәsinә görә alınmış törәmәyә
әqrәbin yerdәyişmәsindәn ölçülәn kәmiyyәtә görә alınmış törәmәyә•
çıxışdakı siqnalın dәyişmәsinә girişdәki siqnalın dәyiçmәsinә nisbәtinә

dәyişәn olmalıdır
çıxış müqavimәtinә bәrabәr olmalıdır
kiçik olmalıdır
böyük olmalıdır•
çıxış müqavimәtindәn kicik olmalıdır

amplituda xarakteristikası
keçid xarakteristikası
impuls xarakteristikası
göstәrişlәrin qәrarlaşma müddәti•
ötürmә funksiyası

giriş vә çıxış müqavimәtlәri
xәta
variasiya
faza – tezlik xarakteristikası•
göstәrişlәrin qәrarlaşma müddәti

giriş vә çıxış müqavimәtlәri
xәta
variasiya
amplituda xarakteristikası•
göstәrişlәrin qәrarlaşma müddәti

cәmlәyici vә inteqrallayıcı
bilavasitә qiymәtlәndirmә vә müqayisә
analoq vә rәqәm
stasionar vә qeyristasionar•
göstәrici vә qeydedici
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Aşağıdakılardan hansı qeyrielektrik kәmiyyәtlәrini elektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn ölçmә çeviricisidir?

Aşağıdakılardan hansı elektrik kәmiyyәtlәrini elektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn ölçmә çeviricisidir?

Aşağıdakılardan hansı elektrik kәmiyyәtlәrini elektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn ölçmә çeviricisidir?

Aşağıdakılardan hansı elektrik kәmiyyәtlәrini elektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn ölçmә çeviricisidir?

Aşağıdakılardan hansı rәqәm cihazıdır?

İnformasiyaölçmә sistemlәri nәdir?

Elektrik ölçmә qurğuları nәdir?

informasiyaölçmә sistemlәri
gәrginlik bölücülәri
şuntlar
termorezistorlar•
ölçmә transformatorları

fotorezistorlar
induktiv çeviricilәr
termorezistorlar
ölçmә transformatorları•
pyezoelektrik çeviricilәr

fotorezistorlar
induktiv çeviricilәr
termorezistorlar
gәrginlik bölücülәri•
pyezoelektrik çeviricilәr

fotorezistorlar
induktiv çeviricilәr
termorezistorlar
şuntlar•
pyezoelektrik çeviricilәr

ölçmә informasiyasını ötürmәk, işlәmәk vә yadda saxlamaq üçün münasib formada siqnallar yaradan ölçmә
cihazları
göstәrişlәri rәqәm formasında tәsvir olunan elektrik ölçmә cihazları•
ölçmә informasiyasının diskret siqnallarını avtomatik yaradan elektrik ölçmә cihazları
göstәrişlәri ölçülәn kәmiyyәtin dәyişmәsinin kәsilmәz funksiyası olan elektrik ölçmә cihazları
ölçmә informasiyasının diskret siqnallarını avtomatik yaradan vә göstәrişlәri rәqәm formasında tәsvir olunan
elektrik ölçmә cihazları

bir sıra mәnbәlәrdәn ölçmә informasiyasını avtomatik olaraq toplayan, onu rabitә kanalı ilә mәsafәyә ötürәn vә
tәsvir edәn ölçmә vasitәlәri vә kömәkçi qurğuların cәmi

•
ölçmә informasiyasını ötürmәk, sonradan çevirmәk, işlәmәk vә ya yadda saxlamaq üçün münasib formada
siqnallar yaradan elektrik ölçmә vasitәlәri
mәlum fiziki kәmiyyәti özündә tәcәssüm etdirәn ölçmә vasitәsi
müşahidәçinin bilavasitә qәbul edә bilәcәyi formada ölçmә informasiyası siqnalları yaradan elektrik ölçmә
vasitәlәri
ölçmәnin sәmәrәli tәşkili üçün olan funksional vә konstruktiv cәhәtdәn birlәşmiş ölçmә vasitәlәri vә kömәkçi
qurğular cәmi

bir sıra mәnbәlәrdәn ölçmә informasiyasını avtomatik olaraq toplayan, onu rabitә kanalı ilә mәsafәyә ötürәn vә
tәsvir edәn ölçmә vasitәlәri vә kömәkçi qurğuların cәmi
ölçmә informasiyasını ötürmәk, sonradan çevirmәk, işlәmәk vә ya yadda saxlamaq üçün münasib formada
siqnallar yaradan elektrik ölçmә vasitәlәri
mәlum fiziki kәmiyyәti özündә tәcәssüm etdirәn ölçmә vasitәsi
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Ölçmә çeviricilәri nәdir?

Elektrik ölçmә vasitәsi nәdir?

Elektrik ölçmәlәrinin vәzifәsi nәdir?

Hansı elektrik ölçmә metodu ölçmә cihazının öz dәqiqliyindәn yüksәk dәqiqliklә ölçmә aparılmasına
imkan verir?

Sadәlik hansı elektrik ölçmә metodu üçün xarakterikdir?

Kompensasiya tipli ölçmә vasitәlәrindә kompensasiya növlәrindәn biri necә adlanır?

müşahidәçinin bilavasitә qәbul edә bilәcәyi formada ölçmә informasiyası siqnalları yaradan elektrik ölçmә
vasitәlәri
ölçmәnin sәmәrәli tәşkili üçün olan funksional vә konstruktiv cәhәtdәn birlәşmiş ölçmә vasitәlәri vә kömәkçi
qurğular cәmi

•

bir sıra mәnbәlәrdәn ölçmә informasiyasını avtomatik olaraq toplayan, onu rabitә kanalı ilә mәsafәyә ötürәn vә
tәsvir edәn ölçmә vasitәlәri vә kömәkçi qurğuların cәmi
ölçmә informasiyasını ötürmәk, sonradan çevirmәk, işlәmәk vә ya yadda saxlamaq üçün münasib formada
siqnallar yaradan elektrik ölçmә vasitәlәri

•
mәlum fiziki kәmiyyәti özündә tәcәssüm etdirәn ölçmә vasitәsi
müşahidәçinin bilavasitә qәbul edә bilәcәyi formada ölçmә informasiyası siqnalları yaradan elektrik ölçmә
vasitәlәri
ölçmәnin sәmәrәli tәşkili üçün olan funksional vә konstruktiv cәhәtdәn birlәşmiş ölçmә vasitәlәri vә kömәkçi
qurğular cәmi

elektrik ölçmәlәrindә istifadә edilәn vә normalaşdırılmış metroloji xarakteristikaları olan texniki vasitәlәr•
elektrik ölçmәlәrindә istifadә edilәn texniki vasitәlәr
normalaşdırılmış metroloji xarakteristikaları olan texniki vasitәlәr
buraxıla bilәn xәtaları әvvәlcәdәn mәlum olan ölçmә vasitәlәri
elektrik kәmiyyәtlәrinin qiymәtlәrini qәbul edilmiş vahidlәrlә ifadә edәn ölçmә vasitәlәri

düzgün cavab yoxdur
tәcrübә yolu ilә xüsusi elektrotexniki vasitәlәrin kömәyi ilә fiziki kәmiyyәtlәrin qiymәtlәrinin tapılması vә
onların qәbul olunmuş vahidlәrlә ifadә edilmәsi

•
nәzәri üsulla xüsusi elektrotexniki vasitәlәrin kömәyi ilә fiziki kәmiyyәtlәrin qiymәtlәrinin tapılması vә onların
qәbul olunmuş vahidlәrlә ifadә edilmәsi
tәcrübә yolu ilә xüsusi elektrotexniki vasitәlәrin kömәyi ilә fiziki kәmiyyәtlәrin qiymәtlәrinin tapılması
nәzәri üsulla xüsusi texniki vasitәlәrin kömәyi ilә fiziki kәmiyyәtlәrin qiymәtlәrinin qәbul olunmuş vahidlәrlә
ifadә edilmәsi

üstüstә düşmә
bilavasitә qiymәtlәndirmә
sıfır
diferensial•
әvәzetmә

sıfır
bilavasitә qiymәtlәndirmә•
üstüstә düşmә
әvәzetmә
diferensial

sürәtli
natamam•
ümumi
dövri
әtalәtli
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Hansı elektrik ölçmә metodunda ölçülәn kәmiyyәt uyğun cihazları olan hәr hansı ölçmә dövrәsinә
qoşularaq ya müvazinәtlәnir, ya da dövrәdә müәyyәn rejim yaradılır?

Kompensasiya ilә çevirmә sxemli ölçmә vasitәlәrindә yerli әksrabitә dövrәsinin vәzifәsi nәdәn ibarәtdir?

Kompensasiya tipli ölçmә vasitәsinin struktur sxemi neçә çevirmә dövrәsinә malikdir?

sıfır
diferensial
üstüstә düşmә
bilavasitә qiymәtlәndirmә
әvәzetmә•

düzgün cavab yoxdur
ölçmә vasitәsinin metroloji xarakteristikasını daha da yaxşılaşdırmaqdan•
ayrıayrı bәndlәr arasında dayanaqlı rabitә yaratmaqdan
tam kompensasiyanı natamam kompensasiyaya çevirmәkdәn
natamam kompensasiyanı tam kompensasiyaya çevirmәkdәn

•

1
2•
3
4
5

•
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Ölçmә cihazları üçün (inteqrallayıcı vә rәqәm cihazlarından başqa) cihazın sabiti C hansı düsturla
hesablanır? (Scihazın hәssaslığı)

Ölçmә vasitәsinin çıxış müqavimәti nәyi müәyyәn edir?

Ölçmә vasitәsinin tam dinamik xarakteristikasına hansı aiddir?

•

•

•

çeviricinin çevirmә әmsalını
cihazın sabitini
ölçmә vasitәsinә qoşula bilәcәk yükün qiymәtini•
ölçmә vasitәsinin giriş müqavimәtini
cihazın sabitini

giriş vә çıxış müqavimәtlәri
ötürmә funksiyası•
variasiya
xәta
göstәrişlәrin qәrarlaşma müddәti
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Ölçmә vasitәsinin tam dinamik xarakteristikasına hansı aiddir?

Ölçmә vasitәsinin tam dinamik xarakteristikasına hansı aiddir?

Ölçmә vasitәsinin tam dinamik xarakteristikasına hansı aiddir?

Metroloji xarakteristikalar nәyә xidmәt edir?

İnformasiya  ölçmә ssistemlәri neçә qrupa bölünür?

Aşağıdakılardan hansı qeyrielektrik kәmiyyәtlәrini elektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn ölçmә çeviricisidir?

Aşağıdakılardan hansı qeyrielektrik kәmiyyәtlәrini elektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn ölçmә çeviricisidir?

Aşağıdakılardan hansı analoq cihazıdır?

göstәrişlәrin qәrarlaşma müddәti
keçid xarakteristikası•
variasiya
xәta
giriş vә çıxış müqavimәtlәri

impuls xarakteristikası•
variasiya
xәta
göstәrişlәrin qәrarlaşma müddәti
giriş vә çıxış müqavimәtlәri

giriş vә çıxış müqavimәtlәri
variasiya
xәta
göstәrişlәrin qәrarlaşma müddәti
diferensial tәnlik•

ölçmә vasitәlәrini seçmәyә vә onların temperatur tәsirlәrinә müqavimәtini qiymәtlәndirmәyә
ölçmә vasitәlәrinin temperatur tәsirlәrinә müqavimәtini qiymәtlәndirmәyә
ölçmә vasitәlәrinin seçilmәsinә vә ölçmә nәticәlәrinin dәqiqliyini qiymәtlәndirmәyә•
ölçmә vasitәlәrini seçmәyә
ölçmә nәticәlәrinin dәqiqliyini qiymәtlәndirmәyә

3
2
6
5
4•

informasiyaölçmә sistemlәri
pyezoelektrik çeviricilәr•
şuntlar
gәrginlik bölücülәri
ölçmә transformatorları

informasiyaölçmә sistemlәri
induktiv çeviricilәr•
şuntlar
gәrginlik bölücülәri
ölçmә transformatorları

ölçmә informasiyasının diskret siqnallarını avtomatik yaradan elektrik ölçmә cihazları

•
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Ölçülәr dedikdә nә başa düşülür?

Elektrik ölçmә cihazları nәdir?

Aşağıdakılardan hansı ölçülәr dәstinә aid deyildir?

Nәyi özündә tәcәssüm etdirәn ölçülәr ölçülәr dәsti adlandırılır?

Nәyi özündә tәcәssüm etdirәn ölçü çoxqiymәtli ölçüdür?

Nәyi özündә tәcәssüm etdirәn ölçü birqiymәtli ölçüdür?

göstәrişlәri ölçülәn kәmiyyәtin dәyişmәlәrinin kәsilmәz funksiyası olan elektrik ölçmә cihazları•
ölçmә informasiyasını ötürmәk, işlәmәk vә yadda saxlamaq üçün münasib formada siqnallar yaradan ölçmә
cihazları
ölçmә informasiyasının diskret siqnallarını avtomatik yaradan vә göstәrişlәri rәqәm formasında tәsvir olunan
elektrik ölçmә cihazları
göstәrişlәri rәqәm formasında tәsvir olunan elektrik ölçmә cihazları

mәlum fiziki kәmiyyәti özündә tәcәssüm etdirәn ölçmә vasitәsi•
müşahidәçinin bilavasitә qәbul edә bilәcәyi formada ölçmә informasiyası siqnalları yaradan elektrik ölçmә
vasitәlәri
bir sıra mәnbәlәrdәn ölçmә informasiyasını avtomatik olaraq toplayan, onu rabitә kanalı ilә mәsafәyә ötürәn vә
tәsvir edәn ölçmә vasitәlәri vә kömәkçi qurğuların cәmi
ölçmәnin sәmәrәli tәşkili üçün olan funksional vә konstruktiv cәhәtdәn birlәşmiş ölçmә vasitәlәri vә kömәkçi
qurğular cәmi
ölçmә informasiyasını ötürmәk, sonradan çevirmәk, işlәmәk vә ya yadda saxlamaq üçün münasib formada
siqnallar yaradan elektrik ölçmә vasitәlәri

ölçmә informasiyasını ötürmәk, sonradan çevirmәk, işlәmәk vә ya yadda saxlamaq üçün münasib formada
siqnallar yaradan elektrik ölçmә vasitәlәri
mәlum fiziki kәmiyyәti özündә tәcәssüm etdirәn ölçmә vasitәsi
bir sıra mәnbәlәrdәn ölçmә informasiyasını avtomatik olaraq toplayan, onu rabitә kanalı ilә mәsafәyә ötürәn vә
tәsvir edәn ölçmә vasitәlәri vә kömәkçi qurğuların cәm
müşahidәçinin bilavasitә qәbul edә bilәcәyi formada ölçmә informasiyası siqnalları yaradan elektrik ölçmә
vasitәlәri

•
ölçmәnin sәmәrәli tәşkili üçün olan funksional vә konstruktiv cәhәtdәn birlәşmiş ölçmә vasitәlәri vә kömәkçi
qurğular cәmi

düzgün cavab yoxdur
induktivliklәr mağazası
müqavimәtlәr mağazası
tutumlar mağazası
dәyişәn tutumlu kondensator•

düzgün cavab yoxdur
müxtәlif adlı eyni ölçülü fiziki kәmiyyәtlәri
vahid ölçülü fiziki kәmiyyәti
eyni adlı müxtәlif ölçülü fiziki kәmiyyәtlәri
bir sıra eyni adlı, müxtәlif ölçülü fiziki kәmiyyәtlәri•

düzgün cavab yoxdur
vahid ölçülü fiziki kәmiyyәti
eyni adlı müxtәlif ölçülü fiziki kәmiyyәtlәri•
bir sıra eyni adlı, müxtәlif ölçülü fiziki kәmiyyәtlәri
müxtәlif adlı eyni ölçülü fiziki kәmiyyәtlәri

düzgün cavab yoxdur
vahid ölçülü fiziki kәmiyyәti•
eyni adlı müxtәlif ölçülü fiziki kәmiyyәtlәri
bir sıra eyni adlı, müxtәlif ölçülü fiziki kәmiyyәtlәri
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Maqnitelektrik loqometrlәrin ölçmә mexanizmlәri әn çox harada tәtbiq olunur?

Ferrodinamik mexanizmlәrin xüsusi güc sәrfi nә qәdәr tәşkil edir?

Aşağıdakılardan hansı elektromaqnit ölçmә mexanizminin geniş tәtbiq edilәn konstruksiyasıdır?

Aşağıdakılardan hansı elektromaqnit ölçmә mexanizminin geniş tәtbiq edilәn konstruksiyasıdır?

Aşağıdakılardan hansı maqnitelektrik ölçmә mexanizmlәrinin konstruktiv quruluşudur?

Aşağıdakılardan hansı maqnitelektrik ölçmә mexanizmlәrinin konstruktiv quruluşudur?

Aşağıdakılardan hansı maqnitelektrik ölçmә mexanizmlәrinin konstruktiv quruluşudur?

Elektrostatik ölçmә mexanizmlәri nәyi ölçmәk üçün tәtbiq olunur?

müxtәlif adlı eyni ölçülü fiziki kәmiyyәtlәri

ampermetrlәrdә
ommetrlәrdә•
düzlәndirici qurğularda
qalvanometrlәrdә
voltmetrlәrdә

1,5 Vt
0,025 Vt•
12 Vt
25 Vt
0,05 kVt

sabit maqnitli
qapalı maqnit keçiricili•
xarici maqnitli
daxili maqnitli
hәrәkәt edәn maqnitli

xarici maqnitli
dairәvi sarğaclı•
sabit maqnitli
hәrәkәt edәn maqnitli
daxili maqnitli

maqnit materiallı mexanizmlәr
hәrәkәtsiz maqnitli mexanizmlәr
hәrәkәt edәn maqnitli mexanizmlәr•
qütb ucluqlu mexanizmlәr
sabit maqnitli mexanizmlәr

hәrәkәtsiz maqnitli mexanizmlәr
daxili maqnitli mexanizmlәr•
sabit maqnitli mexanizmlәr
maqnit materiallı mexanizmlәr
qütb ucluqlu mexanizmlәr

sabit maqnitli mexanizmlәr
xarici maqnitli mexanizmlәr•
hәrәkәtsiz maqnitli mexanizmlәr
qütb ucluqlu mexanizmlәr
maqnit materiallı mexanizmlәr
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Elektrodinamik ölçmә mexanizmlәrindә tәlәb olunan sakitlәşdirmә dәrәcәsi hansı sakitlәşdirici vasitә ilә
yaradılır?

Maqnitelektrik ölçmә mexanizmlәri nә qәdәr güc sәrf edir?

Maqnitelektrik ölçmә mexanizmlәrinin әsas üstünlüyü onların nәyә malik olmasıdır?

Maqnitelektrik ölçmә mexanizmlәrinin әsas üstünlüyü onların nәyә malik olmasıdır?

Cihaza ötürülәn elektromaqnit enerjisinin hәrәkәt edәn hissәnin mexaniki yerdәyişmә enerjisinә çevrilmә
üsuluna görә elektromexaniki cihazlar sistemlәrә ayrılır. Aşağıdakılardan hansı bu sistemlәrә aid deyildir?

Cihaza ötürülәn elektromaqnit enerjisinin hәrәkәt edәn hissәnin mexaniki yerdәyişmә enerjisinә çevrilmә
üsuluna görә elektromexaniki cihazlar sistemlәrә ayrılır. Aşağıdakılardan hansı bu sistemlәrә aiddir?

cәrәyanı
gәrginliyi•
tezliyi
induktivliyi
müqavimәti

istilik
hava•
elektrostatik
tәzyiq
maqnitinduksiya

1 Vta qәdәr
10 Vta qәdәr•

zәif xüsusi maqnit sahәsinә
qeyrixәtti çevirmә funksiyasına
kiçik hәssaslığa
böyük keyfiyyәt әmsalına•
düzgün cavab yoxdur

zәif xüsusi maqnit sahәsinә
qeyrixәtti çevirmә funksiyasına
kiçik hәssaslığa
böyük fırladıcı momentә•
düzgün cavab yoxdur

induksiya
istilik
maqnit elektrik
optik•
elektrostatik

optik
elektrokinetik
maqnitstatik
ferrodinamik•
ferromaqnit
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Cihaza ötürülәn elektromaqnit enerjisinin hәrәkәt edәn hissәnin mexaniki yerdәyişmә enerjisinә çevrilmә
üsuluna görә elektromexaniki cihazlar sistemlәrә ayrılır. Aşağıdakılardan hansı bu sistemlәrә aiddir?

Cihaza ötürülәn elektromaqnit enerjisinin hәrәkәt edәn hissәnin mexaniki yerdәyişmә enerjisinә çevrilmә
üsuluna görә elektromexaniki cihazlar sistemlәrә ayrılır. Aşağıdakılardan hansı bu sistemlәrә aiddir?

Elektrik әkstәsir momentli elektromexaniki ölçmә cihazları necә adlanır?

Mexaniki әkstәsir momentli elektromexaniki ölçmә cihazlarında әkstәsir momenti nәyin vasitәsi ilә
yaranır?

Mexaniki әkstәsir momentli elektromexaniki ölçmә cihazlarında әkstәsir momenti nәyin vasitәsi ilә
yaranır?

Mexaniki әkstәsir momentli elektromexaniki ölçmә cihazlarında әkstәsir momenti nәyin vasitәsi ilә
yaranır?

әkstәsir momentinin yaranma üsuluna görә elektromexaniki cihazlar neçә qrupa ayrılır?

optik
elektrokinetik
maqnitstatik
elektrodinamik•
ferromaqnit

optik
elektrokinetik
maqnitstatik
elektromaqnit•
ferromaqnit

rәqәm cihazları
manometrlәr
taxometrlәr
laqometrlәr•
analoq cihazları

induktiv elementlәrin
termohәssas elementlәrin
laqometrlәrin
asqıların•
maqnitlәrin

induktiv elementlәrin
termohәssas elementlәrin
laqometrlәrin
yayların•
maqnitlәrin

induktiv elementlәrin
termohәssas elementlәrin
laqometrlәrin
elastik elementlәrin•
maqnitlәrin

6
4
3
2•
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Aşağıdakılardan hansı elektromexaniki ölçmә cihazının 3 tәrkib hissәsindәn biridir?

Aşağıdakılardan hansı elektromexaniki ölçmә cihazının 3 tәrkib hissәsindәn biridir?

Aşağıdakılardan hansı elektromexaniki ölçmә cihazının 3 tәrkib hissәsindәn biridir?

Fırladıcı moment sabit maqnitin sahәsi ilә sarğac şәklindә hazırlanmış cәrәyanlı naqilin maqnit sahәsinin
qarşılıqlı tәsirindәn yaranan ölçmә mexanizmi hansıdır?

Aşağıdakılardan hansı elektromaqnit ölçmә mexanizminin geniş tәtbiq edilәn konstruksiyasıdır?

Elektrostatik voltmetrlәr hansı tezlik diapazonunda gәrginliyi ölçmәk üçün istifadә olunur?

Ferrodinamik cihazların tezlik diapazonu nә qәdәr tәşkil edir?

5

körpü sxemi
diferensiallayıcı qurğu
ölçmә çeviricisi
göstәrici qurğu•
inteqrallayıcı qurğu

körpü sxemi
diferensiallayıcı qurğu
ölçmә çeviricisi
ölçmә mexanizmi•
inteqrallayıcı qurğu

körpü sxemi
diferensiallayıcı qurğu
ölçmә çeviricisi
ölçmә dövrәsi•
inteqrallayıcı qurğu

elektrostatik
elektromaqnit
elektrodinamik
ferrodinamik
maqnitelektrik•

sabit maqnitli
hәrәkәt edәn maqnitli
yastı sarğaclı•
xarici maqnitli
daxili maqnitli

01.5 kHs
01 Hs
035 MHs•
300500 Hs
1040 MHs

035 MHs
01 Hs
01.5 kHs•
1040 MHs
300500 Hs
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107

108

Elektromaqnit ölçmә mexanizminin tezlik diapazonu nә qәdәr tәşkil edir?

Elektromaqnit ölçmә mexanizmlәri nә qәdәr güc sәrf edir?

Elektromaqnit cihazların әsas üstünlüyü onların nәyә malik olmasıdır?

Elektromaqnit cihazların әsas üstünlüyü onların nәyә malik olmasıdır?

Elektromaqnit cihazların әsas üstünlüyü onların nәyә malik olmasıdır?

Maqnitelektrik ölçmә mexanizmlәrinin әsas üstünlüyü onların nәyә malik olmasıdır?

Fırladıcı moment dolaqlarından cәrәyan axan hәrәkәt edәn vә tәrpәnmәz sarğacların maqnit sahәlәrinin
qarşılıqlı tәsirindәn yaranan ölçmә mexanizmi hansıdır?

Fırladıcı moment dolaqlarından ölçülәn cәrәyan axan sarğacın maqnit sahәsi ilә mexanizmin hәrәkәt
edәn hissәsini tәşkil edәn bir vә ya bir neçә ferromaqnit materialların qarşılıqlı tәsirindәn yaranan ölçmә

50 – 100 MHs
0 – 8 kHs•
5 – 9Hs
2 – 6 MHs
300 – 500 Hs

1 Vta qәdәr
0,1 Vta qәdәr•
10 Vta qәdәr
0,001 Vta qәdәr
0,5 Vta qәdәr

böyük dәqiqliyә
dәyişәn vә sabit cәrәyan dövrәlәrindә tәtbiq olunmanın mümkünlüyünә•
düzgün cavab yoxdur
xarici maqnit sahәsinin zәif tәsirinә
böyük hәssaslığa

böyük hәssaslığa
böyük dәqiqliyә
düzgün cavab yoxdur
artıq yüklәnmә qabiliyyәtinә•
xarici maqnit sahәsinin zәif tәsirinә

düzgün cavab yoxdur
sadә konstruksiyaya•
böyük dәqiqliyә
böyük hәssaslığa
xarici maqnit sahәsinin zәif tәsirinә

zәif xüsusi maqnit sahәsinә
düzgün cavab yoxdur
kiçik güc sәrfinә•
kiçik hәssaslığa
kiçik fırladıcı momentә

elektrostatik
maqnitelektrik
elektromaqnit
elektrodinamik•
ferrodinamik
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mexanizmi hansıdır?

Elektromexaniki ölçmә cihazlarında hansı sakitlәşdiricilәr geniş tәtbiq edilir?

Cihaza ötürülәn elektromaqnit enerjisinin hәrәkәt edәn hissәnin mexaniki yerdәyişmә enerjisinә
çevrilmә üsuluna görә elektromexaniki cihazlar sistemlәrә ayrılır. Aşağıdakılardan hansı bu sistemlәrә
aiddir?

Cihaza ötürülәn elektromaqnit enerjisinin hәrәkәt edәn hissәnin mexaniki yerdәyişmә enerjisinә
çevrilmә üsuluna görә elektromexaniki cihazlar sistemlәrә ayrılır. Aşağıdakılardan hansı bu sistemlәrә
aiddir?

Cihaza ötürülәn elektromaqnit enerjisinin hәrәkәt edәn hissәnin mexaniki yerdәyişmә enerjisinә
çevrilmә üsuluna görә elektromexaniki cihazlar sistemlәrә ayrılır. Aşağıdakılardan hansı bu sistemlәrә
aiddir?

Cihaza ötürülәn elektromaqnit enerjisinin hәrәkәt edәn hissәnin mexaniki yerdәyişmә enerjisinә
çevrilmә üsuluna görә elektromexaniki cihazlar sistemlәrә ayrılır. Aşağıdakılardan hansı bu sistemlәrә
aiddir?

Elekromexaniki ölçmә cihazlarında hansı sakitlәşdiricilәr geniş tәtbiq edilir?

elektrostatik
maqnitelektrik
elektromaqnit•
elektrodinamik
ferrodinamik

elektrostatik
tәzyiq
maqnitinduksiya•
istilik
maqnitstatik

maqnitstatik
elektrokinetik
optik
istilik•
ferromaqnit

optik
induksiya•
maqnitstatik
elektrokinetik
ferromaqnit

optik
ferromaqnit
elektrostatik•
maqnitstatik
elektrokinetik

optik
maqnitelektrik•
maqnitstatik
elektrokinetik
ferromaqnit

tәzyiq

•
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әkstәsir momentinin yaranma üsuluna görә elektromexaniki ölçmә cihazları qruplara bölünür.
Aşağıdakılardan hansı bu qruplardandır?

әkstәsir momentinin yaranma üsuluna görә elektromexaniki ölçmә cihazları qruplara bölünür.
Aşağıdakılardan hansı bu qruplardandır?

Dönmә bucağının ölçülәn kәmiyyәtdәn asılı olması üçün elektromexaniki cihazlarda yaradılan moment
necә adlanır?

Elektromexaniki cihazlarda ölçülәn kәmiyyәtin tәsirindәn yaranan vә hәrәkәt edәn hissәni göstәrişlәrin
artma istiqamәtindә döndәrәn moment necә adlanır?

Elektromexaniki ölçmә cihazlarında ölçmә mexanizminin funksiyası nәdir?

Elektromexaniki ölçmә cihazlarında ölçmә dövrәsinin funksiyası nәdir?

50 Hs tezlikdә induksiya ölçmә mexanizminin xüsusi güc sәrfi nә qәdәr tәşkil edir?

hava•
istilik
maqnitstatik
elektrostatik

texniki әkstәsir momentli
induktiv әkstәsir momentli
elektrik әkstәsir momentli•
tutum әkstәsir momentli
dinamik әkstәsir momentli

tutum әkstәsir momentli
induktiv әkstәsir momentli
dinamik әkstәsir momentli
mexaniki әkstәsir momentli•
texniki әkstәsir momentli

müvazinәtlәşdirici moment
fırladıcı moment
әkstәsir momenti•
göstәrici moment
qәrarlaşdırıcı moment

müvazinәtlәşdirici moment
qәrarlaşdırıcı moment
fırladıcı moment•
әkstәsir momenti
göstәrici moment

düzgün cavab yoxdur
ölçülәn kәmiyyәti birbaşa ölçmә mexanizminә tәsir edәn başqa bir kәmiyyәtә çevirir
elektrik enerjisini hәrәkәt edәn hissәnin yerdәyişmә enerjisinә çevirir•
zamana görә dәyişәn fiziki kәmiyyәti sabit kәmiyyәtә çevirir
fırladıcı moment yaradır

fırladıcı moment yaradır
ölçülәn kәmiyyәti birbaşa ölçmә mexanizminә tәsir edәn başqa bir kәmiyyәtә çevirir•
elektrik enerjisini hәrәkәt edәn hissәnin yerdәyişmә enerjisinә çevirir
zamana görә dәyişәn fiziki kәmiyyәti sabit kәmiyyәtә çevirir
düzgün cavab yoxdur
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Aşağıdakılardan hansı çoxselli induksiya ölçmә mexanizminin tiplәrindәn biridir?

Aşağıdakılardan hansı çoxselli induksiya ölçmә mexanizminin tiplәrindәn biridir?

İnduksiya ölçmә mexanizmlәri quruluşuna görә bir neçә tip olur. Aşağıdakılardan hansı bu tiplәrdәn
biridir?

İnduksiya ölçmә mexanizmlәri quruluşuna görә bir neçә tip olur. Aşağıdakılardan hansı bu tiplәrdәn
biridir?

Elektromexaniki cihazlarda işıq şüalı göstәricilәr tәtbiq olunarkәn ölçmә mexanizminin çәrçivәsinә
әqrәb әvәzinә, adәtәn, kiçik güzgü bәrkidilir. Bu güzgü müşahidә borusunun qarşısında yerlәşdirilәrsә,
oxunma üsulu necә adlandırılır?

Elektromexaniki cihazlarda işıq şüalı göstәricilәr tәtbiq olunarkәn ölçmә mexanizminin çәrçivәsinә
әqrәb әvәzinә, adәtәn, kiçik güzgü bәrkidilir. Bu güzgü proyektorun xarici işıq şüasının yolunda
yerlәşdirilәrsә, oxunma üsulu necә adlandırılır?

10 Vt
0,8 Vt•
0,3 k Vt
70 Vt
0,1k Vt

xarici maqnitli mexanizmlәr
fırlanan maqnit sahәli mexanizmlәr•
yastı sarğaclı mexanizmlәr
hәrәkәt edәn maqnitli mexanizmlәr
daxili maqnitli mexanizmlәr

hәrәkәt edәn maqnitli mexanizmlәr
yastı sarğaclı mexanizmlәr
qaçan maqnit sahәli mexanizmlәr•
xarici maqnitli mexanizmlәr
daxili maqnitli mexanizmlәr

xarici maqnitli
dairәvi sarğaclı
yastı sarğaclı
çoxselli•
qapalı maqnit keçiricili

xarici maqnitli
dairәvi sarğaclı
yastı sarğaclı
qapalı maqnit keçiricili
birselli•

qeyrimüstәqil
müstәqil
obyektiv
subyektiv•
kollektiv

subyektiv
obyektiv•
qeyrimüstәqil
müstәqil
kollektiv
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134

Elektrostatik ölçmә mexanizmlәrindә hәrәkәt edәn hissәnin yerdәyişmәsi hansı ölçülәn kәmiyyәtin tәsiri
ilә baş verir?

Elektromexaniki ölçmә cihazlarının dәyişәn cәrәyanda istifadә edilәn әn dәqiq sistemi hansıdır?

Elektromaqnit cihazların mәnfi cәhәti nәdir?

Maqnitelektrik ölçmә mexanizmlәrinin әsas üstünlüyü onların nәyә malik olmasıdır?

Maqnitelektrik ölçmә mexanizmlәrinin әsas üstünlüyü onların nәyә malik olmasıdır?

Fırladıcı moment iki vә daha çox elektriki yüklәnmiş keçiricinin (lövhәlәrin) qarşılıqlı tәsirindәn
yaranan ölçmә mexanizmi hansıdır?

Elektrodinamik ölçmә mexanizmlәrindә fırladıcı moment hansı tәsirdәn yaranır?

elektrik tutumu
elektrik cәrәyanı
induktivlik
elektrik gәrginliyi•
elektrik müqavimәti

maqnitelektrik
elektrodinamik•
elektrostatik
induksiya
elektromaqnit

yalnız dәyişәn cәrәyan dövrәlәrindә tәtbiq oluna bilmәsi
yalnız sabit cәrәyan dövrәlәrindә tәtbiq oluna bilmәsi
bir qәdәr kiçik dәqiqliyә vә hәssaslığa malik olması•
konstruksiyanın mürәkkәbliyi
artıq yüklәnmә qabiliyyәtinin olmaması

kiçik hәssaslığa
xәtti çevirmә funksiyasına•
düzgün cavab yoxdur
zәif xüsusi maqnit sahәsinә
kiçik fırladıcı momentә

kiçik hәssaslığa
kiçik fırladıcı momentә
düzgün cavab yoxdur
zәif xüsusi maqnit sahәsinә
böyük dәqiqliyә•

elektrodinamik
elektromaqnit
elektrostatik•
maqnitelektrik
ferrodinamik

düzgün cavab yoxdur
sabit maqnitin sahәsi ilә sarğac şәklindә hazırlanmış cәrәyanlı naqilin maqnit sahәsinin qarşılıqlı tәsirindәn
dolaqlarından ölçülәn cәrәyan axan sarğacın maqnit sahәsi ilә mexanizmin hәrәkәt edәn hissәsini tәşkil edәn bir
vә ya bir neçә ferromaqnit materialların qarşılıqlı tәsirindәn
dolaqlarından cәrәyan axan hәrәkәt edәn vә tәrpәnmәz sarğacların maqnit sahәlәrinin qarşılıqlı tәsirindәn•
iki vә daha çox elektriki yüklәnmiş keçiricinin (lövhәlәrin) qarşılıqlı tәsirindәn
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Elektrostatik ölçmә mexanizmlәrindә fırladıcı moment hansı tәsirdәn yaranır?

Elektromaqnit ölçmә mexanizmlәrindә fırladıcı moment hansı tәsirdәn yaranır?

Maqnitelektrik ölçmә mexanizmlәrindә fırladıcı moment hansı tәsirdәn yaranır?

Cihaza ötürülәn elektromaqnit enerjisinin hәrәkәt edәn hissәnin mexaniki yerdәyişmә enerjisinә
çevrilmә üsuluna görә elektromexaniki cihazlar sistemlәrә ayrılır. Aşağıdakılardan hansı bu sistemlәrә aid
deyildir?

Cihaza ötürülәn elektromaqnit enerjisinin hәrәkәt edәn hissәnin mexaniki yerdәyişmә enerjisinә
çevrilmә üsuluna görә elektromexaniki cihazlar sistemlәrә ayrılır. Aşağıdakılardan hansı bu sistemlәrә aid
deyildir?

Cihaza ötürülәn elektromaqnit enerjisinin hәrәkәt edәn hissәnin mexaniki yerdәyişmә enerjisinә
çevrilmә üsuluna görә elektromexaniki cihazlar sistemlәrә ayrılır. Aşağıdakılardan hansı bu sistemlәrә aid
deyildir?

düzgün cavab yoxdur
iki vә daha çox elektriki yüklәnmiş keçiricinin (lövhәlәrin) qarşılıqlı tәsirindәn•
sabit maqnitin sahәsi ilә sarğac şәklindә hazırlanmış cәrәyanlı naqilin maqnit sahәsinin qarşılıqlı tәsirindәn
dolaqlarından ölçülәn cәrәyan axan sarğacın maqnit sahәsi ilә mexanizmin hәrәkәt edәn hissәsini tәşkil edәn bir
vә ya bir neçә ferromaqnit materialların qarşılıqlı tәsirindәn
dolaqlarından cәrәyan axan hәrәkәt edәn vә tәrpәnmәz sarğacların maqnit sahәlәrinin qarşılıqlı tәsirindәn

düzgün cavab yoxdur
sabit maqnitin sahәsi ilә sarğac şәklindә hazırlanmış cәrәyanlı naqilin maqnit sahәsinin qarşılıqlı tәsirindәn
düzgün cavab yoxdur
dolaqlarından ölçülәn cәrәyan axan sarğacın maqnit sahәsi ilә mexanizmin hәrәkәt edәn hissәsini tәşkil edәn bir
vә ya bir neçә ferromaqnit materialların qarşılıqlı tәsirindәn

•
dolaqlarından cәrәyan axan hәrәkәt edәn vә tәrpәnmәz sarğacların maqnit sahәlәrinin qarşılıqlı tәsirindәn
iki vә daha çox elektriki yüklәnmiş keçiricinin (lövhәlәrin) qarşılıqlı tәsirindәn

düzgün cavab yoxdur
sabit maqnitin sahәsi ilә sarğac şәklindә hazırlanmış cәrәyanlı naqilin maqnit sahәsinin qarşılıqlı tәsirindәn•
dolaqlarından ölçülәn cәrәyan axan sarğacın maqnit sahәsi ilә mexanizmin hәrәkәt edәn hissәsini tәşkil edәn bir
vә ya bir neçә ferromaqnit materialların qarşılıqlı tәsirindәn
dolaqlarından cәrәyan axan hәrәkәt edәn vә tәrpәnmәz sarğacların maqnit sahәlәrinin qarşılıqlı tәsirindәn
iki vә daha çox elektriki yüklәnmiş keçiricinin (lövhәlәrin) qarşılıqlı tәsirindәn

induksiya
elektrostatik
istilik
maqnit elektrik
ferromaqnit•

istilik
induksiya
elektrokinetik•
maqnit elektrik
elektrostatik

induksiya
elektrostatik
maqnitstatik•
maqnit elektrik
istilik
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•

•

•

•



145

146

147

148

149

150

Maqnitelektrik ölçmә mexanizmlәrindә istifadә edilәn şuntlar üçün aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı
düzgün deyildir?

Maqnitelektrik ölçmә mexanizmlәrindә istifadә edilәn şuntlar üçün aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı
düzgün deyildir?

Maqnitelektrik ölçmә mexanizmlәrindә istifadә edilәn şuntlar üçün aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı
düzgün deyildir?

Maqnitelektrik ölçmә mexanizmlәrindә istifadә edilәn şuntlar üçün aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı
düzgündür?

Maqnitelektrik ölçmә mexanizmlәrindә istifadә edilәn şuntlar üçün aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı
düzgündür?

Maqnitelektrik ölçmә mexanizmlәrindә istifadә edilәn şuntlar üçün aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı
düzgündür?

birhәdli şuntlar
çoxhәdli şuntlar
daxili şuntlar
sabit şuntlar•
xarici şuntlar

çoxhәdli şuntlar
ardıcıl şuntlar•
daxili şuntlar
xarici şuntlar
birhәdli şuntlar

çoxhәdli şuntlar
birhәdli şuntlar
paralel şuntlar•
daxili şuntlar
xarici şuntlar

qoşahәdli şuntlar
çoxhәdli şuntlar•
paralel şuntlar
ardıcıl şuntlar
sabit şuntlar

paralel şuntlar
birhәdli şuntlar•
qoşahәdli şuntlar
sabit şuntlar
ardıcıl şuntlar

paralel şuntlar
xarici şuntlar•
qoşahәdli şuntlar
sabit şuntlar
ardıcıl şuntlar
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Maqnitelektrik ölçmә mexanizmlәrindә istifadә edilәn şuntlar üçün aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı
düzgündür?

Şuntlar, adeten, aşağıda göstәrilәnlәrin hansından hazırlanır?

Maqnitelektrik ölçmә mexanizmlәri birbaşa dövrәyә qoşulduqda (şuntsuz) hansı cihaz kimi istifadә
olunur?

Maqnitelektrik ölçmә mexanizmlәri birbaşa dövrәyә qoşulduqda (şuntsuz) hansı cihaz kimi istifadә
olunur?

Maqnitelektrik ölçmә mexanizmlәri birbaşa dövrәyә qoşulduqda (şuntsuz) hansı cihaz kimi istifadә
olunur?

Maqnitelektrik ölçmә mexanizmlәri ilә böyük gәrginliklәri ölçdükdә istifadә edilәn әlavә rezistorun
vәzifәsi nәdir?

Maqnitelektrik ölçmә mexanizmlәrindә istifadә edilәn şuntlar üçün aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı
düzgün deyildir?

paralel şuntlar
daxili şuntlar•
qoşahәdli şuntlar
sabit şuntlar
ardıcıl şuntlar

alüminium
manqanin•
mis
konstantan
nixrom

düzlәndirici
qalvanometr•
kilovoltmetr
ommetr
tezlikölçәn

kilovoltmetr
milliampermetr•
düzlәndirici
tezlikölçәn
ommetr

tezlikölçәn
düzlәndirici
mikroampermetr•
kilovoltmetr
ommetr

gәrginliyi mәhdudlaşdırmaq
düzgün cavab yoxdur
cәrәyanı paylamaq
cihazın çıxış müqavimәtini artırmaq
cәrәyanı mәhdudlaşdırmaq•

çoxhәdli şuntlar
birhәdli şuntlar
qoşahәdli şuntlar•
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Radial induksiya sayğacları neçә selli ölçmә mexanizmlәrinә aiddir ?

Dәyişәn cәrәyan sayğaclarında hansı sistemli mexanizmlәrdәn istifadә edilir?

Elektrik enerjisinin induksiya sayğacları hansı işçi tezliyә hazırlanır?

Termoelektrik cihazlarda qızdırıcılar aşağıda göstәrilәn materialların hansından hazırlanır?

Konstruktiv xüsusiyyәtlәrinә vә paralel elektromaqnit içliyinin yerlәşmәsinә görә hansı sayğac
mövcuddur?

Konstruktiv xüsusiyyәtlәrinә vә paralel elektromaqnit içliyinin yerlәşmәsinә görә hansı sayğac
mövcuddur?

1,6 A cәrәyanı ölçdükdә elektrodinamik ampermetrdә hәrәkәt edәn vә tәrpәnmәz sarğaclar necә
birlәşdirilir?

daxili şuntlar
xarici şuntlar

5
1
2
3•
4

elektromaqnit
induksiya•
elektrodinamik
elektrostatik
maqnitelektrik

10 kHs
50 Hs•
100 Hs
220 Hs
380 Hs

volfram
konstantan•
manqanin
alüminium
mis

sinusoidal
ardıcıl
paralel
tangensial•
inteqrallayıcı

sinusoidal
ardıcıl
paralel
radial•
inteqrallayıcı

hәrәkәt edәn sarğac dövrәdәn açılır
çarpaz
paralel•
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1,2 A cәrәyanı ölçdükdә elektrodinamik ampermetrdә hәrәkәt edәn vә tәrpәnmәz sarğaclar necә
birlәşdirilir?

1,0 A cәrәyanı ölçdükdә elektrodinamik ampermetrdә hәrәkәt edәn vә tәrpәnmәz sarğaclar necә
birlәşdirilir?

0,8 A cәrәyanı ölçdükdә elektrodinamik ampermetrdә hәrәkәt edәn vә tәrpәnmәz sarğaclar necә
birlәşdirilir?

0,4 A cәrәyanı ölçdükdә elektrodinamik ampermetrdә hәrәkәt edәn vә tәrpәnmәz sarğaclar necә
birlәşdirilir?

0,2 A cәrәyanı ölçdükdә elektrodinamik ampermetrdә hәrәkәt edәn vә tәrpәnmәz sarğaclar necә
birlәşdirilir?

0,1 A cәrәyanı ölçdükdә elektrodinamik ampermetrdә hәrәkәt edәn vә tәrpәnmәz sarğaclar necә
birlәşdirilir?

0,3 A cәrәyanı ölçdükdә elektrodinamik ampermetrdә hәrәkәt edәn vә tәrpәnmәz sarğaclar necә
birlәşdirilir?

ardıcıl
tәrpәnmәz sarğac dövrәdәn açılır

hәrәkәt edәn sarğac dövrәdәn açılır
çarpaz
paralel•
ardıcıl
tәrpәnmәz sarğac dövrәdәn açılır

) hәrәkәt edәn sarğac dövrәdәn açılır
çarpaz
paralel•
ardıcıl
tәrpәnmәz sarğac dövrәdәn açılır

hәrәkәt edәn sarğac dövrәdәn açılır
çarpaz
paralel•
ardıcıl
tәrpәnmәz sarğac dövrәdәn açılır

hәrәkәt edәn sarğac dövrәdәn açılır
çarpaz
paralel
ardıcıl•
tәrpәnmәz sarğac dövrәdәn açılır

hәrәkәt edәn sarğac dövrәdәn açılır
çarpaz
paralel
ardıcıl•
tәrpәnmәz sarğac dövrәdәn açılır

hәrәkәt edәn sarğac dövrәdәn açılır
çarpaz
paralel
ardıcıl•
tәrpәnmәz sarğac dövrәdәn açılır
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Maqnitelektrik ölçmә mexanizmlәrini birbaşa dövrәyә qoşduqda nәyi ölçmәk mümkün olur?

Maqnitelektrik ölçmә mexanizmlәri birbaşa istifadә edildikdә ölçülәn gәrginlik hansı qiymәtdәn çox
olmur?

Maqnitelektrik ölçmә mexanizmi ilә böyük cәrәyanları ölçmәk üçün nәdәn istifadә edilir?

Maqnitelektrik ölçmә mexanizmlәrini birbaşa dövrәyә qoşduqda nәyi ölçmәk mümkün olur?

Termoelektrik cihazlarda qızdırıcılar aşağıda göstәrilәn materialların hansından hazırlanır?

Maqnitelektrik ölçmә mexanizmlәri ilә böyük gәrginliklәri ölçdükdә hansı vasitәdәn istifadә olunur?

Termoelektrik cihazlarda qızdırıcılar aşağıda göstәrilәn materialların hansından hazırlanır?

hәrәkәt edәn sarğac dövrәdәn açılır
çarpaz
paralel
ardıcıl•
tәrpәnmәz sarğac dövrәdәn açılır

yüksәk tezliklәri
elektrik tutumunu
böyük gәrginliklәri
kiçik cәrәyanları•
induktivliklәri

düzgün cavab yoxdur
voltlardan
millivoltlardan•
mikrovoltlardan
kilovoltlardan

güclәndiricidәn
cәmlәyicidәn
düzlәndiricidәn
şuntdan•
inteqrallayıcıdan

yüksәk tezliklәri
elektrik tutumunu
böyük cәrәyanları
kiçik gәrginliklәri•
induktivliklәri

volfram
alüminium
manqanin
platiniridium•
mis

әlavә rezistordan•
daxili şuntdan
çoxhәdli şuntdan
güclәndiricidәn
bölüşdürücü müqavimәtdәn

volfram
alüminium
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182 Maqnitelektrik ölçmә mexanizmlәri ilә böyük gәrginliyi ölçdükdә istifadә edilәn әlavә rezistor hansı
materialdan hazırlanır?

manqanin
nixrom•
mis

•

•

•

nixrom
manqanin•
mis
alüminium
konstantan
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Termoelektrik cihazlarda hansı ölçmә mexanizmindәn istifadә edilir?

Termoelektrik ampermetrlәrin ölçmә hәdlәrinin 1 Aә qәdәr genişlәndirilmәsi üçün hansı üsuldan
istifadә edilir?

Termoelektrik ampermetrlәrin ölçmә hәdlәrini 1 Adәn yuxarı cәrәyanları ölçdükdә genişlәndirilmәk
üçün hansı üsuldan istifadә edilir?

Elektromaqnit ampermetrlәrin ölçmә hәddi hansı üsulla genişlәndirilir?

Elektromaqnit voltmetrlәrin dәyişәn cәrәyanda ölçmә hәdlәrini artırmaq üçün hansı üsuldan istifadә
edilir?

Elektromaqnit voltmetrlәrin dәyişәn cәrәyanda ölçmә hәdlәrini artırmaq üçün hansı üsuldan istifadә
edilir?

Dәyişәn cәrәyan elektrostatik voltmetrlәrin ölçmә hәddini genişlәndirmәk üçün hansı üsuldan istifadә
edilir?

elektrostatik
maqnitelektrik•
elektromaqnit
induksiya
ferrodinamik

ölçmә cәrәyan transformatorlarından istifadә etmәk
eyni ölçmә mexanizmini hәr hәdd üçün ayrıayrı termocütlәrlә qoşmaq•
әlavә rezistoru ölçmә mexanizminә ardıcıl qoşmaq
ölçmә dövrәsinә çoxhәdli şuntları qoşmaq
ölçmә mexanizmindә daxili şuntlardan istifadә etmәk

ölçmә cәrәyan transformatorlarından istifadә etmәk•
eyni ölçmә mexanizmini hәr hәdd üçün ayrıayrı termocütlәrlә qoşmaq
әlavә rezistoru ölçmә mexanizminә ardıcıl qoşmaq
ölçmә dövrәsinә çoxhәdli şuntları qoşmaq
ölçmә mexanizmindә daxili şuntlardan istifadә etmәk

әlavә rezistoru ölçmә mexanizminә ardıcıl qoşmaq
eyni ölçmә mexanizmini hәr hәdd üçün ayrıayrı termocütlәrlә qoşmaq
cәrәyan transformatorlarından istifadә etmәk•
ölçmә mexanizmindә daxili şuntlardan istifadә etmәk
ölçmә dövrәsinә çoxhәdli şuntları qoşmaq

әlavә rezistorlardan istifadә etmәk
eyni ölçmә mexanizmini hәr hәdd üçün ayrıayrı termocütlәrlә qoşmaq
cәrәyan transformatorlarından istifadә etmәk
ölçmә mexanizmindә daxili şuntlardan istifadә etmәk
ölçmә dövrәsinә çoxhәdli şuntları qoşmaq•

cәrәyan transformatorlarından istifadә etmәk
eyni ölçmә mexanizmini hәr hәdd üçün ayrıayrı termocütlәrlә qoşmaq
ölçmә gәrginlik transformatorlarında istifadә etmәk•
ölçmә dövrәsinә çoxhәdli şuntları qoşmaq
ölçmә mexanizmindә daxili şuntlardan istifadә etmәk

әlavә rezistoru ölçmә mexanizminә ardıcıl qoşmaq
әlavә kondensatorlardan istifadә etmәk•
ölçmә cәrәyan transformatorlarından istifadә etmәk
ölçmә mexanizmindә daxili şuntlardan istifadә etmәk
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Dәyişәn cәrәyan elektrostatik voltmetrlәrin ölçmә hәddini genişlәndirmәk üçün hansı üsuldan istifadә
edilir?

Sabit cәrәyanda elektrostatik voltmetrlәrin ölçmә hәddini genişlәndirmәk üçün hansı üsuldan istifadә
edilir?

İnduksiya sayğaclarında tormozlayıcı adlanan әkstәsir momenti yaratmaq üçün nә istifadә olunur?

Elektrik enerjisinin induksiya sayğaclarının ölçmә hәddini genişlәndirmәk üçün hansı üsuldan istifadә
edilir ?

Elektrik enerjisinin induksiya sayğaclarının ölçmә hәddini genişlәndirmәk üçün hansı üsuldan istifadә
edilir ?

ölçmә dövrәsinә çoxhәdli şuntları qoşmaq

ölçmә cәrәyan transformatorlarından istifadә etmәk
әlavә rezistoru ölçmә mexanizminә ardıcıl qoşmaq
ölçmә dövrәsinә çoxhәdli şuntları qoşmaq
ölçmә mexanizmindә daxili şuntlardan istifadә etmәk
tutum gәrginlik bölücülәrindәn istifadә etmәk•

әlavә rezistoru ölçmә mexanizminә ardıcıl qoşmaq
ölçmә dövrәsinә çoxhәdli şuntları qoşmaq
aktiv müqavimәtlәrdәn ibarәt gәrginlik bölücüsündәn istifadә etmәk•
ölçmә cәrәyan transformatorlarından istifadә etmәk
ölçmә mexanizmindә daxili şuntlardan istifadә etmәk

әlavә rezistor
sabit maqnit•
hava sakitlәşdiricisi
dәyişәn tutumlu kondensator
induktivlik

ölçmә cәrәyan transformatorlarından istifadә etmәk•
eyni ölçmә mexanizmini hәr hәdd üçün ayrıayrı termocütlәrlә qoşmaq
әlavә rezistoru ölçmә mexanizminә ardıcıl qoşmaq
ölçmә dövrәsinә çoxhәdli şuntları qoşmaq
ölçmә mexanizmindә daxili şuntlardan istifadә etmәk

әlavә rezistoru ölçmә mexanizminә ardıcıl qoşmaq
eyni ölçmә mexanizmini hәr hәdd üçün ayrıayrı termocütlәrlә qoşmaq
ölçmә gәrginlik transformatorlarından istifadә etmәk•
ölçmә mexanizmindә daxili şuntlardan istifadә etmәk
ölçmә dövrәsinә çoxhәdli şuntları qoşmaq

•
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Aşağıdakılardan hansı çox böyük müqavimәtlәri ölçmәk üçün istifadә edilәn ommetrdir?

Analoq elektron ölçmә cihazlarını dörd әsas qrupa ayırmaq olar. Onlardan biri elektrik vә elektron
sxemlәrinin parametrlәrini vә xassәlәrini ölçmәk üçün olan cihazlardır. Aşağıdakılardan hansı bu qrupa
aiddir?

Analoq elektron ölçmә cihazlarını dörd әsas qrupa ayırmaq olar. Onlardan biri elektrik vә elektron
sxemlәrinin parametrlәrini vә xassәlәrini ölçmәk üçün olan cihazlardır. Aşağıdakılardan hansı bu qrupa
aiddir?

Analoq elektron ölçmә cihazlarını dörd әsas qrupa ayırmaq olar. Onlardan biri elektrik vә elektron
sxemlәrinin parametrlәrini vә xassәlәrini ölçmәk üçün olan cihazlardır. Aşağıdakılardan hansı bu qrupa
aiddir?

Analoq elektron ölçmә cihazlarını dörd әsas qrupa ayırmaq olar. Onlardan biri elektrik vә elektron
sxemlәrinin parametrlәrini vә xassәlәrini ölçmәk üçün olan cihazlardır. Aşağıdakılardan hansı bu qrupa aid
deyildir?

Analoq elektron ölçmә cihazlarını dörd әsas qrupa ayırmaq olar. Onlardan biri elektrik vә elektron
sxemlәrinin parametrlәrini vә xassәlәrini ölçmәk üçün olan cihazlardır. Aşağıdakılardan hansı bu qrupa aid
deyildir?

mikroommetr
teraommetr•
ommetr
milliommetr
kiloommetr

voltmetrlәr
osillioqraflar
tezlikölçәnlәr
spektr analizatorları
tutum ölçәn cihazlar•

spektr analizatorları
voltmetrlәr
osillioqraflar
tezlikölçәnlәr
induktivlik ölçәn cihazlar•

spektr analizatorları
tezlikölçәnlәr
tranzistorların parametrlәrini ölçәn cihazlar•
voltmetrlәr
osillioqraflar

müqavimәt ölçәn cihazlar
voltmetrlәr•
tranzistorların parametrlәrini ölçәn cihazlar
induktivlik ölçәn cihazlar
tutum ölçәn cihazlar

tranzistorların parametrlәrini ölçәn cihazlar
osilloqraflar•
müqavimәt ölçәn cihazlar
tutum ölçәn cihazlar
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Analoq elektron ölçmә cihazlarını dörd әsas qrupa ayırmaq olar. Onlardan biri elektrik vә elektron
sxemlәrinin parametrlәrini vә xassәlәrini ölçmәk üçün olan cihazlardır. Aşağıdakılardan hansı bu qrupa aid
deyildir?

Analoq elektron ölçmә cihazlarını dörd әsas qrupa ayırmaq olar. Onlardan biri siqnalların parametrlәrini
vә xarakteristikalarını ölçәn cihazlardır. Aşağıdakılardan hansı bu qrupa aid deyildir?

Analoq elektron ölçmә cihazlarını dörd әsas qrupa ayırmaq olar. Onlardan biri siqnalların parametrlәrini
vә xarakteristikalarını ölçәn cihazlardır. Aşağıdakılardan hansı bu qrupa aid deyildir?

Analoq elektron ölçmә cihazlarını dörd әsas qrupa ayırmaq olar. Onlardan biri siqnalların parametrlәrini
vә xarakteristikalarını ölçәn cihazlardır. Aşağıdakılardan hansı bu qrupa aid deyildir?

Aşağıdakılardan hansı harmonika analizatorlarında harmonikaların tәhlili üsuludur?

Tezliyi yüksәk dәqiqliklә ölçmәk tәlәb olunduqda elektron tezlikölçәnlәrdә hansı metod realizә olunur?

Tezliyi yüksәk dәqiqliklә ölçmәk tәlәb olunduqda elektron tezlikölçәnlәrdә hansı metod realizә olunur?

induktivlik ölçәn cihazlar

tranzistorların parametrlәrini ölçәn cihazlar
tezlikölçәnlәr•
müqavimәt ölçәn cihazlar
tutum ölçәn cihazlar
induktivlik ölçәn cihazlar

voltmetrlәr
müqavimәt ölçәn cihazlar•
spektr analizatorları
tezlikölçәnlәr
osilloqraflar

voltmetrlәr
tutum ölçәn cihazlar•
spektr analizatorları
tezlikölçәnlәr
osilloqraflar

osilloqraflar
voltmetrlәr
spektr analizatorları
induktivlik ölçәn cihazlar•
tezlikölçәnlәr

kompensasiya üsulu
ardıcıl üsul•
harmonik üsul
kombinәedilmiş üsul
düz çevirmә üsulu

inteqrallama
әks rabitә
döyünmә•
cәmlәmә
güclәndirmә

inteqrallama
müqayisә•
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Aşağıdakılardan hansı çox böyük müqavimәtlәri ölçmәk üçün istifadә edilәn ommetrdir?

Qeyrixәtti tәhriflәri ölçәn cihazlar seçici sistemlә birlikdә hansı elektron voltmetrdәn ibarәt olur?

Aşağıdakılardan hansı harmonika analizatorlarında harmonikaların tәhlili üsuludur?

Elektron fazometrlәri nәyin әsasında yaradılır?

Elektron voltmetrlәrinin tәrkibinә daxil olan güclәndiricilәrin güclәndirmә әmsalını stabillәşdirmәk
üçün nәdәn istifadә olunur?

Elektron voltmetrlәrinin tәrkibinә aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı daxil deyildir?

Analoq elektron ölçmә cihazlarını dörd әsas qrupa ayırmaq olar. Onlardan biri siqnalların parametrlәrini
vә xarakteristikalarını ölçәn cihazlardır. Aşağıdakılardan hansı bu qrupa aid deyildir?

cәmlәmә
güclәndirmә
әks rabitә

mikroommetr
qiqaommetr•
ommetr
milliommetr
kiloommetr

orta qiymәt elektron voltmetri
tәsiredici qiymәt elektron voltmetri•
impuls elektron voltmetri
sabit cәrәyan elektron voltmetri
amplituda qiymәt elektron voltmetri

düz çevirmә üsulu
harmonik üsul
paralel üsul•
kombinәedilmiş üsul
kompensasiya üsulu

cәrәyana görә mәnfi әksrabitә ilә әhatә olunmuş dәyişәn cәrәyan güclәndiricilәri
termoelektrik çeviricili komparator sxemi
elektromexaniki vә yarımkeçirici modulyator
maqnitelektrik ölçmә cihazı ilә ölçülәn parametr çeviricilәrinin birlәşmәsi•
gәrginlik bölücülәri

sabit vә dәyişәn cәrәyan güclәndiricilәrindәn
sabit maqnitdәn
kondensator vә tutum gәrginlik bölücülәrindәn
mәnfi әksrabitәdәn•
modulyasiyademodulyasiyamodulyasiya prinsipindәn

sabit gәrginliyi dәyişәn gәrginliyә çevirәn ölçmә çeviricilәri
gәrginlik bölücülәri
sabit vә dәyişәn cәrәyan güclәndiricilәri
elektron tezlikölçәnlәri•
dәyişәn gәrginliyi sabit gәrginliyә çevirәn ölçmә çeviricilәri

spektr analizatorları
siqnal zәiflәdicilәri•
voltmetrlәr
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Analoq elektron ölçmә cihazlarını dörd әsas qrupa ayırmaq olar. Onlardan biri siqnalların parametrlәrini
vә xarakteristikalarını ölçәn cihazlardır. Aşağıdakılardan hansı bu qrupa aid deyildir?

Analoq elektron ölçmә cihazlarını dörd әsas qrupa ayırmaq olar. Onlardan biri elektrik vә elektron
sxemlәrinin parametrlәrini vә xassәlәrini ölçmәk üçün olan cihazlardır. Aşağıdakılardan hansı bu qrupa aid
deyildir?

Analoq elektron ölçmә cihazlarını dörd әsas qrupa ayırmaq olar. Onlardan biri elektrik vә elektron
sxemlәrinin parametrlәrini vә xassәlәrini ölçmәk üçün olan cihazlardır. Aşağıdakılardan hansı bu qrupa aid
deyildir?

Analoq elektron ölçmә cihazlarını dörd әsas qrupa ayırmaq olar. Onlardan biri elektrik vә elektron
sxemlәrinin parametrlәrini vә xassәlәrini ölçmәk üçün olan cihazlardır. Aşağıdakılardan hansı bu qrupa aid
deyildir?

Analoq elektron ölçmә cihazlarını dörd әsas qrupa ayırmaq olar. Onlardan biri siqnalların parametrlәrini
vә xarakteristikalarını ölçәn cihazlardır. Aşağıdakılardan hansı bu qrupa aiddir?

Analoq elektron ölçmә cihazlarını dörd әsas qrupa ayırmaq olar. Onlardan biri siqnalların parametrlәrini
vә xarakteristikalarını ölçәn cihazlardır. Aşağıdakılardan hansı bu qrupa aiddir?

osilloqraflar
tezlikölçәnlәr

spektr analizatorları
tezlikölçәnlәr
ölçmә generatorları•
voltmetrlәr
osilloqraflar

tranzistorların parametrlәrini ölçәn cihazlar
siqnal zәiflәdicilәri•
müqavimәt ölçәn cihazlar
tutum ölçәn cihazlar
induktivlik ölçәn cihazlar

müqavimәt ölçәn cihazlar
ölçmә generatorları•
tranzistorların parametrlәrini ölçәn cihazlar
induktivlik ölçәn cihazlar
tutum ölçәn cihazlar

müqavimәt ölçәn cihazlar
spektr analizatorları•
tranzistorların parametrlәrini ölçәn cihazlar
induktivlik ölçәn cihazlar
tutum ölçәn cihazlar

ölçmә generatorları
spektr analizatorları•
induktivlik ölçәn cihazlar
müqavimәt ölçәn cihazlar
tutum ölçәn cihazlar

induktivlik ölçәn cihazlar
tezlikölçәnlәr•
ölçmә generatorları
tutum ölçәn cihazlar
müqavimәt ölçәn cihazlar
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Analoq elektron ölçmә cihazlarını dörd әsas qrupa ayırmaq olar. Onlardan biri siqnalların parametrlәrini
vә xarakteristikalarını ölçәn cihazlardır. Aşağıdakılardan hansı bu qrupa aiddir?

Analoq elektron ölçmә cihazlarını dörd әsas qrupa ayırmaq olar. Onlardan biri siqnalların parametrlәrini
vә xarakteristikalarını ölçәn cihazlardır. Aşağıdakılardan hansı bu qrupa aiddir?

Analoq elektron ölçmә cihazlarını dörd әsas qrupa ayırmaq olar. Onlardan biri elektrik vә elektron
sxemlәrinin parametrlәrini vә xassәlәrini ölçmәk üçün olan cihazlardır. Aşağıdakılardan hansı bu qrupa
aiddir?

Aşağıdakılardan hansına görә elektron cihazlar elektromexaniki cihazlara görә üstündür?

Aşağıdakılardan hansına görә elektron cihazlar elektromexaniki cihazlara görә üstündür?

Aşağıdakılardan hansına görә elektron cihazlar elektromexaniki cihazlara görә üstündür?

Aşağıdakılardan hansına görә elektron cihazlar elektromexaniki cihazlara görә üstündür?

induktivlik ölçәn cihazlar
osilloqraflar•
ölçmә generatorları
tutum ölçәn cihazlar
müqavimәt ölçәn cihazlar

ölçmә generatorları
voltmetrlәr•
induktivlik ölçәn cihazlar
müqavimәt ölçәn cihazlar
tutum ölçәn cihazlar

osillioqraflar
müqavimәt ölçәn cihazlar•
spektr analizatorları
tezlikölçәnlәr
voltmetrlәr

qidalanma mәnbәyinә tәlәbat
göstәrişlәrin cәrәyan әyrilәrinin formasından asılılığı
cәldişlәmә•
göstәrişlәrin gәrginlik әyrilәrinin formasından asılılığı
düzgün cavab yoxdur

göstәrişlәrin cәrәyan әyrilәrinin formasından asılılığı
giriş müqavimәti•
qidalanma mәnbәyinә tәlәbat
düzgün cavab yoxdur
göstәrişlәrin gәrginlik әyrilәrinin formasından asılılığı

qidalanma mәnbәyinә tәlәbat
düzgün cavab yoxdur
tezlik diapazonu•
göstәrişlәrin cәrәyan әyrilәrinin formasından asılılığı
göstәrişlәrin gәrginlik әyrilәrinin formasından asılılığı

qidalanma mәnbәyinә tәlәbat
düzgün cavab yoxdur
göstәrişlәrin cәrәyan әyrilәrinin formasından asılılığı
ölçülәn dövrәdәn elektrik enerji sәrfi•
göstәrişlәrin gәrginlik әyrilәrinin formasından asılılığı
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Aşağıdakılardan hansı bir çox elektron cihazlarının ümumi nöqsanı hesab olunur?

Aşağıdakılardan hansı bir çox elektron cihazlarının ümumi nöqsanı hesab olunur?

Aşağıdakılardan hansı bir çox elektron cihazlarının ümumi nöqsanı hesab olunur?

әksәr elektron cihazlarında çıxış qurğusu kimi hansı mexanizmlәr istifadә olunur ?

Elektron tezlikölçәnlәri nәyin әsasında yaradılır?

Elektron voltmetrlәrindә istifadә edilәn orta qiymәt çeviricilәrindә yük kimi aşağıda göstәrilәnlәrin
hansından istifadә olunur?

Elektron voltmetrlәrindә istifadә edilәn orta qiymәt çeviricilәri әksәr hallarda aşağıda göstәrilәnlәrindәn
hansının әsasında qurulur?

qidalanma mәnbәyinә tәlәbat•
ölçülәn dövrәdәn elektrik enerjisi sәrfi
cәldişlәmә
tezlik diapazonu
giriş müqavimәti

göstәrişlәrin gәrginlik әyrilәrinin formasından asılılığı•
giriş müqavimәti
ölçülәn dövrәdәn elektrik enerjisi sәrfi
cәldişlәmә
tezlik diapazonu

göstәrişlәrin cәrәyan әyrilәrinin formasından asılılığı•
ölçülәn dövrәdәn elektrik enerjisi sәrfi
cәldişlәmә
tezlik diapazonu
giriş müqavimәti

elektromaqnit
maqnitelektrik•
induksiya
elektrostatik
elektrodinamik

cәrәyana görә mәnfi әksrabitә ilә әhatә olunmuş dәyişәn cәrәyan güclәndiricilәri
termoelektrik çeviricili komparator sxemi
maqnitelektrik ölçmә cihazı ilә ölçülәn parametr çeviricilәrinin birlәşmәsi•
elektromexaniki vә yarımkeçirici modulyator
gәrginlik bölücülәri

bir vә ya iki yarımperiodlu (körpü) düzlәndirmә dövrәlәri•
termoelektrik çeviricili komparator sxemi
düzgün cavab yoxdur
elektromexaniki vә yarımkeçirici modulyator
gәrginlik bölücülәri

düzgün cavab yoxdur
termoelektrik çeviricili komparator sxemi
cәrәyana görә mәnfi әksrabitә ilә әhatә olunmuş dәyişәn cәrәyan güclәndiricilәri•
gәrginlik bölücülәri
elektromexaniki vә yarımkeçirici modulyator
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Elektron voltmetrlәrindә istifadә edilәn tәsiredici qiymәt çeviricilәri aşağıda göstәrilәnlәrin hansından
ibarәtdir?

Elektron voltmetrlәrdә sıfırın dreyfinin qarşısını almaq üçün nәdәn istifadә olunur?

düzgün cavab yoxdur
termoelektrik çeviricili komparator sxemi•
cәrәyana görә mәnfi әksrabitә ilә әhatә olunmuş dәyişәn cәrәyan güclәndiricilәri
gәrginlik bölücülәri
elektromexaniki vә yarımkeçirici modulyator

modulyasiyademodulyasiyamodulyasiya prinsipindәn•
mәnfi әksrabitәdәn
kondensator vә tutum gәrginlik bölücülәrindәn
sabit maqnitdәn
sabit vә dәyişәn cәrәyan güclәndiricilәrindәn

•

•

•

•
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Elektron osilloqrafın yaranan tәhriflәrdәn biri astiqmatizmdir. Aşağıdakılardan hansı bunun sәbәbidir?

Elektron osilloqrafının әsas bәndlәrindәn biriolan şaquli vә üfüqi meyletdirmә güclәndiricilәrinin
tәyinatı nәdir?

Osilloqrafın elektronşüa borusunda liminessent maddә ilә örtülmüş ekranın tәyinatı nәdir?

Osilloqrafik elektronşüa borusunda elektrontopunun tәyinatı nәdir?

Aşağıdakılardaan hansı elektron osilloqraflarının әsas bәndidir?

Aşağıdakılardaan hansı elektron osilloqraflarının әsas bәndidir?

Standartlara müvafiqolaraq osilloqraflar hansı cәhәtlәrә görә birbirindәn ayrılır?

meyletdirici lövhәlәrin tutumları
düzgün cavab yoxdur
elektron tutumunun ayrıayrı elementlәrinin birbirinә nәzәrәn düzgün yerlәşdirilmәmәsi•
çıxış gәrginliyinin sıfır sәviyyәsinin dәyişmәsi
birlәşdirici naqillәrin tutumları

ensiz elektron dәstәsi yaratmaq vә onu sürәtlәndirmәk
amplitudası kiçik olansiqnalları güclәndirmәk•
asilloqramlarda yaranan tәhriflәri azaltmaq
elektronların zәrbәsi altında işıqlanmaq
elektron şüasını meyl etdirmәk

amplitudası kiçik olansiqnalları güclәndirmәk
osilloqramlarda yaranan tәhriflәri azaltmaq
elektronların zәrbәsi altında işıqlanmaq•
elektron şüasını meyl etdirmәk
ensiz elektron dәstәsi yaratmaq vә onu sürәtlәndirmәk

ensiz elektron dәstәsi yaratmaq vә onu sürәtlәndirmәk•
amplitudası kiçik olansiqnalları güclәndirmәk
elektronların zәrbәsi altında işıqlanmaq
osilloqramlarda yaranan tәhriflәri azaltmaq
elektron şüasını meyl etdirmәk

sabit maqnit
yastı sarğaclı mexanizm
dәyişәn gәrginliyi sabit gәrginliyә çevirәn ölçmә çeviricilәri
hava sakitlәşdirici
qidalanma vә tәnzimlәmә bәndlәri•

dәyişәn gәrginliyi sabit gәrginliyә çevirәn ölçmә çeviricilәri
açılış generatorları•
hava sakitlәşdirici
sabit maqnit
yastı sarğaclı mexanizm

istismar müddәtindә müşahidә olunan impuls siqnallarının mәnbәyinә görә



249

250

251

252

253

254

255

Standartlara müvafiqolaraq osilloqraflar hansı cәhәtlәrә görә birbirindәn ayrılır?

Standartlara müvafiq olaraq osilloqraflar hansı cәhәtlәrә görә birbirindәn ayrılır?

Standartlara müvafiq olaraq osilloqraflar hansı cәhәtlәrә görә birbirindәn ayrılır?

Elektron osilloqraflarda giriş tutumu әsasәn nә qәdәr tәşkil edir?

Elektron osilloqraflarında giriş müqavimәti әsasәn nә qәdәr tәşkil edir?

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı elektron osilloqrafların әsas üstünlüyüdür?

istehsal şәraitlәrinә görә
giriş müqavimәtinin dәyişmә diapazonuna görә
siqnalların daşıdığı enerjinin miqdarına görә
amplitudaları ölçmә dәqiqliyinә görә•

istismar müddәtindә müşahidә olunan impuls siqnallarının mәnbәyinә görә
siqnalların daşıdığı enerjinin miqdarına görә
zaman intervalları ölçmә dәqiqliyinә görә•
giriş müqavimәtinin dәyişmә diapazonuna görә
istehsal şәraitlәrinә görә

giriş müqavimәtinin dәyişmә diapazonuna görә
tәdqiq olunan siqnalların xarakterinә görә•
istismar müddәtindә müşahidә olunan impuls siqnallarının mәnbәyinә görә
siqnalın daşıdığı enerjinin miqdarına görә
istehsal şәraitlәrinә görә

siqnalın daşıdığı enerjinin miqdarına görә
giriş müqavimәtinin dәyişmә diapazonuna görә
eyni vaxtda tәdqiq olunan siqnalların sayına görә•
istehsal şәraitlәrinә görә
istismar müddәtindә müşahidә olunan impuls siqnallarının mәnbәyinә görә

100  200 mF
1 – 5 mF
50 – 100 nF
1 – 5 nF
10 – 50pF•

0,5 – 10 GOM
0,5 – 10 TOM
0,5 – 10 MOM•
0,5 – 10 OM
0,5 – 10 KOM

böyük әtalәtlilik
böyük giriş müqavimәti•
kiçik giriş müqavimәti
sabit cәrәyan mәnbәyindәn qidalanma
ensiz tezlik diapazonu

•
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Osilloqrafın elektron topunda olan modilyatorun öz funksiyasını yerinә yetirilmәsi üçün ona hansı
gәrginlıik verilir?

Elektron şüa borusunda elektron topunun konstruktiv strukturuna hansı daxildir?

Aşağıdakılardaan hansı elektron osilloqrafının әsas bәndi deyildir?

Aşağıdakılardaan hansı elektron osilloqrafının әsas bәndi deyildir?

Aşağıdakılardaan hansı elektron osilloqrafının әsas bәndi deyildir?

Aşağıdakılardaan hansı elektron osilloqrafının әsas bәndi deyildir?

•

•

modulyatora gәrginlik verilmir
katod gәrginliyinә bәrabәr mәnfi gәrginlik
katoda nәzәrәn böyük mәnfi gәrginlik
katoda nәzәrәn kiçik mәnfi gәrginlik•
әdәdi qiymәtcә katod gәrginliyinә bәrabәr müsbәt gәrginlik

amplituda kalibrlәşdiricilәri
gәrginlik güclәndiricisi
giriş kasnadı
parlaqlıq modulyatoru•
çıxış güclәndiricisi

qidalanma vә tәnzimlәmә bәndlәri
açılış generatorları
şaquli vә üfüqi meyletdirmә güclәndiricilәri
dәyişәn gәrginliyi sabit gәrginliyә çevirәn ölçmә çeviricilәri•
sinxronlaşdırıcı sxemlәr

qidalanma vә tәnzimlәmә bәndlәri
açılış generatorları
şaquli vә üfüqi meyletdirmә güclәndiricilәri
yastı sarğaclı mexanizm•
sinxronlaşdırıcı sxemlәr

qidalanma vә tәnzimlәmә bәndlәri
açılış generatorları
şaquli vә üfüqi meyletdirmә güclәndiricilәri
sabit maqnit•
sinxronlaşdırıcı sxemlәr
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269

Aşağıdakılardaan hansı elektron osilloqraflarının әsas bәndidir?

Standartlara müvafiq olaraq osilloqraflar hansı cәhәtlәrә görә birbirindәn ayrılır?

Standartlara müvafiq olaraq osilloqraflar hansı cәhәtlәrә görә birbirindәn ayrılır?

Standartlara müvafiq olaraq osilloqraflar hansı cәhәtlәrә görә birbirindәn ayrılır?

Elektron osilloqrafda ekranda tәtbiq olunan siqnalın tәrpәnmәz tәsirini almaq üçün şaquli meyletdirici
lövhәlәrә zaman әrzindә xәtti dәyişәn gәrginlik vermәk lazımdır. Bu gәrginliyi nә yaradır?

Elektron şüa borusunda elektron topunun konstruktiv strukturuna hansı daxildir?

qidalanma vә tәnzimlәmә bәndlәri
açılış generatorları
şaquli vә üfüqi meyletdirmә güclәndiricilәri
hava sakitlәşdirici•
sinxronlaşdırıcı sxemlәr

dәyişәn gәrginliyi sabit gәrginliyә çevirәn ölçmә çeviricilәri
sabit maqnit
hava sakitlәşdirici
şaquli vә üfüqi meyletdirmә güclәndiricilәri•
yastı sarğaclı mexanizm

istismar müddәtindә müşahidә olunan impuls siqnallarının mәnbәyinә görә
istehsal şәraitlәrinә görә
giriş müqavimәtinin dәyişmә diapazonuna görә
istismar şәrtlәrinә görә•
siqnalların daşıdığı enerjinin miqdarına görә

istismar müddәtindә müşahidә olunan impuls siqnallarının mәnbәyinә görә
istehsal şәraitlәrinә görә
giriş müqavimәtinin dәyişmә diapazonuna görә
siqnalın formasını bәrpaetmә dәqiqliyinә görә•
siqnalların daşıdığı enerjinin miqdarına görә

istismar müddәtindә müşahidә olunan impuls siqnallarının mәnbәyinә görә
istehsal şәraitlәrinә görә
giriş müqavimәtinin dәyişmә diapazonuna görә
buraxılış zolağının eninә görә•
siqnalların daşıdığı enerjinin miqdarına görә

•

sinxronlaşdırma sistemlәri
şaquli meyletdirmә güclәndiricilәri
kömәkçi qurğular
açılış generatoru•
üfüqi meyletdirmә güclәndiricilәri
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Aşağıdakılardaan hansı elektron osilloqraflarının әsas bәndidir?

Osilloqrafın elektron topunda olan modilyatorun tәyinatı nәdir?

amplituda kalibrlәşdiricilәri
gәrginlik güclәndiricisi
giriş kasnadı
katod•
çıxış güclәndiricisi

dәyişәn gәrginliyi sabit gәrginliyә çevirәn ölçmә çeviricilәri
sabit maqnit
hava sakitlәşdirici
sinxronlaşdırma sxemlәri•
yastı sarğaclı mexanizm

•

amplitudası kiçik olan siqnalları güclәndirmәk
elektronların zәrbәsi altında işıqlanmaq
elektron şüasını meyl etdirmәk
ekranda tәsvirin parlaqlığını tәnzimlәmә imkanı•
osilloqramlarda yaranan tәhriflәri azaltmaq

•

•
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•

•

•

•

•
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Elektron osilloqrafın yaranan tәhriflәrdәn biri astiqmatizmdir. Aşağıdakılardan hansı bunun sәbәbidir?

Elektron –şüa borusunun hәssaslığı nәdәn asılıdır?

Elektron –şüa borusunun hәssaslığı nәdәn asılıdır?

Elektron osilloqrafında açılış generatorları dәqiq vә adi generatorlara hansı әlamәtә görә ayrılır?

Elektron osilloqrafında açılış generatorları kommutasiya elementi paralel vә ardıcıl qoşulmuş
generatorlarına hansı әlamәtә görә ayrılır?

•

•

meyletdirici lövhәlәrin tutumları
meyletdirici lövhәlәrin elektron topuna nәzәrәn düzgün yerlәşdirilmәmәsi•
düzgün cavab yoxdur
çıxış gәrginliyinin sıfır sәviyyәsinin dәyişmәsi
birlәşdirici naqillәrin tutumları

çıxış güclәndiricisindәn
açılış generatorundan
sürәtlәndirici gәrginliyin qiymәtindәn•
modulyatora verilәn gәrginlikdәr
gәrginlik güclәndiricisindәn

gәrginlik güclәndiricisindәn
meyiletdirmә lövhәlәrinin hәndәsi ölçülәrindәn•
açılış generatorundan
çıxış güclәndiricisindәn
modulyatora verilәn gәrginlikdәr

düzgün cavab yoxdur
tәdqiq olunan üsulla sinxronlaşdırma üsuluna görә
xәtti dәyişәn gәrginliyin dәyişmә sürәtinә görә
açılışın buraxıla bilәn qeyrixәttiliyinә görә•
qurulma prinsiplәrinә görә

düzgün cavab yoxdur
tәdqiq olunan üsulla sinxronlaşdırma üsuluna görә
xәtti dәyişәn gәrginliyin dәyişmә sürәtinә görә



287

288

289

290

291

292

Elektron osilloqrafında açılış generatorları yavaş sürәtli, orta sürәtli vә sürәtli açılış generatorlarına
hansı әlamәtә görә ayrılır?

Elektron osilloqrafında açılış generatorları kәsilmәyәn vә gözlәyәn açılışlı generatorlara hansı әlamәtә
görә ayrılır?

Elektron şüa borusunda elektron topunun konstruktiv strukturuna hansı daxildir?

Osilloqrafın güclәndiricilәrinin amplituda xarakteristikasının qeyrixәttiliyi necә hesablanır (%)? (h 
yoxlama siqnalının x oxu boyunca yerdәyişmәsindә ekranın işci hissәsinin istәnilәn yerindә şkalanın
bölgüsündәn әn böyük fәrqli qiymәtidir)

açılışın buraxıla bilәn qeyrixәttiliyinә görә
qurulma prinsiplәrinә görә•

xәtti dәyişәn gәrginliyin dәyişmә sürәtinә görә•
tәdqiq olunan üsulla sinxronlaşdırma üsuluna görә
düzgün cavab yoxdur
qurulma prinsiplәrinә görә
açılışın buraxıla bilәn qeyrixәttiliyinә görә

qurulma prinsiplәrinә görә
xәtti dәyişәn gәrginliyin dәyişmә sürәtinә görә
tәdqiq olunan üsulla sinxronlaşdırma üsuluna görә•
açılışın buraxıla bilәn qeyrixәttiliyinә görә
düzgün cavab yoxdur

•

•

amplituda kalibrlәşdiricilәri
fokuslayıcısürәtlәndirici anodlar•
giriş kasnadı
gәrginlik güclәndiricisi
çıxış güclәndiricisi

•
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Birfazlı dәyişәn cәrәyan dövrәlәrindә enerjini ölçmәk üçün transformotorlu sayğaclar dövrәyә necә
birlәşdirilir?

Aşağıdakılardan hansı ferrodinamik vattmetrlәrin әsas dәqiqlik sinfidir?

Aşağıdakılardan hansı ferrodinamik vattmetrlәrin әsas dәqiqlik sinfidir?

Aşağıdakılardan hansı ferrodinamik vattmetrlәrin әsas dәqiqlik sinfidir?

Aşağıdakılardan hansı ferrodinamik vattmetrlәrin әsas dәqiqlik sinfidir?

Bir qayda olaraq stasionar hazırlanan vattmetr hansıdır?

Bir qayda olaraq qeyristasionar hazırlanan vattmetr hansıdır?

ixtiyari transformosiya әmsalı olan ölçmә transformotorları vasitәsilә
transformosiya әmsalı әvvәlcәdәn mәlum olan ölçmә transformotorları vasitәsilә•
düzgün cavab yoxdur
әlavә induktiv vә ya tutum müqavimәti qoşmaqla
eyni vaxtda bir neçә transformotorla paralel olaraq

0,1
2,5
1,5•
0,5
0,05

0,1
0,05
2,0
1,5•
0,2

0,1
2,0
1,0•
0,2
0,05

0,05
2,5
1,0•
0,5
0,1

elektrodinamik
elektromaqnit
ferrodinamik•
mexaniki
maqnitelektrik

elektrodinamik•
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Birfazlı dәyişәn cәrәyan dövrәlәrindә enerjini ölçmәk üçün transformotorlu universal sayğaclar dövrәyә
necә birlәşdirilir?

Sabit vә dәyişәn cәrәyan dövrәlәrindә gücü ölçmәk üçün әsasәn hansı vattmetrdәn istifadә olunur?

Sabit vә dәyişәn cәrәyan dövrәlәrindә gücü ölçmәk üçün әsasәn hansı vattmetrdәn istifadә olunur?

Üçfazlı dövrәdә qәbuledici üçbucaq birlәşdikdә aktiv gücü bir vattmetrlә ölçәrkәn nә etmәk lazımdır?

Üçfazlı dövrәdә qәbuledicilәr ulduz birlәşibsә vә sıfır nöqtәsi vardırsa, bütün sistemin aktiv gücünü
müәyyәn etmәk üçün vattmetrin göstәricisini neçәyә vurmaq lazımdır?

Üçfazlı cәrәyanda aktiv gücü vә enerjini ölçәrkәn dördnaqilli qeyrisimmetrik sistemdә hansı metoddan
istifadә olunur?

Üçfazlı cәrәyanda aktiv gücü vә enerjini ölçәrkәn qeyrisimmetrik sistemli üçfazlı üçnaqilli cәrәyan
dövrәlәrindә hansı metoddan istifadә olunur?

•
ferrodinamik
elektromaqnit
mexaniki
maqnitelektrik

transformosiya әmsalı әvvәlcәdәn mәlum olan ölçmә transformotorları vasitәsilә
әlavә induktiv vә ya tutum müqavimәti qoşmaqla
düzgün cavab yoxdur
eyni vaxtda bir neçә transformotorla paralel olaraq
ixtiyari transformosiya әmsalı olan ölçmә transformotorları vasitәsilә•

maqnitelektrik
fertrodinamik•
elektrostatik
elektromaqnit
mexaniki

maqnitelektrik
elektrodinamik•
elektrostatik
elektromaqnit
mexaniki

vattmetrin ardıcıl dolağını fazalardan birinә qoşmaq lazımdır•
düzgün cavab yoxdur
vattmetrin hәrәkәt edәn dolağını fazalardan birinә paralel qoşmaq
qәbuledici dövrәdәn açılıb yenidәn ulduz birlәşmә sxemi ilә qoşulmalıdır
üç cihaz metodu tәtbiq olunmalıdır

düzgün cavab yoxdur
5
2
3•
4

bir cihaz metodu
dörd cihaz metodu
universal metod
üç cihaz metodu•
iki cihaz metodu
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Üçfazlı cәrәyanda aktiv gücü vә enerjini ölçәrkәn sistem simmetrik olduqda hansı metoddan istifadә
olunur?

Aşağıdakılardan hansı birfazlı dәyişәn cәrәyan dövrәsindә enerjini ölçmәk üçün istifadә edilәn sayğac
növüdür?

Sabit cәrәyan dövrәsindә elektrödinamik voltmetrin hәrәkәt edәn sarğacı yükә necә qoşulur?

Sabit cәrәyan dövrәsindә elektrodinamik voltmetrin tәrpәnmәz sarğacı yük dövrәsinә necә qoşulur?

Aşağıdakılardan hansı birfazlı dәyişәn cәrәyan dövrәsindә enerjini ölçmәk üçün istifadә edilәn sayğac
növüdür?

Aşağıdakılardan hansı birfazlı dәyişәn cәrәyan dövrәsindә enerjini ölçmәk üçün istifadә edilәn sayğac
növüdür?

Ferrodinamik vattmetrlәr әsas hansı tezlikdә istifadә olunur?

dörd cihaz metodu
iki cihaz metodu•
üç cihaz metodu
universal metod
bir cihaz metodu

bir cihaz metodu•
universal metod
iki cihaz metodu
üç cihaz metodu
dörd cihaz metodu

transformotorlu universal sayğaclar•
körpü sxemli sayğaclar
müqayisә metodu ilә işlәyәn sayğaclar
transformotorsuz sayğaclar
dәyişәn cәrәyanı güclәndirәn sayğaclar

çarpaz
kondensator vasitәsilә
körpü sxemi vasitәsilә
ardıcıl
paralel•

körpü sxemi vasitәsilә
kondensator vasitәsilә
çarpaz
paralel
ardıcıl•

dәyişәn cәrәyanı güclәndirәn sayğaclar
körpü sxemli sayğaclar
transformotorsuz sayğaclar
transformotorlu sayğaclar•
müqayisә metodu ilә işlәyәn sayğaclar

körpü sxemli sayğaclar
bilavasitә birlәşdirilәn sayğaclar•
müqayisә metodu ilә işlәyәn sayğaclar
transformotorsuz sayğaclar
dәyişәn cәrәyanı güclәndirәn sayğaclar

•
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Aşağıdakılardan hansı informasiya – ölçmә sistemlәrinin tәsnifatında struktur әlamәtinә aiddir?

İnformasiya – ölçmә sistemlәri struktur әlamәtinә görә siniflәrә bölünür. Aşağıdakılardan hansı belә
siniflәşdirmәyә aid deyildir?

İnformasiya – ölçmә sistemlәri struktur әlamәtinә görә siniflәrә bölünür. Aşağıdakılardan hansı belә
siniflәşdirmәyә aid deyildir?

İnformasiya – ölçmә sistemlәri struktur әlamәtinә görә siniflәrә bölünür. Aşağıdakılardan hansı belә
siniflәşdirmәyә aid deyildir?

İnformasiya – ölçmә sistemlәri struktur әlamәtinә görә siniflәrә bölünür. Aşağıdakılardan hansı belә
siniflәşdirmәyә aid deyildir?

İnformasiya – ölçmә sistemlәri struktur әlamәtinә görә siniflәrә bölünür.Aşağıdakılardan hansı belә
siniflәşdirmәyә aiddir?

50 Hs•
1000 Hs
100 Hsdәn böyük
120140 Hs
2000Hsә qәdәr

paralel tәsiretmә strukturu•
birbaşa tәsiretmә strukturu
mәnfi әks rabitә strukturu
natamam kompensasiya strukturu
tam kompensasiya strukturu

additiv hәlledici sistemlәr•
multiplikativ açılış sistemlәri
bir ölçmә kanallı vә bir vericili sistemlәr
bir ölçmә kanallı sistemlәr
paralel ölçmә kanallı sistemlәr

çoxkanallı ölçmә sistemlәri•
multiplikativ açılış sistemlәri
paralel ölçmә kanallı sistemlәr
bir ölçmә kanallı sistemlәr
bir ölçmә kanallı vә bir vericili sistemlәr

mәnfi әksrabitәli sistemlәr•
paralel ölçmә kanallı sistemlәr
bir ölçmә kanallı sistemlәr
bir ölçmә kanallı vә bir vericili sistemlәr
multiplikativ açılış sistemlәri

paralel ölçmә kanallı sistemlәr
ardıcıl ölçmә kanallı sistemlәr•
multiplikativ açılış sistemlәri
bir ölçmә kanallı vә bir vericili sistemlәr
bir ölçmә kanallı sistemlәr

çox kanallı ölçmә sistemlәri
paralel ölçmә kanallı sistemlәr•
additiv hәlledici sistemlәr
ardıcıl ölçmә kanallı sistemlәr
mәnfi әksrabitәli sistemlәr
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İnformasiya – ölçmә sistemlәri struktur әlamәtinә görә siniflәrә bölünür. Aşağıdakılardan hansı belә
siniflәşdirmәyә aiddir?

İnformasiya – ölçmә sistemlәri struktur әlamәtinә görә siniflәrә bölünür. Aşağıdakılardan hansı belә
siniflәşdirmәyә aiddir?

İnformasiya – ölçmә sistemlәri struktur әlamәtinә görә siniflәrә bölünür. Aşağıdakılardan hansı belә
siniflәşdirmәyә aiddir?

Aşağıdakılardan hansı informasiya ölçmә sistemlәrinin tәsnifatında struktur әlamәtinә aiddir?

Aşağıdakılardan hansı informasiya ölçmә sistemlәrinin tәsnifatında struktur әlamәtinә aiddir?

İnformasiya – ölçmә sistemlәrindә kәsilmәyәn unifikasiya olunmuş siqnallar tәtbiq edilir.
Aşağıdakılardan hansı belә siqnallardandır?

İnformasiya – ölçmә sistemlәrindә alınan informasiya operatora hansı şәkildә verilә bilmәz?

additiv hәlledici sistemlәr
bir ölçmә kanallı sistemlәr•
ardıcıl ölçmә kanallı sistemlәr
mәnfi әksrabitәli sistemlәr
çox kanallı ölçmә sistemlәri

çox kanallı ölçmә sistemlәri
bir ölçmә kanallı vә bir vericili sistemlәr•
additiv hәlledici sistemlәr
ardıcıl ölçmә kanallı sistemlәr
mәnfi әksrabitәli sistemlәr

additiv hәlledici sistemlәr
multiplikativ açılış sistemlәri•
mәnfi әksrabitәli sistemlәr
ardıcıl ölçmә kanallı sistemlәr
çox kanallı ölçmә sistemlәri

natamam kompensasiya strukturu
mәnfi әksrabitә strukturu
birbaşa tәsiretmә strukturu
tam kompensasiya strukturu
paralelardıcıl tәsiretmә strukturu•

ardıcıl tәsiretmә strukturu•
birbaşa tәsiretmә strukturu
natamam kompensasiya strukturu
mәnfi әksrabitә strukturu
tam kompensasiya strukturu

tezliyi ölçülәn kәmiyyәtә mütәnasib olan sabit cәrәyan impulsları
müntәzәm kodlar
optimal kodlar
amplitudaları ölçülәn kәmiyyәtә mütәnasib olan sabit cәrәyan impulsları
ölçülәn kәmiyyәtlәrә mütәnasib olan sabit vә dәyişәn cәrәyan vә gәrginliklәr•

düzgün cavab yoxdur•
rәqәm göstәricilәri qrupu ilә
nöqtәlәr kimi tәsvir olunan qrafiklәrlә
işıq vә ya akustik siqnallarla
analoq cihazları qrupunun göstәrişlәri ilә
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Aşağıdakılardan hansı informasiya ölçmә sistemlәrinin әsas bloklarından olan kommutatorların әsas
xarakteristikalarındandır?

İnformasiya – ölçmә sistemlәrinin әsas bloklarından hansı kanalları zamana görә ayırmağa xidmәt edir?

Aşağıdakılardan hansı informasiya ölçmә sisteminin әsas xarakteristikasıdır?

Aşağıdakılardan hansı informasiya ölçmә sisteminin әsas xarakteristikasıdır?

Aşağıdakılardan hansı informasiya ölçmә sisteminin әsas xarakteristikasıdır?

İnformasiyaölçmә sistemlәrindә kәsilmәyәn unifikasiya olunmuş siqnallar tәtbiq edilir. Aşağıdakılardan
hansı belә siqnallardandır?

İnformasiya – ölçmә sistemlәrindә alınan informasiya operatora hansı şәkildә verilә bilmәz?

İnformasiya – ölçmә sistemlәrindә alınan informasiya operatora hansı şәkildә verilә bilmәz?

göstәrişlәrin variasiyası
göstәrişlәrin qәrarlaşma vaxtı
giriş kanallarının sayı•
impuls xarakteristikasıdır
keçid xarakteristikasıdır

kommutatorlar•
unifikasiyaedici çeviricilәr
düzğün cavab yoxdur
ölçmә informasiyasını tәsvir vә qeyd edәn qurğular
hәdd qәrarlaşdırıcıları vә müqayisә qurğuları

göstәrişlәrin variasiyası
etibarlılıq•
impuls xarakteristikasıdır
keçid xarakteristikasıdır
göstәrişlәrin qәrarlaşma vaxtı

göstәrişlәrin variasiyası
cәldişlәmә•
impuls xarakteristikasıdır
keçid xarakteristikasıdır
göstәrişlәrin qәrarlaşma vaxtı

impuls xarakteristikasıdır
xәtalar•
göstәrişlәrin variasiyası
göstәrişlәrin qәrarlaşma vaxtı
keçid xarakteristikasıdır

amplitudaları ölçülәn kәmiyyәtә mütәnasib olan sabit cәrәyan impulsları
tezliyi ölçülәn kәmiyyәtә mütәnasib olan dәyişәn cәrәyan•
optimal kodlar
müntәzәm kodlar
tezliyi ölçülәn kәmiyyәtә mütәnasib olan sabit cәrәyan impulsları

işıq vә ya akustik siqnallarla
analoq özüyazan cihazların kömәyi ilә alınmış әyrilәr vasitәsi ilә
düzgün cavab yoxdur•
analoq cihazları qrupunun göstәrişlәri ilә
displeyin ekranında alınan rәqәm verilәnlәri, hәrfi işarәlәr vә qrafiklәrlә

•
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Aşağıdakılardan hansı informasiya ölçmә sistemlәrinin әsas bloklarından olan kommutatorların әsas
xarakteristikalarındandır?

Aşağıdakılardan hansı informasiya ölçmә sisteminin әsas xarakteristikasıdır?

İnformasiyaölçmә sistemlәrindә kәsilmәyәn unifikasiya olunmuş siqnallar tәtbiq edilir. Aşağıdakılardan
hansı belә siqnallardandır?

Reaktiv vattmetrin paralel dövrәsinә әlavә tutum müqavimәtinin qoşulması ilә cәrәyan vә gәrginlik
vektorları arasında neçә dәrәcәlik bucaq yaranır?

düzgün cavab yoxdur•
analoq cihazları qrupunun göstәrişlәri ilә
rәqәm göstәricilәri qrupu ilә
analoq özüyazan cihazların kömәyi ilә alınmış әyrilәr vasitәsilә
çoxkanallı rәqәm çapetmә qurğusunun kömәyi ilә alınan rәqәmlәr cәdvәli vasitәsilә

göstәrişlәrin variasiyası
göstәrişlәrin qәrarlaşma vaxtı
cәldişlәmә•
impuls xarakteristikasıdır
keçid xarakteristikasıdır

göstәrişlәrin variasiyası
ölçülәn fiziki kәmiyyәtlәrin sayı•
impuls xarakteristikasıdır
keçid xarakteristikasıdır
göstәrişlәrin qәrarlaşma vaxtı

optimal kadlar
aralarında faza sürüşmә bucağı ölçülәn kәmiyyәtә mütәnasib olan dәyişәn cәrәyanlar•
amplitudaları ölçülәn kәmiyyәtә mütәnasib olan sabit cәrәyan impulsları
tezliyi ölçülәn kәmiyyәtә mütәnasib olan sabit cәrәyan impulsları
müntәzәm kadlar

•

•
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Reaktiv vattmetrin paralel dövrәsinә әlavә induktiv müqavimәtin qoşulması ilә cәrәyan vә gәrginlik
vektorları arasında neçә dәrәcәlik bucaq yaranır?

Reaktiv vattmetr adi vattmetrlәrdәn onun paralel dövrәsinә nәyin qoşulması ilә fәrqlәnir?

Reaktiv vattmetr adi vattmetrlәrdәn onun paralel dövrәsinә nәyin qoşulması ilә fәrqlәnir?

Üç vә dördnaqilli dövrәlәrdә qeyrisimmetriklik halında reaktiv gücü vә enerjini ölçmәk üçün hansı
metoddan istifadә oluna bilәr?

Qәbuledici üçbucaq birlәşdirildikdә iki cihaz metodu ilә üçnaqilli sistemin gücünü almaq üçün nә etmәk
lazımdır?

Qәbuledici ulduz birlәşdirildikdә iki cihaz metodu ilә üçnaqilli sistemin gücünü almaq üçün nә etmәk
lazımdır?

İki cihaz metodu ilә üçfazlı sistemin gücünü almaq üçün nә etmәk lazımdır?

0 dәrәcә
90 dәrәcә•
30 dәrәcә
60 dәrәcә
120 dәrәcә

30 dәrәcә
120 dәrәcә
0 dәrәcә
90 dәrәcә•
60 dәrәcә

әlavә rezursların
ölçmә gәrginlik transormotorların
gәrginlik bölücüsünün
ölçmә cәrәyan transormotorların
әlavә tutum müqavimәtinin qoşulması•

әlavә induktiv müqavimәtin•
ölçmә gәrginlik transormotorların
ölçmә cәrәyan transormotorların
gәrginlik bölücüsünün
әlavә rezursların

iki cihaz metodu
bir cihaz metodu
universal metod
dörd cihaz metodu
üç cihaz metodu•

vattmetrlәrin göstәrişlәrini üçә vurmaq
düzgün cavab yoxdur
vattmetrlәrdәn әn böyük göstәrişi seçmәk
vattmetrlәrin göstәrişlәrinin orta qiymәtini hesablamaq
vattmetrlәrin göstәrişlәrini toplamaq•

vattmetrlәrin göstәrişlәrini üçә vurmaq
vattmetrlәrdәn әn böyük göstәrişi seçmәk
düzgün cavab yoxdur
vattmetrlәrin göstәrişlәrinin orta qiymәtini hesablamaq
vattmetrlәrin göstәrişlәrini toplamaq•
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Üçfazlı dövrәlәrdә qәbuledici sıfrı olmayan üçbucaq vә ya ulduz halında birlәşibsә aktiv gücü bir cihaz
metodu ilә ölçәrkәn nә etmәk lazımdır?

Peromürәkkәbqabının kömәyi ilә mürәkkәblә qeydetmә qeydedici cihazda qeydetmәni yerinә yetirmәk
ücün daşıyıcıya tәsir usullarından hansına aiddir?

İşıqşüalı osilloqraflarla hansı dәyişmә tezlikli kәmiyyәtlәri yazmaq olar?

Düz çevirmә özüyazan cәldişlәyәn cihazlarla hansı dәyişmә tezlikli kәmiyyәtlәri yazmaq olar?

Aşağıdakılardan hansı izlәyici çevirmә özüyazan cihaz da adlanır?

Struktur sxemindәn asılı olaraq özüyazan cihazlar qruplara bölünür. Aşağıdakılardan hansı bu
qruplardan biridir?

Struktur sxemindәn asılı olaraq özüyazan cihazlar qruplara bölünür. Aşağıdakılardan hansı bu
qruplardan biridir?

vattmetrlәrdәn әn böyük göstәrişi seçmәk
düzgün cavab yoxdur
vattmetrlәrin göstәrişlәrini üçә vurmaq
vattmetrlәrin göstәrişlәrinin orta qiymәtini hesablamaq
vattmetrlәrin göstәrişlәrini toplamaq•

üç cihaz metodu tәtbiq olunmalıdır
vattmetrin hәrәkәt edәn dolağını fazalardan birinә paralel qoşmaq
vattmetr süni sıfır nöqtәsi birlәşdirilir•
düzgün cavab yoxdur
vattmetrin ardıcıl dolağını fazalardan birinә qoşmaq lazımdır

daşıyıcıda hәrflәrin vә simvolların qeyd edilmәsi ilә
düzgün cavab yoxdur
daşıyıcıdan maddә qatının götürülmәsi ilә
maddә qatının daşıyıcıya çәkılmәsi ilә•
daşıyıcının maddәsinin fiziki vәziyyәtini dәyişmәklә

5000 Hsә qәdәr
100200 Hsdәn artıq olmayan
30000 Hsә qәdәr•
30000 Hsdәn çox
5000 Hsdәn çox

5000 Hsә qәdәr
5000 Hsdәn çox
100200 Hsdәn artıq olmayan•
30000 Hsә qәdәr
30000 Hsdәn çox

sürәtli çevirmә
kompensasiya çevirmә•
әks çevirmә
birbaşa çevirmә
dolayı çevirmә

әks çevirmә
kompensasiya çevirmә•
sürәtli çevirmә
dolayı çevirmә
birbaşa çevirmә
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Çapedәn qeydedici cihazlar göstәrişlәri hansı şәkildә yazır?

Qeydetmә formasından asılı olaraq qeydedici cihazlar hansı şәkildә qruplaşdırılır?

Qeyd olunan kәmiyyәtlәrin sayına görә qeydedici cihazlar hansı şәkildә qruplaşdırılır?

Qeydedici cihazlarda hәlletmә qabiliyyәti hansı vahidlә ölçülür?

Qeydedici cihazda anoloq qeydetmәdә informasiya daşıyıcıya hansı şәkildә yazılır?

Qeydedici cihazda daşıyıcıda iz buraxan qurğu necә adlanır?

әks çevirmә
düz çevirmә•
sürәtli çevirmә
dolayı çevirmә
birbaşa çevirmә

rәqәm•
diaqram
işıq siqnalları
elektromaqnit siqnalları
sәs siqnalları

sürәtli vә әtalәtli
birkanallı vә çoxkanallı
ardıcıl vә paralel
birgirişli vә çoxgirişli
özüyazan vә çapedәn•

sürәtli vә әtalәtli
birkanallı vә çoxkanallı•
ardıcıl vә paralel
birgirişli vә çoxgirişli
özüyazan vә çapedәn

•

ölçülәn kәmiyyәtin zamanın funksiyalarının qrafiklәri şәklindә•
ölçülәn kәmiyyәtin zamanın funksiyalarının törәmәsi şәklindә
ölçülәn kәmiyyәtin zamanın funksiyalarının inteqralı şәklindә
ölçülәn kәmiyyәtin zamanın funksiyalarının cәdvәllә ifadәsi şәklindә
düzgün cavab yoxdur

osilloqraf
qeydedici orqan•
özüyazan orqan
çapedәn orqan
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Qeydedici cihazdarda ölcmә informasiyası hansı formada qeyd edilә bilәr?

Qeydedici cihazlarda ölcmә informasiyası hansı formada qeyd edilә bilәr?

Özüyazan qeydedici cihazlar göstәrişlәri hansı şәkildә yazır?

Qeydedici cihazlarda maqnit qeydetmәsindә yazılan siqnalların maksimal tezliyi nә qәdәr tәşkil edir?

Qeydedici cihazlarda maqnit qeydetmәsindә hәlletmә qabiliyyәti nә qәdәr tәşkil edir?

Qeydedici cihazlarda optik qeydetmәdә maksimal hәlletmә qabiliyyәti nә qәdәr tәşkil edir?

iz buraxan orqan

düzgün cavab yoxdur
rәqәm•
inteqral
diferensial
triqanometrik

inteqral
analoq•
düzgün cavab yoxdur
triqanometrik
diferensial

rәqәm
diaqram•
işıq siqnalları
elektromaqnit siqnalları
sәs siqnalları

720k Hs
10 Hs
100k Hs
28M Hs
6kHs•

•

•
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Qeydedici cihazlarda kәsici dişli mikroyazma tәtbiq edilir. Tәsviri yazmada (oxumada) yazılan siqnalın
maksimal tezliyi nә qәdәr tәşkil edir?

Maqnit qeydetmә qeydedici cihazda qeydetmәni yerinә yetirmәk ücün daşıyıcıya tәsir usullarından
hansına aiddir?

Optik qeydetmә qeydedici cihazda qeydetmәni yerinә yetirmәk ücün daşıyıcıya tәsir usullarından
hansına aiddir?

әridilmә ilә qeydetmә qeydedici cihazda qeydetmәni yerinә yetirmәk ücün daşıyıcıya tәsir usullarından
hansına aiddir?

Kәsici dişli qeydetmә qeydedici cihazda qeydetmәni yerinә yetirmәk ücün daşıyıcıya tәsir usullarından
hansına aiddir?

Perokapillyarın kömәyi ilә mürәkkәblә qeydetmә qeydedici cihazda qeydetmәni yerinә yetirmәk ücün
daşıyıcıya tәsir usullarından hansına aiddir?

50M Hs•
18Hs
500 Hs
1k Hs
30k Hs

düzgün cavab yoxdur
maddә qatının daşıyıcıya çәkılmәsi ilә
daşıyıcıdan maddә qatının götürülmәsi ilә
daşıyıcının maddәsinin fiziki vәziyyәtini dәyişmәklә
daşıyıcıda hәrflәrin vә simvolların qeyd edilmәsi ilә•

daşıyıcıdan maddә qatının götürülmәsi ilә
maddә qatının daşıyıcıya çәkılmәsi ilә
düzgün cavab yoxdur
daşıyıcıda hәrflәrin vә simvolların qeyd edilmәsi ilә
daşıyıcının maddәsinin fiziki vәziyyәtini dәyişmәklә•

daşıyıcıdan maddә qatının götürülmәsi ilә•
maddә qatının daşıyıcıya çәkılmәsi ilә
düzgün cavab yoxdur
daşıyıcıda hәrflәrin vә simvolların qeyd edilmәsi ilә
daşıyıcının maddәsinin fiziki vәziyyәtini dәyişmәklә

daşıyıcının maddәsinin fiziki vәziyyәtini dәyişmәklә
daşıyıcıdan maddә qatının götürülmәsi ilә•
düzgün cavab yoxdur
maddә qatının daşıyıcıya çәkılmәsi ilә
daşıyıcıda hәrflәrin vә simvolların qeyd edilmәsi ilә

düzgün cavab yoxdur
maddә qatının daşıyıcıya çәkılmәsi ilә•
daşıyıcıdan maddә qatının götürülmәsi ilә
daşıyıcının maddәsinin fiziki vәziyyәtini dәyişmәklә
daşıyıcıda hәrflәrin vә simvolların qeyd edilmәsi ilә
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Qeydedici cihazda mürәkkәblә qeydetmәnin maksimal cәldişlәmәsi yazılan siqnalın hansı tezliyinә
uyğun olur?

Elektron osilloqraflarla dәyişmә tezlikli kәmiyyәtlәri yazmaq olar?

Qeydedici cihazın dinamik xәtası nә ilә müәyyәn olunur?

Qeydedici cihazların hәlletmә qabiliyyәti dedikdә, nә başa düşülür?

Qeydedici cihazlarda kәsici dişli mikroyazma tәtbiq edilir. Sәs yazısında yazılan siqnalın maksimal
tezliyi nә qәdәr tәşkil edir?

Qeydedici cihazlarda kәsici dişli mikroyazma tәtbiq edilir. Tәsviri yazmada onun hәlletmә qabiliyyәti nә
qәdәr tәşkil edir?

15001800 Hs
500800 Hs
150200 Hs•
3000 Hs
2000 Hs

5000 Hsә qәdәr
100200 Hsdәn artıq olmayan
30000 Hsә qәdәr
30000 Hsdәn çox•
5000 Hsdәn çox

ölçülәrin aparılma şәraitin dәyişmәsi ilә
qeydedici orqan ölçmә mexanizminin cәld işlәmәsi ilә•
eyni bir kәmiyyәtin tәkrar ölçülmәsi ilә
ölçmә üçün seçilәn ölçmә metodu ilә
]operatorun sәhvi vә ya qeyridüzgün hәrәkәti ilә

düzgün cavab yoxdur
daşıyıcının 1sm uzunluğunda yerlәşәn vә birbirindәn seçilәn xәtlәrin әn kiçik sayı
daşıyıcının 1 mm uzunluğunda yerlәşәn vә birbirindәn seçilәn xәtlәrin әn böyük sayı•
daşıyıcının 1mm uzunluğunda yerlәşәn vә birbirindәn seçilәn xәtlәrin әn kiçik sayı
daşıyıcının 1sm uzunluğunda yerlәşәn vә birbirindәn seçilәn xәtlәrin әn böyük sayı

50 M Hs
1k Hs
500 Hs
18Hs
30k Hs•

•
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Qeydedici cihazlarda kәsici dişli mikroyazma tәtbiq edilir. Sәs yazısında onun hәlletmә qabiliyyәti nә
qәdәr tәşkil edir?

Hansı tezliklә dәyişәn kәmiyyәtlәri qeyd etmәk üçün elektron osilloqrafından istifadә olunur?

Hansı tezliklә dәyişәn kәmiyyәtlәri qeyd etmәk üçün elektron osilloqrafından istifadә olunur?

Hansı tezlikdә dәyişәn kәmiyyәti yazmaq üçün işıqşüalı osilloqrafdan istifadә edilir?

Hansı tezlikdә dәyişәn kәmiyyәti yazmaq üçün işıqşüalı osilloqrafdan istifadә edilir?

Hansı tezliklә dәyişәn kәmiyyәti yazmaq üçün düz çevirmә özüyazan cәldişlәyәn cihaz tәtbiq edilir?

Hansı tezliklә dәyişәn kәmiyyәti yazmaq üçün düz çevirmә özüyazan cәldişlәyәn cihaz tәtbiq edilir?

•

45000 Hs•
25000 Hs
50 Hs
500 Hs
1000 Hs

500 Hs
50 Hs
35000 Hs•
25000 Hs
1000 Hs

54 k Hs
1,5k Hs•
35000 Hs
40k Hs
50 k Hs

54k Hs
20000 Hs•
35000 Hs
40 k Hs
50 k Hs

1000 Hs
30 Hs•
500 Hs
3500 Hs
2500 Hs

10 Hs•
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Hansı tezliklә dәyişәn kәmiyyәti yazmaq üçün düz çevirmә özüyazan cәldişlәyәn cihaz tәtbiq edilir?

Qeydedici cihazın cәld işlәnmәsi nә ilә xarakterizә edilә bilәr?

Qeydedici cihazın cәld işlәnmәsi nә ilә xarakterizә edilә bilәr?

Qeydedici cihazın dinamik xәtası nә ilә müәyyәn olunur?

Qeydedici cihazın dinamik xәtası nә ilә müәyyәn olunur?

Analoq düz çevirmә özüyazan cihaların ümumi struktur sxeminә hansı aiddir?

Analoq düz çevirmә özüyazan cihaların ümumi struktur sxeminә hansı aiddir?

500 Hs
3500 Hs
2500 Hs
1000 Hs

1000 Hs
500 Hs
3500 Hs
50 Hs•
2500 Hs

qidalanma gәrginliyinin maksimal tezliyi
cihaz ilә yazılan siqnalın maksimal tezliyi•
daşıyıcının 1mm uzunluğunda yerlәşәn xәtlәrin sayı
daşıyıcının 1sm uzunluğunda yerlәşәn xәtlәrin sayı
daşıyıcının yerdәyişmә sürәti

qidalanma gәrginliyinin maksimal tezliyi
daşıyıcının yerdәyişmә sürәti
1 saniyәdәki ölçmәlәrin sayı•
daşıyıcının 1mm uzunluğunda yerlәşәn xәtlәrin sayı
daşıyıcının 1sm uzunluğunda yerlәşәn xәtlәrin sayı

ölçmәlәrin aparılma şәraitin dәyişmәsi ilә
ölçülәn kәmiyyәtin özünün xarakteri•
eyni bir kәmiyyәtin tәkrar ölçülmәsi ilә
ölçmә üçün seçilәn ölçmә metodu ilә
operatorun sәhvi vә ya qeyridüzgün hәrәkәti ilә

ölçmәlәrin aparılma şәraitin dәyişmәsi ilә
daşıyıcının yerdәyişmә surәti•
eyni bir kәmiyyәtin tәkrar ölçülmәsi ilә
ölçmә üçün seçilәn ölçmә metodu ilә
operatorun sәhvi vә ya qeyridüzgün hәrәkәti ilә

işıqşüalı osilloqraf
düzlәndirici orqan
güclәndirici qurğu
oxuma qurğusu•
hava sakitlәşdiricisi mexanizmi

qeydedici orqan•
güclәndirici qurğu
düzlәndirici orqan
hava sakitlәşdiricisi mexanizmi
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Analoq düz çevirmә özüyazan cihaların ümumi struktur sxeminә hansı aiddir?

Analoq düz çevirmә özüyazan cihaların ümumi struktur sxeminә hansı aiddir?

Analoq düz çevirmә özüyazan cihaların ümumi struktur sxeminә hansı aid deyildir?

Analoq düz çevirmә özüyazan cihaların ümumi struktur sxeminә hansı aid deyildir?

Analoq düz çevirmә özüyazan cihaların ümumi struktur sxeminә hansı aid deyildir?

Analoq düz çevirmә özüyazan cihaların ümumi struktur sxeminә hansı aid deyildir?

Qeydedici cihazlardan işıqşüalı osilloqrafın strukturuna hansı daxil deyildir?

işıqşüalı osilloqraf

güclәndirici qurğu
ölçmә mexanizmi•
işıqşüalı osilloqraf
hava sakitlәşdiricisi mexanizmi
düzlәndirici orqan

işıqşüalı osilloqraf
ölçmә dövrәsi•
güclәndirici qurğu
düzlәndirici orqan
hava sakitlәşdiricisi mexanizmi

işıqşüalı osilloqraf•
ölçmә dövrәsi
ölçmә mexanizmi
qeydedici orqan
oxuma qurğusu

ölçmә mexanizmi
ölçmә dövrәsi
hava sakitlәşdiricisi mexanizmi•
oxuma qurğusu
qeydedici orqan

qeydedici orqan
düzlәndirici qurğu•
oxuma qurğusu
ölçmә mexanizmi
ölçmә dövrәsi

qeydedici orqan
ölçmә mexanizmi
oxuma qurğusu
güclәndirici qurğu•
ölçmә dövrәsi

lentçәkmә mexanizmi
zaman qeydedicisi
konusşәkilli
optik sistem
osilloqrafik qalvanometrlәr•
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Düzbucaqlı koordinat sistemindә özüyazan cihazlarda kağız lentin üfüqi oxu hansı vahidlәrlә
dәrәcәlәnir?

Dәyişәn cәrәyan dövrәlәrindә işlәyәn özüyazan cihazlarda hansı ölçmә mexanizmlәrindәn istifadә
olunur?

Sabit cәrәyan dövrәlәrindә işlәyәn özüyazan cihazlarda hansı ölçmә mexanizmlәrindәn istifadә olunur?

Özüyazan cihazlarda hansı sistemli ölçmә mexanizmlәrindәn istifadә olunur?

Özüyazan cihazlarda hansı sistemli ölçmә mexanizmlәrindәn istifadә olunur?

Kompensasiya ilә çevirmә qeydedici cihazlarda qeyd olunan siqnalların әn böyük tezliyi әsasәn nәyә
bәrabәrdir?

Aşağıdakılardan hansı tәrpәnmәz daşıyıcılı (bәzәn onlar planşetli adlandırılır) ikikoordinatlı özüyazan
cihazlara aiddir?

zaman
amper
ölçülәn kәmiyyәt•
vaxt
volt

ferrodinamik•
elektromaqnit
istilik
induksiya
elektrostatik

istilik
maqnitelektrik•
elektromaqnit
elektrostatik
induksiya

elektromaqnit
ferrodinamik•
elektrostatik
istilik
induksiya

maqnitelektrik•
elektrostatik
induksiya
elektromaqnit
istilik

1 M Hs
1 Hs•
10 Hs
100 Hs
1 k Hs

qeyrixәtti asılılıqlı
çoxkanallı•
әksrabitәli
mәnfi әksrabitәli
çapedәn
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411

412

Aşağıdakılardan hansı tәrpәnmәz daşıyıcılı (bәzәn onlar planşetli adlandırılır) ikikoordinatlı özüyazan
cihazlara aiddir?

Aşağıdakılardan hansı tәrpәnmәz daşıyıcılı (bәzәn onlar planşetli adlandırılır) ikikoordinatlı özüyazan
cihazlara aiddir?

Aşağıdakılardan hansı tәrpәnmәz daşıyıcılı (bәzәn onlar planşetli adlandırılır) ikikoordinatlı özüyazan
cihazlara aiddir?

İki ölçülәn kәmiyyәtin birbiri ilә funksional (zamana görә olmayan) әlaqәsini qeyd etmәk üçün hansı
özüyazan cihazdan istifadә olunur?

Aşağıdakılardan hansı düz çevirmә özüyazan cihazda siqnalların qeyd olunan praktiki tezliyinә
uyğundur?

Düz çevirmә özüyazan cihazların sakitlәşmә vaxtı neçә saniyәdәn çox deyildir?

әksrabitәli
birkanallı•
qeyrixәtti asılılıqlı
çapedәn
mәnfi әksrabitәli

әksrabitәli
çoxhәdli•
qeyrixәtti asılılıqlı
çapedәn
mәnfi әksrabitәli

birhәdli•
әksrabitәli
mәnfi әksrabitәli
çapedәn
qeyrixәtti asılılıqlı

göstәrişlәri müstәvi sәthdә yazan
göstәrişlәri ikikoordinatda yazan•
göstәrişlәri üçkoordinatlı sistemdә yazan
göstәrişlәri birkoordinatlı sistemdә yazan
göstәrişlәri silindrik sәthdә yazan

•

0,07 san
2 san•
5 san
0,1 san
8 san
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418
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Stasionar düz çevirmә özüyazan cihazın dәqiqlik sinfi әsasәn neçә olur?

Qeyristasionar düz çevirmә özüyazan cihazların dәqiqlik sinfi әsasәn neçә olur?

Düzbucaqlı koordinat sistemindә özüyazan cihazlarda kağız lentin şaquli oxu hansı vahidlәrlә
dәrәcәlәnir?

Düzbucaqlı koordinat sistemindә özüyazan cihazlarda kağız lentin hәrәkәt sürәti ölçülәn kәmiyyәtin
dәyişmә sürәtindәn necә asılıdır?

Ölçülәn kәmiyyәtin qiymәtlәrinin diaqramda yazılma xarakterindәn asılı olaraq kәsilmәyәn yazılı
özüyazan cihazlar qruplara ayrılır. Aşağıdakılardan hansı bu qruplardan biridir?

Ölçülәn kәmiyyәtin qiymәtlәrinin diaqramda yazılma xarakterindәn asılı olaraq kәsilmәyәn yazılı
özüyazan cihazlar qruplara ayrılır. Aşağıdakılardan hansı bu qruplardan biridir?

Cәrәyan vә gәrginliyin dәyişmә әyrilәrini qeyd edәn maqnitelektrik sistemli osilloqrafik qalvanometrlәr
quruluşuna görә iki qrupa bölünür. Aşağıdakılardan hansı onlardan biridir?

0,1
2,5•
1,0
0,5
0,2

0,5
0,1
1,5•
0,2
1,0

zaman•
ölçülәn kәmiyyәt
güc
gәrginlik
cәrәyan şiddәti

ölçülәn kәmiyyәtin dәyişmә sürәti lentin sürәtinin 3 mislindәn böyük ola bilmәz
ölçülәn kәmiyyәt nә qәdәr tez dәyişәrsә, lentin sürәti bir o qәdәr böyük olmalıdır•
asılı deyildir
ölçülәn kәmiyyәt nә qәdәr tez dәyişәrsә, lentin sürәti bir o qәdәr kiçik olmalıdır
lentin sürәti ölçülәn kәmiyyәtin dәyişmә sürәtinin 3 mislindәn böyük ola bilmәz

göstәrişlәri üçkoordinatlı sistemdә yazan
göstәrişlәri әyrixәtli koordinatlarda yazan•
göstәrişlәri silindrik sәthdә yazan
göstәrişlәri müstәvi sәthdә yazan
göstәrişlәri birkoordinatlı sistemdә yazan

göstәrişlәri silindrik sәthdә yazan
göstәrişlәri düzbucaqlı koordinatda yazan•
göstәrişlәri birkoordinatlı sistemdә yazan
göstәrişlәri üçkoordinatlı sistemdә yazan
göstәrişlәri müstәvi sәthdә yazan

içlikli
çәrçivәli•
müvazinәtlәnmiş
voltmetr vә ampermetrli
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Cәrәyan vә gәrginliyin dәyişmә әyrilәrini qeyd edәn maqnitelektrik sistemli osilloqrafik qalvanometrlәr
quruluşuna görә iki qrupa bölünür. Aşağıdakılardan hansı onlardan biridir?

Qeydedici cihazlardan işıqşüalı osilloqrafın strukturuna hansı daxildir?

Qeydedici cihazlardan işıqşüalı osilloqrafın strukturuna hansı daxildir?

Qeydedici cihazlardan işıqşüalı osilloqrafın strukturuna hansı daxildir?

Qeydedici cihazlardan işıqşüalı osilloqrafın strukturuna hansı daxildir?

Qeydedici cihazlardan işıqşüalı osilloqrafın strukturuna hansı daxildir?

Qeydedici cihazlardan işıqşüalı osilloqrafın strukturuna hansı daxil deyildir?

kompensatorlu

içlikli
ilgәkli•
müvazinәtlәnmiş
voltmetr vә ampermetrli
kompensatorlu

qövsşәkilli әqrәbtutan
fotoyazma vә müşahidә qurğusu•
konusşәkilli qәlәm
rәnglәnmiş parafin qatı ilә örtülmüş lent
maqnit daşıyıcısı

qövsşәkilli әqrәbtutan
zaman qeydedicisi•
konusşәkilli qәlәm
rәnglәnmiş parafin qatı ilә örtülmüş lent
maqnit daşıyıcısı

konusşәkilli qәlәm
lentçәkmә mexanizmi•
qövsşәkilli әqrәbtutan
maqnit daşıyıcısı
rәnglәnmiş parafin qatı ilә örtülmüş lent

qövsşәkilli әqrәbtutan
konusşәkilli qәlәm
rәnglәnmiş parafin qatı ilә örtülmüş lent
maqnit daşıyıcısı
optik sistem•

qövsşәkilli әqrәbtutan
maqnit daşıyıcısı
osilloqrafik qalvanometrlәr•
konusşәkilli qәlәm
rәnglәnmiş parafin qatı ilә örtülmüş lent

optik sistem
osilloqrafik qalvanometrlәr
rәnglәnmiş parafin qatı ilә örtülmüş lent•
zaman qeydedicisi
lentçәkmә mexanizmi
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432

433

434

Qeydedici cihazlardan işıqşüalı osilloqrafın strukturuna hansı daxil deyildir?

Qeydedici cihazlardan işıqşüalı osilloqrafın strukturuna hansı daxil deyildir?

Qeydedici cihazlardan işıqşüalı osilloqrafın strukturuna hansı daxil deyildir?

Gücün dәyişmә әyrilәrini qeyd edәn osilloqrafik qalvanometrlәr hansı sistemli olur?

Cәrәyan vә gәrginliyin dәyişmә әyrilәrini qeyd edәn osilloqrafik qalvanometrlәr hansı sistemli olur?

İşıqşüali osilloqraflarda qeyd olunan siqnalların yuxarı tezlik diapazonu neçә hersә qәdәrdir?

Qurulma sxeminә görә körpu ölçmә dövrәlәri necә qollu olur?

Sabit cәrәyanda ölçmә körpüsündә sıfıridikator kimi hansı istifadә olunur?

optik sistem
lentçәkmә mexanizmi
zaman qeydedicisi
maqnit daşıyıcısı•
osilloqrafik qalvanometrlәr

qövsşәkilli әqrәbtutan•
osilloqrafik qalvanometrlәr
lentçәkmә mexanizmi
optik sistem
zaman qeydedicisi

oxşәkilli әqrәb•
osilloqrafik qalvanometrlәr
optik sistem
lentçәkmә mexanizmi
zaman qeydedicisi

induksiya
elektromaqnit
ferrodinamik•
istilik
elektrostatik

elektrostatik
maqnitelektrik•
elektromaqnit
istilik
induksiya

5 M Hs
25 k Hs•
1k Hs
100 Hs
250 Hs

1
2
3
4•
düzgün cavab yoxdu

vibrasiyalı qalvanometr

•
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Sabit cәrәyanda ölçmә körpüsündә sıfıridikator kimi hansı istifadә olunur?

Aşağıdakılardan hansı ölçmә körpüsünün elementi deyildir?

Aşağıdakılardan hansı ölçmә körpüsünün elementi deyildir?

Aşağıdakılardan hansı müqayisә ölçmә metodudur?

Aşağıdakılardan hansı müqayisә ölçmә metodudur?

Aşağıdakılardan hansı müqayisә ölçmә metodudur?

Üstüstә düşmә metodu müqayisә ölçmә metodlarından hansına aiddir?

maqnitelektrik mikroampermetrlәri•
induksiya sayğacı
elektrostatik voltmetrlәr
ferrodinamik ölçmә mexanizmlәri

induksiya sayğacı
maqnitelektrik qalvanometrlәri•
vibrasiyalı qalvanometr
ferrodinamik ölçmә mexanizmlәri
elektrostatik voltmetrlәr

sıfırindikator
şunt•
körpünün qolları
qidalandırma diaqonalı
indikator diaqonalı

körpünün qolları
sakitlәşdirici•
sıfırindikator
indikator diaqonalı
qidalandırma diaqonalı

birbaşa
birgә
cәmlәmә
dolayı
üstüstә düşmә•

birbaşa
diferensial•
birgә
dolayı
cәmlәmә

birgә
birbaşa
sıfır•
dolayı
cәmlәmә

eyni zamanda keçirilәn müqayisә metodu•
kompensasiya müqayisә metodu
paralel müqayisә metodu
avtomatik müqayisә metodu
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Diferensial metod müqayisә ölçmә metodlarından hansına aiddir?

Sıfır metodu müqayisә ölçmә metodlarından hansına aiddir?

Müqayisә әmәliyyatının xarakterinә görә ölçmә metodları iki metodlar qrupuna bölünür.
Aşağıdakılardan hansı onlardan biridir?

Müqayisә әmәliyyatının xarakterinә görә ölçmә metodları iki metodlar qrupuna bölünür.
Aşağıdakılardan hansı onlardan biridir?

Birqat sabit cәrәyan körpülәrindәn hansı kәmiyyәtin ölçülmәsindә geniş istifadә olunur?

Sabit cәrәyan mәnbәyindәn qidalanan dördqollu körpü neçә adlanır?

Dәyişәn cәrәyan körpülәrindә müvazinәti әldә etmәk ücün әn azı sxemin neçә parametrini tәnzim etmәk
lazımdır?

müxtәlif zamanlarda keçirilәn müqayisә metodu

paralel müqayisә metodu
kompensasiya müqayisә metodu
avtomatik müqayisә metodu
eyni zamanda keçirilәn müqayisә metodu•
müxtәlif zamanlarda keçirilәn müqayisә metodu

kompensasiya müqayisә metodu
eyni zamanda keçirilәn müqayisә metodu•
müxtәlif zamanlarda keçirilәn müqayisә metodu
paralel müqayisә metodu
avtomatik müqayisә metodu

kompensasiya müqayisә metodu
ardıcıl müqayisә mәtodu
avtomatik müqayisә metodu
paralel müqayisә metodu
müxtәlif zamanlarda keçirilәn müqayisә metodu•

paralel müqayisә metodu
eyni zamanda aparılan müqayisә metodu•
ardıcıl müqayisә mәtodu
kompensasiya müqayisә metodu
avtomatik müqayisә metodu

gücün
induktivliyin
müqavimәtin•
tutumum
gәrginliyin

çox qat cәrәyan körpulәri
birqat cәrәyan körpülәri•
İkiqat cәrәyan körpülәri
üçqat cәrәyan körpülәri
dördqat cәrәyan körpülәri

4
düzgün cavab yoxdur
3
2•
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Sabit cәrәyan ölçmә körpülәrindә körpünün müvazinәti neçә qolun müqavinәtini dәyişmәklә әldә edilir?

Aşağıdakılardan hansı qurulma sxeminә görә fәrqlәndirilәn körpu ölçmә dövrәsidir?

Dәyişәn cәrәyanda ölçmә körpüsündә sıfırindikator kimi hansı istifadә edilir?

Dәyişәn cәrәyanda ölçmә körpüsündә sıfırindikator kimi hansı istifadә edilir?

Dәyişәn cәrәyanda ölçmә körpüsündә sıfırindikator kimi hansı istifadә edilir?

Aşağıdakılardan hansı ölçmә körpüsünün elementidir?

Aşağıdakılardan hansı ölçmә körpüsünün elementidir?

Aşağıdakılardan hansı ölçmә körpüsünün elementidir?

1

bütün qolları birlikdә
1•
3
4
2

cütqollu
tәkqollu
paralel qollu
çoxqollu•
çarpazqollu

elektrostatik voltmetrlәr
induksiya sayğacı
maqnitelektrik mikroampermetrlәri
elektron göstәricilәri•
ferrodinamik ölçmә mexanizmlәri

induksiya sayğacı
ferrodinamik ölçmә mexanizmlәri
osilloqrafik indikatorlar•
elektrostatik voltmetrlәr
maqnitelektrik mikroampermetrlәri

induksiya sayğacı
elektrostatik voltmetrlәr
maqnitelektrik mikroampermetrlәri
vibrasiyalı qalvanometr•
ferrodinamik ölçmә mexanizmlәri

körpünün perimetri
sıfırindikator•
indikator diaqonalı
körpünün simmetriya oxu
qidalandırma tezliyi

körpünün simmetriya oxu
körpünün perimetri
indikator diaqonalı•
qidalandırma tezliyi
indikator diaqonalı
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461
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463

Aşağıdakılardan hansı ölçmә körpüsünün elementidir?

Aşağıdakılardan hansı ölçmә körpüsünün elementi deyildir?

Tezliyi ölçmәk ücün istifadә edilәn ölçmә körpüsü hansıdır?

Tezliyi ölçmәk üçün istifadә edilәn ölçmә körpüsü hansıdır?

Körpü ölçmә sxeminim giriş kәmiyyәti nә ola bilmәz?

Körpü ölçmә sxeminin çıxış siqnalı nә ola bilәr?

Körpü ölçmә sxeminin çıxış siqnalı nә ola bilәr?

indikator diaqonalı
körpünün perimetri
qidalandırma tezliyi
körpünün simmetriya oxu
qidalandırma diaqonalı•

indikator dioqanalı
körpünün simmetriya oxu
körpünün qolları•
körpünün perimetri
qidalandırma tezliyi

körpünün qolları
әlavә rezistor•
indikator diaqonalı
sıfırindikator
qidalandırma diaqonalı

sabit cәrәyan
ikiqat T şәkilli•
tutumu tәyin edәn
keyfiyyәt әmsalını tәyin edәn
induktivliyi tәyin edәn

tutumu tәyin edәn
sabit cәrәyan
birqat•
induktivliyi tәyin edәn
keyfiyyәt әmsalını tәyin edәn

güc
cәrәyan
gәrginlik
tutum•
düzgün cavab yoxdur

müqavimәt
induktivlik
tezlik
güc•
tutum

tezlik
müqavimәt
gәrginlik•



464

465

466

467
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Körpü ölçmә sxeminin çıxış siqnalı nә ola bilәr?

İkiqat sabit cәrәyan körpüsü ilә ölçmәnin aşağı hәddi nә qәdәrdir?

Çox kiçik müqavimәtlәri ölçmәk üçün aşağıdakılardan hansı tәtbiq edilir?

tutum
induktivlik

tezlik
cәrәyan•
müqavinәt
tutum
induktivlik

•

ikiqat sabit cәrәyan körpüsü•
çoxqat sabit cәrәyan körpüsü
dördqat sabit cәrәyan körpüsü
üçqat sabit cәrәyan körpüsü
birqat sabit cәrәyan körpüsü

•

düzgün cavab yoxdur

•
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Sabit cәrәyan körpüsündә körpü müvazinәt halında olduqda indikator diaqonalında cәrәyan nәyә
bәrabәr olur?

Aşağıdakılardan hansı polyar koordinat sistemli kompensatorun hissәsidir?

•

namәlum yük müqavimәtindәn keçәn cәrәyana
yük müqavimәtindәn keçәn cәrәyanın әn böyük qiymәtinә
sıfra•
qidalandırma diaqonalındakı cәrәyana
körpünün qollarındakı cәrәyana

•

gәrginlik bölücüsü
şuntlayıcı dekadalar
gücgәrginlik çeviricisi
qeydedici orqan
dәstәkli müqavimәtlәr•
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480

Aşağıdakılardan hansı polyar koordinat sistemli kompensatorun hissәsidir?

Aşağıdakılardan hansı polyar koordinat sistemli kompensatorun hissәsidir?

Aşağıdakılardan hansı polyar koordinat sistemli kompensatorun hissәsi deyildir?

Aşağıdakılardan hansı polyar koordinat sistemli kompensatorun hissәsi deyildir?

Aşağıdakılardan hansı polyar koordinat sistemli kompensatorun hissәsi deyildir?

Aşağıdakılardan hansı polyar koordinat sistemli kompensatorun hissәsi deyildir?

Sabit cәrәyan kompensatorunda istifadә olunan gәrginlik bölücüsünün giriş müqavimәti, adәtәn, nә
qәdәr olur?

Kompensatorun hәssaslığı aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansına görә müәyyәn edilә bilәr?

•
gәrginlik bölücüsü
qeydedici orqan
dövrәdә işçi cәrәyanı dәyişәn qurğu•
şuntlayıcı dekadalar
gücgәrginlik çeviricisi

şuntlayıcı dekadalar
faza tәnzimlәyici qurğu•
gәrginlik bölücüsü
qeydedici orqan
gücgәrginlik çeviricisi

sıfır  indikator
gәrginliktezlik çeviricisi•
dәstәkli müqavimәtlәr
dövrәdә işçi cәrәyanı dәyişәn müqavimәt
faza tәnzimlәyici qurğu

faza tәnzimlәyici qurğu
dәstәkli müqavimәtlәr
sıfır  indikator
dövrәdә işçi cәrәyanı dәyişәn müqavimәt
qeydedici orqan•

sıfır  indikator
faza tәnzimlәyici qurğu
ikiqat dekada•
dövrәdә işçi cәrәyanı dәyişәn müqavimәt
dәstәkli müqavimәtlәr

faza tәnzimlәyici qurğu
dәstәkli müqavimәtlәr
sıfır  indikator
şuntlayıcı dekadalar•
dövrәdә işçi cәrәyanı dәyişәn müqavimәt

0,1 MOm•
0,15 kOm
220 Om
800 Om
1 kOm
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Kompensatorun hәssaslığı aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansına görә müәyyәn edilә bilәr?

Kompensatorun hәssaslığı aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansına görә müәyyәn edilә bilәr?

Kompensatorlarda işçi cәrәyanı müәyyәn etmәk üçün nәdәn istifadә olunur?

Aşağıdakılardan hansı kompensatorun müvazinәtlәnmә üsuluna aid deyildir?

Aşağıdakılardan hansı e.h.q.  ni ölçmәk üçün sabit cәrәyan kompensatorunun әsas dәqiqlik
siniflәrindәndir?

Aşağıdakılardan hansı e.h.q.  ni ölçmәk üçün sabit cәrәyan kompensatorunun әsas dәqiqlik
siniflәrindәndir?

Aşağıdakılardan hansı e.h.q.  ni ölçmәk üçün sabit cәrәyan kompensatorunun әsas dәqiqlik
siniflәrindәndir?

induktivliyә
gücә•
müqavimәtә
tutuma
tezliyә

induktivliyә
tutuma
tezliyә
gәrginliyә•
müqavimәtә

induktivliyә
cәrәyana•
tezliyә
tutuma
müqavimәtә

birqat körpü ölçmә sxemindәn
normal elementdәn•
sabit cәrәyan mәnbәyindәn
]dәyişәn cәrәyan mәnbәyindәn
kompensasiya müqavimәtindәn

düzgün cavab yoxdur
әl ilә
mexaniki•
avtomatik
kombinasiya olunmuş

1,0
2,0
0,0005•
0,2
0,5

0,2
1,0
2,0
0,5
0,001•
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494

Tәcrübәdә әn çox tәtbiq edilәn sabit cәrәyan kompensator sxemi hansıdır?

Tәcrübәdә әn çox tәtbiq edilәn sabit cәrәyan kompensator sxemi hansıdır?

Sabit cәrәyan kompensatorlarında işçi cәrәyan nәyin vasitәsilә müәyyәn olunur?

Kompensatorda, adәtәn, sıfır – indikator kimi hansı cihaz istifadә edilir?

Kompensatorda ölçülәn gәrginlik mәlum gәrginliyә bәrabәr olduqda

Hansı cihazlar potensiometrlәr adlanır?

Hansı cihazlar kompensatorlar adlanır?

1,0
2,0
0,05•
0,2
0,5

transformator
ikiqat dekadalar•
ikiqat T şәkilli
birqat
keyfiyyәt әmsalını tәyin edәn

transformator
şuntlayıcı dekadalar•
ikiqat T şәkilli
birqat
keyfiyyәt әmsalını tәyin edәn

aktiv müqavimәt
normal element•
induktiv müqavimәt
tutum müqavimәti
reaktiv element

vibrasiyalı qalvanometr
induksiya sayğacı
elektrostatik voltmetrlәr
ferrodinamik ölçmә mexanizmlәri
maqnit – elektrik qalvanometri•

sıfır  indikatorun göstәrişi әn böyük olur
işçi cәrәyanın qiymәti sıfır olur
düzgün cavab yoxdur
kompensatorun dәqiqliyi әn böyük olur
sıfır  indikatorun göstәrişi sıfra bәrabәr olur•

kompensasiya metodu әsasında hazırlanan•
düzgün cavab yoxdur
gәrginliyi ölçmәklә digәr kәmiyyәtlәrin qiymәtlәrinin müәyyәn edilmәsi metodu әsasında hazırlanan
cәrәyanın gәrginliyә görә sürüşmә bucağını 900 yә tamamlayan itki bucağının aradan qaldırılma metodu әsasında
hazırlanan
tezlik xәtalarının azaldılması prinsipi әsasında qurulan

tezlik xәtalarının azaldılması prinsipi әsasında qurulan
düzgün cavab yoxdur
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501

Aşağıdakılardan hansı kompensasiya ölçmә metodunun maliyyәtini ifadә edir

Aşağıdakılardan hansı kompensasiya ölçmә metodunun mahiyyәtini ifadә edir?

Aşağıdakılardan hansı polyar koordinat sistemli kompensatorun hissәsidir?

Sabit cәrәyan kompensatorlarında gәrginlik bölücüsünün cәrәyan mәnimsәmәsini azaltmaq üçün hansı
tәdbir görülür?

Sabit cәrәyan kompensatorlarında böyük gәrginliklәri ölçmәk üçün nәdәn istifadә olunur?

Kompensator vasitәsilә aşağıdakılardan hansını ölçmәk olmaz?

Kompensator vasitәsilә aşağıdakılardan hansını ölçmәk olmaz?

cәrәyanın gәrginliyә görә sürüşmә bucağını 900 yә tamamlayan itki bucağının aradan qaldırılma metodu әsasında
hazırlanan
gәrginliyi ölçmәklә digәr kәmiyyәtlәrin qiymәtlәrinin müәyyәn edilmәsi metodu әsasında hazırlanan
kompensasiya metodu әsasında hazırlanan•

sxemdә tutum vә induktivlikdәn istifadә etmәklә tezlik xәtaları komensasiya olunur
düzgün cavab yoxdur
müqavimәtlәr seçilmәklә sıfır – indikatordan keçәn cәrәyan sıfır qiymәtinәdәk endirilir
dövrәdәn axan cәrәyan әks cәrәyanla kompensasiya olunub sıfır qiymәtinәdәk endirilir
ölçülәn gәrginlik qiymәti yüksәk dәqiqliklә mәlum olan gәrginliklә kompensasiya olunur•

sxemdә tutum vә induktivlikdәn istifadә etmәklә tezlik xәtaları komensasiya olunur
dövrәdәn axan cәrәyan әks cәrәyanla kompensasiya olunub sıfır qiymәtinәdәk endirilir
düzgün cavab yoxdur
ölçülәn e.h.q. qiymәti yüksәk dәqiqliklә mәlum olan gәrginliklә kompensasiya olunur•
müqavimәtlәr seçilmәklә sıfır – indikatordan keçәn cәrәyan sıfır qiymәtinәdәk endirilir

gәrginlik bölücüsü
sıfırindikator•
şuntlayıcı dekadalar
gücgәrginlik çeviricisi
qeydedici orqan

gәrginlik bölücüsü böyük giriş müqavimәtli hazırlanır•
düzgün cavab yoxdur
gәrginlik bölücüsü kiçik çıxış müqavimәtli hazırlanır
gәrginlik bölücüsü kiçik giriş müqavimәtli hazırlanır
gәrginlik bölücüsü böyük çıxış müqavimәtli hazırlanır

әlavә rezistordan
maqnit – elektrik qalvanometrdәn
geniş ölçmә diapazonlu voltmetrdәn
gәrginlik bölücülәrindәn•
şuntdan

düzgün cavab yoxdur•
cәrәyan
ferromaqnit materiallarının nümunәlәrindә itkilәr
faza sürüşmәsi bucağı
kompleks müqavimәtin reaktiv tәşkil edicisi

gәrginlik
kompleks müqavimәtin aktiv vә reaktiv tәşkil edicilәri
ferromaqnit materiallarının nümunәlәrindә itkilәr

•
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Kompensator vasitәsilә aşağıdakılardan hansını ölçmәk olmaz?

Kompensator vasitәsilә aşağıdakılardan hansını ölçmәk olmaz?

Kompensator vasitәsilә aşağıdakılardan hansını ölçmәk olmaz?

Kompensator vasitәsilә aşağıdakılardan hansını ölçmәk olmaz?

Kompensator vasitәsilә aşağıdakılardan hansını ölçmәk olmaz?

Kompensator vasitәsilә aşağıdakılardan hansını ölçmәk olmaz?

Dәyisәn cәrәyan kompensatorları hansı sahәdә tәtbiq edilә bilmәz?

düzgün cavab yoxdur•
e.h.q

düzgün cavab yoxdur•
cәrәyan
faza sürüşmәsi bucağı
maqnit seli
maqnit induksiyası

düzgün cavab yoxdur•
e.h.q
gәrginlik
maqnit sahә gәrginliyi
kompleks müqavimәtin reaktiv tәşkil edicisi

düzgün cavab yoxdur•
cәrәyan
faza sürüşmәsi bucağı
maqnit sahә gәrginliyi
kompleks müqavimәtin aktiv tәşkil edicisi

düzgün cavab yoxdur•
e.h.q
gәrginlik
maqnit seli
maqnit induksiyası

maqnit induksiyası
maqnit seli
düzgün cavab yoxdur•
kompleks müqavimәtin aktiv tәşkil edicisi
maqnit sahә gәrginliyi

düzgün cavab yoxdur•
gәrginlik
cәrәyan
faza sürüşmәsi bucağı
e.h.q

düzgün cavab yoxdur•
avtomatlaşdırılmış idarәetmә vә hesablama qurğularında
elektromaqnit dövrәlәrinin tәdqiqindә
qeyrielektrik kәmiyyәtlәrinin elektrik üsulları ilә ölçülmәsindә
ölçmә qurğularında
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Aşağıdakılardan hansı tam müvazinәtlәnәn avtomatik sabit cәrәyan kompensatorunun hissәsidir?

Aşağıdakılardan hansı tam müvazinәtlәnәn avtomatik sabit cәrәyan kompensatorunun hissәsidir?

Aşağıdakılardan hansı tam müvazinәtlәnәn avtomatik sabit cәrәyan kompensatorunun hissәsi deyildir?

Aşağıdakılardan hansı tam müvazinәtlәnәn avtomatik sabit cәrәyan kompensatorunun hissәsi deyildir?

Aşağıdakılardan hansı tam müvazinәtlәnәn avtomatik sabit cәrәyan kompensatorunun hissәsi deyildir?

Aşağıdakılardan hansı tam müvazinәtlәnәn avtomatik sabit cәrәyan kompensatorunun hissәsi deyildir?

•

әks rabitәli sabit cәrәyan güclәndiricisi
transformator
özüyazan qurğu•
faza tәnzimlәyici qurğu
şuntlayıcı dekada

transformator
şuntlayıcı dekada
faza tәnzimlәyici qurğu
reoxord•
әks rabitәli sabit cәrәyan güclәndiricisi

ikiqat dekada•
reoxord
reversiv mühәrrik
sabit cәrәyanı dәyişәn cәrәyana çevirәn çevirici
özüyazan qurğu

şuntlayıcı dekada•
reoxord
reversiv mühәrrik
sabit cәrәyanı dәyişәn cәrәyana çevirәn çevirici
özüyazan qurğu

faza tәnzimlәyici qurğu•
reoxord
reversiv mühәrrik
sabit cәrәyanı dәyişәn cәrәyana çevirәn çevirici
özüyazan qurğu

transformator•
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Aşağıdakılardan hansı düzbucaqlı koordinat sistemli kompensatorun hissәsidir?

Aşağıdakılardan hansı düzbucaqlı koordinat sistemli kompensatorun hissәsidir?

Aşağıdakılardan hansı düzbucaqlı koordinat sistemli kompensatorun hissәsidir?

Aşağıdakılardan hansı düzbucaqlı koordinat sistemli kompensatorun hissәsidir?

Aşağıdakılardan hansı düzbucaqlı koordinat sistemli kompensatorun hissәsi deyildir?

Aşağıdakılardan hansı düzbucaqlı koordinat sistemli kompensatorun hissәsi deyildir?

Aşağıdakılardan hansı düzbucaqlı koordinat sistemli kompensatorun hissәsi deyildir?

•
reoxord
reversiv mühәrrik
sabit cәrәyanı dәyişәn cәrәyana çevirәn çevirici
özüyazan qurğu

faza tәnzimlәyici qurğu
qeydedici orqan
ikiqat dekada
müxtәlif tәyinatlı müqavimәtlәr•
gәrginliktezlik çeviricisi

faza tәnzimlәyici qurğu
qeydedici orqan
ikiqat dekada
reoxordlar•
gәrginliktezlik çeviricisi

faza tәnzimlәyici qurğu
qeydedici orqan
ikiqat dekada
transformator•
gәrginliktezlik çeviricisi

faza tәnzimlәyici qurğu
qeydedici orqan
ikiqat dekada
gәrginlik mәnbәyi•
gәrginliktezlik çeviricisi

faza tәnzimlәyici qurğu•
reoxordlar
transformator
gәrginlik mәnbәyi
müqavimәtlәr

gәrginliktezlik çeviricisi•
reoxordlar
transformator
gәrginlik mәnbәyi
müqavimәtlәr

qeydedici orqan•
reoxordlar
transformator
gәrginlik mәnbәyi



523

524

525

526

527

528

529

Aşağıdakılardan hansı düzbucaqlı koordinat sistemli kompensatorun hissәsi deyildir?

Aşağıdakılardan hansı düzbucaqlı koordinat sistemli kompensatorun hissәsi deyildir?

Polyar koordinat sistemli kompensatorda hansı hissә dövrәdә kompensasiya alınmasını göstәrir?

Polyar koordinat sistemli kompensatorun hansı hissәsindә gәrginliyin qiymәti oxunur?

Aşağıdakılardan hansı tam müvazinәtlәnәn avtomatik sabit cәrәyan kompensatorunun hissәsidir?

Aşağıdakılardan hansı tam müvazinәtlәnәn avtomatik sabit cәrәyan kompensatorunun hissәsidir?

әsas ölçmә әmәliyyatlarını rәqәm ölçmә cihazının ümumilәşdırilmiş struktur sxemindә hansı element
yerinә yetirir ?

müqavimәtlәr

ikiqat dekada•
reoxordlar
transformator
gәrginlik mәnbәyi
müqavimәtlәr

şuntlayıcı dekadalar•
reoxordlar
transformator
gәrginlik mәnbәyi
müqavimәtlәr

düzgün cavab yoxdur
faza tәnzimlәyici qurğu
dövrәdә işçi cәrәyanı dәyişәn müqavimәt
dәstәkli müqavimәtlәr
sıfır  indikator•

dәstәkli müqavimәtlәr•
faza tәnzimlәyici qurğu
düzgün cavab yoxdur
sıfır  indikator
dövrәdә işçi cәrәyanı dәyişәn müqavimәt

әks rabitәli sabit cәrәyan güclәndiricisi
faza tәnzimlәyici qurğu
reversiv mühәrrik•
şuntlayıcı dekada
transformator

faza tәnzimlәyici qurğu
sabit cәrәyanı dәyişәn cәrәyana çevirәn çevirici•
әks rabitәli sabit cәrәyan güclәndiricisi
transformator
şuntlayıcı dekada

ixtisaslaşdırılmış hesablama qurğusu
analoq çeviricisi
indikasiya qurğusu
idarәetmә qurğusu
analoqrәqәm çeviricisi•
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Ölçülәn kәmiyyәti analoqrәqәm çәvrilmәsi aparmaq ücün әn münasib olan kәmiyyәtә çevirәn rәqәm
ölçmә cihazının ümumilәşdırilmiş struktur sxemindә hansı elementdir?

Ölçmә informasiyasının ilkin emalını rәqәm ölçmә cihazının ümumilәşdirilmiş struktur sxemindә hansı
element yerinә yetirir?

Rәqәm ölçmә cihazının ümumilәşdirilmiş struktur sxeminә daxil olan idarәetmә qurğusu hansı
funksiyanı yerinә yetirir?

Rәqәm ölçmә cihazının ümumilәşdirilmiş struktur sxeminә daxil olan analoqrәqәm çeviricisi hansı
funksiyanı yerinә yetirir?

Rәqәm ölçmә cihazlarının әsas nöqsanlarından biri hansıdır?

Rәqәm ölçmә cihazlarının әsas nöqsanlarından biri hansıdır?

Rәqәm ölçmә cihazlarının әsas nöqsanlarından biri hansıdır?

idarәetmә qurğusu
analoqrәqәm çeviricisi
analoq çeviricisi•
ixtisaslaşdırılmış hesablama qurğusu
indikasiya qurğusu

analoqrәqәm çeviricisi
analoq çeviricisi
idarәetmә qurğusu
indikasiya qurğusu
ixtisaslaşdırılmış hesablama qurğusu•

әsәs ölçmә әmәliyyatlarını yerinә yetirir
ölçülәn kәmiyyәti analoqrәqәm çevrilmәsi aparmaq üçün әn münasib olan kәmiyyәtә çevirir
әsas etibarı ilә çap edәn qurğudur
ölçmә informasiyasının ilkin emalı
cihazın işlәmә alqoritmini tam şәkildә müәyyәn edir vә onu sinxronlaşdırır•

әsas etibarı ilә çap edәn qurğudur
cihazın işlәmә alqoritmini tam şәkildә müәyyәn edir vә onu sinxronlaşdırır
әsәs ölçmә әmәliyyatlarını yerinә yetirir•
ölçülәn kәmiyyәti analoqrәqәm çevrilmәsi aparmaq üçün әn münasib olan kәmiyyәtә çevirir
ölçmә informasiyasının ilkin emalı

oxumanın subyektivliyi vә onunla bağlı xәtaların olması
hәssaslıq vә hәlletmә qabiliyyәtinin azlığı
çeviricilәrin xәttiliyinә yüksәk tәlәbat•
yüksәk cәldişlәmә qabiliyyәtinin olmaması
dәqiqliyinin az olması

ölçmә nәticәlәrinin avtomatik rәqәm indikasiyasinin vә qeyd olunmasının çәtinliyi
çox cәld işlәyәn cihazların maneәlәrdәn müdafiә olunma qabiliyyәtinin aşağı olması•
oxumanın subyektivliyi vә onunla bağlı xәtaların olması
hәssaslıq vә hәlletmә qabiliyyәtinin azlığı
dәqiqliyinin az olması

oxumanın subyektivliyi vә onunla bağlı xәtaların olması
nisbәtәn mürәkkәbliyi vә bahalığı•
yüksәk cәldişlәmә qabiliyyәtinin olmaması
dәqiqliyinin az olması
hәssaslıq vә hәlletmә qabiliyyәtinin azlığı
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Rәqәm ölçmә qurğusunun ümumilәşdirilmiş struktur sxeminә hansı daxil deyildir?

Rәqәm ölcmә qurğusunun ümumilәşdirilmiş struktur sxeminә hansı daxil deyildir?

ölçmә qurğusunun ümumilәşdirilmiş struktur sxeminә hansı daxil deyildir?

Rәqәm ölçmә cihazının ümumilәşdırilmiş struktur sxemindә hansı element cihazın işlәmә alqoritmini
tam şәkildә müәyyәn edir vә onu sinxronlaşdırır?

Rәqәm ölçmә cihazının ümumilәşdirilmiş struktur sxeminә daxil olan analoq çeviricisi hansı funksiyanı
yerinә yetirir?

Rәqәm ölçmә cihazının ümumilәşdirilmiş struktur sxeminә daxil olan ixtisaslaşdırılmış hesablama
qurğusu hansı funksiyanı yerinә yetirir?

Rәqәm ölçmә qurğusunun ümumilәşdirilmiş struktur sxeminә hansı daxil deyildir?

tәsiredici qiymәt çeviricisi•
analoq çeviricisi
analoqrәqәm çeviricisi
ixtisaslaşdırılmış hesablama qurğusu
indikasiya qurğusu

analoqrәqәm çeviricisi
analoq çeviricisi
tәnzimlәnәn gәrginlik bölücüsü•
indikasiya qurğusu
ixtisaslaşdırılmış hesablama qurğusu

analoqrәqәm çeviricisi
analoq çeviricisi
avtomatik dәyişәn cәrәyan kompensatoru•
indikasiya qurğusu
ixtisaslaşdırılmış hesablama qurğusu

ixtisaslaşdırılmış hesablama qurğusu
analoqrәqәm çeviricisi
indikasiya qurğusu
analoq çeviricisi
idarәetmә qurğusu•

әsas etibarı ilә çap edәn qurğudur
ölçmә informasiyasının ilkin emalı
cihazın işlәmә alqoritmini tam şәkildә müәyyәn edir vә onu sinxronlaşdırır
әsәs ölçmә әmәliyyatlarını yerinә yetirir
ölçülәn kәmiyyәti analoqrәqәm çevrilmәsi aparmaq üçün әn münasib olan kәmiyyәtә çevirir•

әsas etibarı ilә çap edәn qurğudur
ölçülәn kәmiyyәti analoqrәqәm çevrilmәsi aparmaq üçün әn münasib olan kәmiyyәtә çevirir
ölçmә informasiyasının ilkin emalı•
cihazın işlәmә alqoritmini tam şәkildә müәyyәn edir vә onu sinxronlaşdırır
әsәs ölçmә әmәliyyatlarını yerinә yetirir

tezlik güclәndiricisi•
analoq çeviricisi
analoqrәqәm çeviricisi
ixtisaslaşdırılmış hesablama qurğusu
indikasiya qurğusu
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Rәqәm ölçmә qurğusunun ümumilәşdirilmiş struktur sxeminә hansı daxil deyildir?

Aşağıdakılardan hansı rәqәm ölçmә cihazlarının vә çeviricilәrinin әsas üstünlüklәrindәndir?

Aşağıdakılardan hansı çevirmәli cihazlar rәqәm ölçmә cihazlarının tәsnifatında birbaşa çevirmәli rәqәm
ölçmә cihazlarına aid deyildir?

Aşağıdakılardan hansı çevirmәli cihazlar rәqәm ölçmә cihazlarının tәsnifatında birbaşa çevirmәli rәqәm
ölçmә cihazlarına aid deyildir?

Aşağıdakılardan hansı çevirmәli cihazlar rәqәm ölçmә cihazlarının tәsnifatında birbaşa çevirmәli rәqәm
ölçmә cihazlarına aiddir?

Aşağıdakılardan hansı çevirmәli cihazlar rәqәm ölçmә cihazlarının tәsnifatında birbaşa çevirmәli rәqәm
ölçmә cihazlarına aiddir?

Aşağıdakılardan hansı çevirmәli cihazlar rәqәm ölçmә cihazlarının tәsnifatında birbaşa çevirmәli rәqәm
ölçmә cihazlarına aiddir?

kontaktsız matrisli kommutator•
analoq çeviricisi
analoqrәqәm çeviricisi
ixtisaslaşdırılmış hesablama qurğusu
indikasiya qurğusu

oxumanın subyektivliyi
nisbәtәn sadәliyi vә ucuzluğu
çox cәldişlәyәn cihazların maneәlәrdәn müdafiә olunma qabiliyyәtinin yüksәk olması
çeviricilәrin xәttiliyinә az tәlәbat
yüksәk cәldişlәmә qabiliyyәti•

müddәtә çevirmәli
tezliyә çevirmәli
qeyrielektrik kәmiyyәtinә çevirmәli•
fәza parametrinә çevirmәli
impulslar sayına çevirmәli

fәza parametrinә çevirmәli
gәrginliyә çevirmәli•
müddәtә çevirmәli
tezliyә çevirmәli
impulslar sayına çevirmәli

maqnit parametrlәrinә çevirmәli
gәrginliyә çevirmәli
amplitudaya çevirmәli•
qeyrielektrik kәmiyyәtinә çevirmәli
cәrәyana çevirmәli

cәrәyana çevirmәli
gәrginliyә çevirmәli
qeyrielektrik kәmiyyәtinә çevirmәli
maqnit parametrlәrinә çevirmәli
müddәtә çevirmәli•

cәrәyana çevirmәli
maqnit parametrlәrinә çevirmәli
tezliyә çevirmәli•
gәrginliyә çevirmәli
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Aşağıdakılardan hansı çevirmәli cihazlar rәqәm ölçmә cihazlarının tәsnifatında birbaşa çevirmәli rәqәm
ölçmә cihazlarına aiddir?

Aşağıdakılardan hansı çevirmәli cihazlar rәqәm ölçmә cihazlarının tәsnifatında birbaşa çevirmәli rәqәm
ölçmә cihazlarına aiddir?

Hansı çevirmәli rәqәm ölçmә cihazı belә cihazların tәsnifatına aiddir?

Hansı çevirmәli rәqәm ölçmә cihazı belә cihazların tәsnifatına aiddir?

Hansı çevirmәli rәqәm ölçmә cihazı belә cihazların tәsnifatına aiddir?

Aşağıdakılardan hansı rәqәm ölçmә cihazlarının vә çeviricilәrinin әsas üstünlüklәrindәndir?

Aşağıdakılardan hansı rәqәm ölçmә cihazlarının vә çeviricilәrinin әsas üstünlüklәrindәndir?

qeyrielektrik kәmiyyәtinә çevirmәli

gәrginliyә çevirmәli
impulslar sayına çevirmәli•
maqnit parametrlәrinә çevirmәli
cәrәyana çevirmәli
qeyrielektrik kәmiyyәtinә çevirmәli

cәrәyana çevirmәli
fәza parametrinә çevirmәli•
gәrginliyә çevirmәli
qeyrielektrik kәmiyyәtinә çevirmәli
maqnit parametrlәrinә çevirmәli

düzgün cavab yoxdur
birbaşa vә müvazinәtlәnmә ilә•
düz vә әks
dolayı vә bilavasitә
düzlәndirmә vә güclәndirmә ilә

bilavasitә
müvazinәtlәnmә ilә•
düz
әks
dolayı

bilavasitә
birbaşa•
düz
әks
dolayı

oxumanın subyektivliyi
sistematik xәtaları azaltmaq üçün düzәlişin avtomatik daxil edilmәsinin mümkünlüyü•
çox cәldişlәyәn cihazların maneәlәrdәn müdafiә olunma qabiliyyәtinin yüksәk olması
nisbәtәn sadәliyi vә ucuzluğu
çeviricilәrin xәttiliyinә az tәlәbat

çox cәldişlәyәn cihazların maneәlәrdәn müdafiә olunma qabiliyyәtinin yüksәk olması
praktiki olaraq dәqiqliyi itirmәdәn nәticәnin mәsafәyә ötürülmәsinin asanlığı•
oxumanın subyektivliyi
çeviricilәrin xәttiliyinә az tәlәbat
nisbәtәn sadәliyi vә ucuzluğu
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Aşağıdakılardan hansı rәqәm ölçmә cihazlarının vә çeviricilәrinin әsas üstünlüklәrindәndir?

Aşağıdakılardan hansı rәqәm ölçmә cihazlarının vә çeviricilәrinin әsas üstünlüklәrindәndir?

Aşağıdakılardan hansı rәqәm ölçmә cihazlarının vә çeviricilәrinin әsas üstünlüklәrindәndir?

Aşağıdakılardan hansı rәqәm ölçmә cihazlarının әsas xarakteristikalarına aid deyildir?

Aşağıdakılardan hansı rәqәm ölçmә cihazlarının әsas xarakteristikalarına aid deyildir?

Aşağıdakılardan hansı rәqәm ölçmә cihazlarının әsas xarakteristikalarına aid deyildir?

Aşağıdakılardan hansı rәqәm ölçmә cihazlarının әsas xarakteristikalarına aid deyildir?

Aşağıdakılardan hansı rәqәm ölçmә cihazlarının әsas xarakteristikalarına aid deyildir?

oxumanın subyektivliyi
çox cәldişlәyәn cihazların maneәlәrdәn müdafiә olunma qabiliyyәtinin yüksәk olması
nisbәtәn sadәliyi vә ucuzluğu
çeviricilәrin xәttiliyinә az tәlәbat
ölçmә nәticәlәrinin avtomatik rәqәm indikasiyasının asanlığı•

oxumanın subyektivliyi
çeviricilәrin xәttiliyinә az tәlәbat
yüksәk hәssaslıq vә hәlletmә qabiliyyәti•
çox cәldişlәyәn cihazların maneәlәrdәn müdafiә olunma qabiliyyәtinin yüksәk olması
nisbәtәn sadәliyi vә ucuzluğu

çox cәldişlәyәn cihazların maneәlәrdәn müdafiә olunma qabiliyyәtinin yüksәk olması
yüksәk dәqiqliyi•
oxumanın subyektivliyi
çeviricilәrin xәttiliyinә az tәlәbat
nisbәtәn sadәliyi vә ucuzluğu

etibarlılıq
cәldişlәmә qabiliyyәti
xәtalar
keçid xarakteristikası•
giriş müqavimәti

cәldişlәmә qabiliyyәti
impuls xarakteristikası•
xәtalar
giriş müqavimәti
etibarlılıq

cәldişlәmә qabiliyyәti
etibarlılıq
amplituda әmsalı•
xәtalar
giriş müqavimәti

cәldişlәmә qabiliyyәti
güc sәrfi•
xәtalar
giriş müqavimәti
etibarlılıq

xәtalar

•
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Aşağıdakılardan hansı rәqәm ölçmә cihazlarının әsas xarakteristikalarına aiddir?

Aşağıdakılardan hansı rәqәm ölçmә cihazlarının әsas xarakteristikalarına aiddir?

Aşağıdakılardan hansı rәqәm ölçmә cihazlarının әsas xarakteristikalarına aiddir?

Aşağıdakılardan hansı rәqәm ölçmә cihazlarının әsas xarakteristikalarına aiddir?

Aşağıdakılardan hansı rәqәm ölçmә cihazlarının әsas xarakteristikalarına aiddir?

Aşağıdakılardan hansı rәqәm ölçmә cihazlarının әsas xarakteristikalarına aiddir?

Ölçülәn gәrginlik kompensasiyaedici gәrginliklә müqayisә olunarsa, bu, hansı çevirmәli rәqәm ölçmә
cihazına aiddir?

çıxış müqavimәti•
cәldişlәmә qabiliyyәti
etibarlılıq
giriş müqavimәti

çıxış müqavimәti
etibarlılıq•
impuls xarakteristikası
amplituda әmsalı
güc sәrfi

çıxış müqavimәti
maneәlәrdәn qorunma qabiliyyәti•
impuls xarakteristikası
amplituda әmsalı
güc sәrfi

impuls xarakteristikası
cәldişlәmә qabiliyyәti•
çıxış müqavimәti
güc sәrfi
amplituda әmsalı

impuls xarakteristikası
giriş müqavimәti•
çıxış müqavimәti
güc sәrfi
amplituda әmsalı

çıxış müqavimәti
ölçmә hәddi vә hәssaslıq hәddi•
impuls xarakteristikası
amplituda әmsalı
güc sәrfi

xәtalar•
çıxış müqavimәti
güc sәrfi
amplituda әmsalı
impuls xarakteristikası

müddәtә çevirmәli
müvazinәtlәndirmә ilә çevirmәli•
impulslar sayına çevirmәli



573

574

575

576

577

578

579

Ölçülәn elektrik kәmiyyәti elektrik siqnalları ardıcıllığına çevrilәrsә, bu, hansı çevirmәli rәqәm ölçmә
cihazına aiddir?

Ölçülәn kәmiyyәt әvvәlcә hәr hansı bir göstәricinin dönmә bucağına, yerdәyişmәsinә vә s. çevrilәrsә,
bu, hansı çevirmәli rәqәm ölçmә cihazına aiddir?

Aşağıdakılardan hansı çevirmәli cihazlar rәqәm ölçmә cihazlarının tәsnifatında birbaşa çevirmәli rәqәm
ölçmә cihazlarına aid deyildir?

Aşağıdakılardan hansı çevirmәli cihazlar rәqәm ölçmә cihazlarının tәsnifatında birbaşa çevirmәli rәqәm
ölçmә cihazlarına aid deyildir?

Çıxış kәmiyyәtinin növündәn asılı olaraq maqnitölçmә çeviricilәri qruplara bölünür. Aşağıdakılardan
hansı bu qruplardandır?

Çıxış kәmiyyәtinin növündәn asılı olaraq maqnitölçmә çeviricilәri qruplara bölünür. Aşağıdakılardan
hansı bu qruplardandır?

Çıxış kәmiyyәtinin növündәn asılı olaraq maqnitölçmә çeviricilәri qruplara bölünür. Aşağıdakılardan
hansı bu qruplardandır?

fәza parametrinә çevirmәli
tezliyә çevirmәli

müddәtә çevirmәli
amplitudaya çevirmәli
fәza parametrinә çevirmәli
impulslar sayına çevirmәli
tezliyә çevirmәli•

tezliyә çevirmәli
fәza parametrinә çevirmәli•
amplitudaya çevirmәli
impulslar sayına çevirmәli
müddәtә çevirmәli

müddәtә çevirmәli
cәrәyana çevirmәli•
fәza parametrinә çevirmәli
impulslar sayına çevirmәli
tezliyә çevirmәli

tezliyә çevirmәli
maqnit parametrinә çevirmәli•
fәza parametrinә çevirmәli
impulslar sayına çevirmәli
müddәtә çevirmәli

maqnitoptik•
maqnit akustik
maqnitdielektrik
maqnittutum
maqnitintuktivlik

maqnitelektrik•
maqnitintuktivlik
maqnitdielektrik
maqnittutum
maqnit akustik
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Holl e.h.qnin temperaturdan asılılığını aradan qaldırmaq üçün hansı üsuldan istifadә edilir?

Aşağıdakılardan hansı qalvanomaqnit hadisәsinә әsaslanır?

Aşağıdakılardan hansı mikrohissәciklәrin maqnit sahәsi ilә qarşılıqlı tәsiri hadisәsinә әsaslanır?

Aşağıdakılardan hansı mikrohissәciklәrin maqnit sahәsi ilә qarşılıqlı tәsiri hadisәsinә әsaslanır?

Ferromaqnit materialların maqnit xarakteristikalarını iki qrupa ayırmaq olar. Onlar hansıdır?

Ferromaqnit materialların maqnit xarakteristikalarını iki qrupa ayırmaq olar. Onlar hansıdır?

Ferromaqnit materialın dinamik xarakteristikası hansından asılı deyil?

maqnittutum
maqnitakustik
maqnitintuktivlik
maqnitmexaniki•
maqnitdielektrik

әlavә maqnit sahәsi konsentratorları tәtbiq edilir
elektron düzlәndiricilәrdәn istifadә olunur
Holl sabitindәn istifadә edilir
termostatlanmadan istifadә olunur•
işçi cәrәyan güclәndirilir

ferrozondlu cihazlar
kvant çeviricilәri
Holl çeviricilәri•
maqnitometr
vebermetr

vebermetr
kvant çeviricilәri•
ferrozondlu cihazlar
Holl çeviricilәri
maqnitometr

maqnitometr
ferrozondlu cihazlar
nüvәrezonans çeviricisi•
Holl çeviricilәri
vebermetr

fazatezlik vә dinamik
statik vә keçid
tezlik vә impuls
statik vә dinamik•
amplituda vә fazatezlik

amplituda vә fazatezlik
tezlik vә impuls
statik vә keçid
fazatezlik vә dinamik
düzgün cavab yoxdur•

materialın xassәlәrindәn
düzgün cavab yoxdur•
dәyişәn maqnitlәndirmә sahәsinin tezliyindәn
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Aşağıdakılardan hansı ferromaqnit materialların әsas statik xarakteristikasıdır?

Aşağıdakılardan hansı ferromaqnit materialların әsas statik xarakteristikasıdır?

Aşağıdakılardan hansı ferromaqnit materialların әsas statik xarakteristikasıdır?

Aşağıdakılardan hansı ölçülәn maqnit sahәsi ilә sabit maqnit sahәsinin qarşılıqlı tәsir qüvvәsinә
әsaslanır?

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansının iş prinsipi elektromaqnit induksiya hadisәsinә әsaslanır?

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansının iş prinsipi elektromaqnit induksiya hadisәsinә әsaslanır?

Kvant maqnitölçmә çeviricilәri hansı hadisәyә әsaslanır?

induksiya vә gәrginlik әyrisinin formasından
nümunәnin sahә gәrginliyi vektoruna perpendikulyar istiqamәtdә ölçülәrindәn

statik maqnitlәnmә әyrisi
kömәkçi maqnitlәnmә әyrisi
qәrarlaşmış maqnitlәnmә әyrisi
başlanğıc maqnitlәnmә әyrisi•
son maqnitlәnmә әyrisi

statik maqnitlәnmә әyrisi
kömәkçi maqnitlәnmә әyrisi
son maqnitlәnmә әyrisi
simmetrik hәddi histerezis ilgәyi•
qәrarlaşmış maqnitlәnmә әyrisi

әsas maqnitlәnmә әyrisi•
qәrarlaşmış maqnitlәnmә әyrisi
son maqnitlәnmә әyrisi
statik maqnitlәnmә әyrisi
kömәkçi maqnitlәnmә әyrisi

maqnitometr•
kvant çeviricilәri
ferrozondlu cihazlar
vebermetr
Holl çeviricilәri

maqnitometr
ferrozondlu cihazlar
kvant çeviricilәri
Holl çeviricilәri
vebermetr•

ballistik qalvanometr•
kvant çeviricilәri
Holl çeviricilәri
ferrozondlu cihazlar
maqnitometr

materiallarin maqnit sahәsindә maqnit xassәlәrini dәyişmәsinә
mikrohissәciklәrin maqnit sahәsi ilә qarsılıqlı tәsirinә•
qalvanomaqnit
ölçülәn maqnit sahәsi ilә sabit maqnitin vә ya cәrәyanlı konturun sahәsinin qarşılıqlı tәsiri
elektromaqnitinduksiya
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Holl e.h.qnin temperaturdan asılılığını aradan qaldırmaq üçün hansı üsuldan istifadә edilir?

Holl effektinә әsaslanan cihazların sxemlәrindә nәdәn istifadә olunur?

Maqnit sahә gәrginliyinin ölçülmәsi hansı hadisәyә әsaslanır?

Maqnitometrin iş prinsipi hansı hadisәyә әsaslanmışdır?

Maqnit selini ölçmәk üçün istifadә olunan induksiyalı çeviricilәrin iş prinsipi hansı hadisәyә әsaslanıb?

Maqnit materialının impuls maqnitlәndirilmәsi rejimindә әsas statik xarakteristikası hansıdır?

Holl çeviricilәrinin hәssaslığını artırmaq üçün hansı üsuldan istifadә edilir?

Holl çeviricilәrinin hәssaslığını artırmaq üçün hansı üsuldan istifadә edilir?

Holl sabitindәn istifadә edilir
elektron düzlәndiricilәrdәn istifadә olunur
işçi cәrәyan güclәndirilir
әlavә maqnit sahәsi konsentratorları tәtbiq edilir
temperaturu kompensasiyaetmә sxemlәri tәdbiq edilir•

gәrginlik bölücülәrindәn
elektron düzlәndiricilәrdәn
elektron güclәndiricilәrdәn•
şuntlardan
mәnfi әksrabitәdәn

elektromaqnitinduksiya
mikrohissәciklәrin maqnit sahәsi ilә qarsılıqlı tәsirinә
materiallarin maqnit sahәsindә maqnit xassәlәrini dәyişmәsinә
qalvanomaqnit•
ölçülәn maqnit sahәsi ilә sabit maqnitin vә ya cәrәyanlı konturun sahәsinin qarşılıqlı tәsiri

mikrohissәciklәrin maqnit sahәsi ilә qarsılıqlı tәsirinә
qalvanomaqnit
elektromaqnitinduksiya
ölçülәn maqnit sahәsi ilә sabit maqnit sahәsinin qarşılıqlı tәsiri•
materialların maqnit sahәsindә maqnit xassәlәrini dәyişmәsinә

materialların maqnit sahәsindә maqnit xassәlәrini dәyişmәsinә
ölçülәn maqnit sahәsi ilә sabit maqnitin vә ya cәrәyanlı konturun sahәsinin qarşılıqlı tәsiri
qalvanomaqnit
mikrohissәciklәrin maqnit sahәsi ilә qarsılıqlı tәsirinә
elektromaqnitinduksiya•

hәddi histerezis ilgәyi•
qәrarlaşmış maqnitlәnmә әyrisi
statik maqnitlәnmә әyrisi
әsas maqnitlәnmә әyrisi
başlanğıc maqnitlәnmә әyrisi

elektron düzlәndiricilәrdәn istifadә olunur
Holl sabitindәn istifadә edilir
termostatlanmadan istifadә olunur
işçi cәrәyan güclәndirilir
әlavә maqnit sahәsi konsentratorları tәtbiq edilir•

elektron düzlәndiricilәrdәn istifadә olunur
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Maqnit induksiyasının ölçülmәsi hansı hadisәyә әsaslanır?

Holl sabitindәn istifadә edilir
çeviricinin qalınlığı azaldılır•
işçi cәrәyan güclәndirilir
termostatlanmadan istifadә olunur

•

elektromaqnitinduksiya
mikrohissәciklәrin maqnit sahәsi ilә qarsılıqlı tәsirinә
materialların maqnit sahәsindә maqnit xassәlәrini dәyişmәsinә
qalvanomaqnit•
ölçülәn maqnit sahәsi ilә sabit maqnitin vә ya cәrәyanlı konturun sahәsinin qarşılıqlı tәsiri

•

•
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Maqnitometrik üsulla ölçmә hansı hadisәyә әsaslanıb?

Vebermetrlә ölçmәlәr hansı hadisәyә әsaslanıb?

Ballistik qalvanometrlә ölçmә hansı hadisәyә әsaslanıb?

Termocütün hәssaslığının ölçmә vahidi hansıdır?

•

qalvanomaqnit
mikrohissәciklәrin maqnit sahәsi ilә qarsılıqlı tәsirinә
materiallarin maqnit sahәsindә maqnit xassәlәrini dәyişmәsinә
elektromaqnitinduksiya
ölçülәn maqnit sahәsi ilә sabit maqnitin vә ya cәrәyanlı konturun sahәsinin qarşılıqlı tәsiri•

elektromaqnitinduksiya•
mikrohissәciklәrin maqnit sahәsi ilә qarsılıqlı tәsirinә
qalvanomaqnit
materialların maqnit sahәsindә maqnit xassәlәrini dәyişmәsinә
ölçülәn maqnit sahәsi ilә sabit maqnitin vә ya cәrәyanlı konturun sahәsinin qarşılıqlı tәsiri

qalvanomaqnit
materialların maqnit sahәsindә maqnit xassәlәrini dәyişmәsinә
mikrohissәciklәrin maqnit sahәsi ilә qarsılıqlı tәsirinә
ölçülәn maqnit sahәsi ilә sabit maqnitin vә ya cәrәyanlı konturun sahәsinin qarşılıqlı tәsiri
elektromaqnitinduksiya•

•
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Reostat tipli ölçmә çeviricisinin hәssaslığının vahidi hansıdır?

Fotoelektrik ölçmә çeviricisinin hәssaslığının vahidi hansıdır?

Elektrik mühәrriki üçün hәssaslığın ölçmә vahidi hansıdır?

Şüşә elektrodlu qalvanik çeviricilәrin dinamik xәtası әsasәn nәdәn asılı olur?

Qeyrielektrik kәmiyyәtlәrini elektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn optik çeviricilәrdә giriş ölçülәn
kәmiyyәtin şüalanma selinә tәsiri neçә yolla yerinә yetirilә bilәr?

•

•

•

müxtәlif elektrodlar arasında yaranan potensiallar fәrqindәn
mәhlulun yerlәşdiyi qabın ölçülәrindәn
ölçü cihazının xәtasından
elektrodun qalınlığından•
çeviricinin qeyristasionar şәraitdә işlәmәsindәn

5
3

•
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İstilik tip optik şüalanma mәnbәlәrinә hansı aiddir?

Lüminessent tip optik şüalanma mәnbәlәrinә hansı aid deyildir?

Qeyrielektrik kәmiyyәtlәrini elektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn optik çeviricilәrdә optik şüalanma
qәbuledicilәri neçә qrupa ayrıla bilәr?

Temperaturdan asılı olaraq dәyişәn müqavimәtli istilik çeviricisi necә adlanır?

Aşağıdakılardan hansı xarakteristika fotoelementlәrin әsas xarakteristikası deyildir?

Aşağıdakılardan hansı xarakteristika fotoelementlәrin әsas xarakteristikası deyildir?

Aşağıdakılardan hansı xarakteristika fotoelementlәrin әsas xarakteristikası deyildir?

2•
1
4

optik kvant generatorları
elektrolüminoforlar
qazboşalma lampaları
közәrmә lampaları•
işıq diodları

optik kvant generatorları
elektrolüminoforlar
qazboşalma lampaları
közәrmә lampaları•
işıq diodları

6
4
3
2•
5

qalvanometr
barometr
loqometr
bolometr•
termometr

tezlik
statik voltamper
işıq
impuls•
spektral

tezlik
statik voltamper
işıq
keçid•
spektral

tezlik
statik voltamper
işıq
amplituda•
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629

Aşağıdakılardan hansı xarakteristika fotoelementlәrin әsas xarakteristikası deyildir?

Aşağıdakılardan hansı xarakteristika fotoelementlәrin әsas xarakteristikasıdır?

Aşağıdakılardan hansı xarakteristika fotoelementlәrin әsas xarakteristikasıdır?

Aşağıdakılardan hansı xarakteristika fotoelementlәrin әsas xarakteristikasıdır?

Fotoelementdә fotocәrәyanın qiymәtinin sabit amplituda ilә döyünәn şüalanma selinin tezliyindәn
asılılığı hansı xarakteristikadır?

Aşağıdakılardan hansı xarakteristika fotoelementlәrin әsas xarakteristikasıdır?

Qalvanik çeviricilәrin xәtaları әsasәn nә ilә müәyyәn olunur?

spektral

tezlik
statik voltamper
işıq
fazatezlik•
spektral

amplituda
fazatezlik
impuls
işıq•
keçid

fazatezlik
keçid
amplituda
statik voltamper•
impuls

amplituda
fazatezlik
impuls
spektral•
keçid

işıq
impuls
tezlik•
spektral
statik voltamper

impuls
tezlik•
amplituda
keçid
fazatezlik

müxtәlif elektrodlar arasında yaranan potensiallar fәrqi ilә
temperaturun tәsiri ilә•
ölçü cihazının xәtası ilә
mәhlulun yerlәşdiyi qabın ölçülәri ilә
çeviricinin qeyristasionar şәraitdә işlәmәsi ilә
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634

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı ölçmә çeviricilәrinin әsas xarakteristikalarındandır?

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı ölçmә çeviricilәrinin әsas xarakteristikalarındandır?

•

•

•

güc sәrfi
çeviricinin göstәrişlәrinin qәrarlaşma müddәti
çeviricinin göstәrişlәrinin variasiyası
dәqiqlik•
cәldişlәmә

güc sәrfi
çeviricinin göstәrişlәrinin qәrarlaşma müddәti
çeviricinin göstәrişlәrinin variasiyası
hәssaslıq•
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642

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı ölçmә çeviricilәrinin әsas xarakteristikalarındandır?

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı ölçmә çeviricilәrinin әsas xarakteristikalarındandır?

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı ölçmә çeviricilәrinin әsas xarakteristikalarındandır?

Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı ölçmә çeviricilәrinin әsas xarakteristikalarındandır?

Ölçmә çeviricilәrinin әsas xarakteristikası hansı deyildir?

Ölçmә çeviricilәrinin әsas xarakteristikası hansı deyildir?

Ölçmә çeviricilәrinin әsas xarakteristikası hansı deyildir?

Ölçmә çeviricilәrinin әsas xarakteristikası hansı deyildir?

•
cәldişlәmә

güc sәrfi
çeviricinin göstәrişlәrinin qәrarlaşma müddәti
çeviricinin göstәrişlәrinin variasiyası
ümumilәşdirilmiş müqavimәt•
cәldişlәmә

güc sәrfi
çeviricinin göstәrişlәrinin qәrarlaşma müddәti
çeviricinin göstәrişlәrinin variasiyası
dinamik diapazon•
cәldişlәmә

güc sәrfi
çeviricinin göstәrişlәrinin qәrarlaşma müddәti
çeviricinin göstәrişlәrinin variasiyası
çevirmә tәnliyi•
cәldişlәmә

güc sәrfi
çeviricinin göstәrişlәrinin qәrarlaşma müddәti
çeviricinin göstәrişlәrinin variasiyası
tәbii giriş kәmiyyәti•
cәldişlәmә

ümumilәşdirilmiş müqavimәt
dәqiqlik
hәssaslıq
güc sәrfi•
çevirmә funksiyası

ümumilәşdirilmiş müqavimәt
dәqiqlik
hәssaslıq
çeviricinin çevirmә sürәti•
çevirmә funksiyası

ümumilәşdirilmiş müqavimәt
dәqiqlik
hәssaslıq
cәldişlәmә•
çevirmә funksiyası
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647

648

649

Ölçmә çeviricilәrinin әsas xarakteristikası hansı deyildir?

Ölçmә çeviricilәrinin әsas xarakteristikası hansı deyildir?

Şuntlar hansı ölçmә çeviricilәrinә aiddir?

Elektromexaniki cihazların ölçmә mexanizmlәri hansı ölçmә çeviricilәrinә aiddir?

Fotoelektrik çeviricilәr hansı ölçmә çeviricilәrinә aiddir?

Tutum çeviricilәri hansı ölçmә çeviricilәrinә aiddir?

Reostatlar hansı ölçmә çeviricilәrinә aiddir?

ümumilәşdirilmiş müqavimәt
dәqiqlik
hәssaslıq
çeviricinin göstәrişlәrinin qәrarlaşma müddәti•
çevirmә funksiyası

ümumilәşdirilmiş müqavimәt
çevirmә funksiyası
tәbii giriş kәmiyyәti
çeviricinin göstәrişlәrinin variasiyası•
dinamik diapazon

ümumilәşdirilmiş müqavimәt
çevirmә funksiyası
tәbii giriş kәmiyyәti
çeviricinin çevirmә sabiti•
dinamik diapazon

düzgün cavab yoxdur
qeyrielektrik kәmiyyәtlәrini elektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn
elektrik kәmiyyәtlәrini elektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn•
qeyrielektrik kәmiyyәtlәrini qeyrielektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn
elektrik kәmiyyәtlәrini qeyrielektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn

qeyrielektrik kәmiyyәtlәrini qeyrielektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn
düzgün cavab yoxdur
elektrik kәmiyyәtlәrini elektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn
qeyrielektrik kәmiyyәtlәrini elektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn
elektrik kәmiyyәtlәrini qeyrielektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn•

qeyrielektrik kәmiyyәtlәrini qeyrielektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn
elektrik kәmiyyәtlәrini qeyrielektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn
elektrik kәmiyyәtlәrini elektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn
qeyrielektrik kәmiyyәtlәrini elektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn•
düzgün cavab yoxdur

qeyrielektrik kәmiyyәtlәrini elektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn•
düzgün cavab yoxdur
elektrik kәmiyyәtlәrini qeyrielektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn
qeyrielektrik kәmiyyәtlәrini qeyrielektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn
elektrik kәmiyyәtlәrini elektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn

elektrik kәmiyyәtlәrini qeyrielektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn
düzgün cavab yoxdur
qeyrielektrik kәmiyyәtlәrini elektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn•
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Termocütlәr hansı ölçmә çeviricilәrinә aiddir?

Güclәndiricilәr hansı ölçmә çeviricilәrinә aiddir?

Düzlәndiricilәr hansı ölçmә çeviricilәrinә aiddir?

Gәrginlik bölücülәri hansı ölçmә çeviricilәrinә aiddir?

әlavә müqavimәtlәr hansı ölçmә çeviricilәrinә aiddir?

Membranlar hansı ölçmә çeviricilәrinә aiddir?

Dişli vә lingli çeviricilәr hansı ölçmә çeviricilәrinә aiddir?

elektrik kәmiyyәtlәrini elektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn
qeyrielektrik kәmiyyәtlәrini qeyrielektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn

düzgün cavab yoxdur
elektrik kәmiyyәtlәrini qeyrielektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn
qeyrielektrik kәmiyyәtlәrini elektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn•
qeyrielektrik kәmiyyәtlәrini qeyrielektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn
elektrik kәmiyyәtlәrini elektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn

elektrik kәmiyyәtlәrini qeyrielektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn
qeyrielektrik kәmiyyәtlәrini qeyrielektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn
elektrik kәmiyyәtlәrini elektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn•
qeyrielektrik kәmiyyәtlәrini elektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn
düzgün cavab yoxdur

elektrik kәmiyyәtlәrini qeyrielektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn
elektrik kәmiyyәtlәrini elektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn•
qeyrielektrik kәmiyyәtlәrini elektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn
düzgün cavab yoxdur
qeyrielektrik kәmiyyәtlәrini qeyrielektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn

qeyrielektrik kәmiyyәtlәrini qeyrielektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn
düzgün cavab yoxdur
elektrik kәmiyyәtlәrini elektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn•
qeyrielektrik kәmiyyәtlәrini elektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn
elektrik kәmiyyәtlәrini qeyrielektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn

qeyrielektrik kәmiyyәtlәrini qeyrielektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn
elektrik kәmiyyәtlәrini qeyrielektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn
elektrik kәmiyyәtlәrini elektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn•
qeyrielektrik kәmiyyәtlәrini elektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn
düzgün cavab yoxdur

elektrik kәmiyyәtlәrini qeyrielektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn
düzgün cavab yoxdur
qeyrielektrik kәmiyyәtlәrini qeyrielektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn•
elektrik kәmiyyәtlәrini elektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn
qeyrielektrik kәmiyyәtlәrini elektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn

düzgün cavab yoxdur
qeyrielektrik kәmiyyәtlәrini elektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn
elektrik kәmiyyәtlәrini elektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn
qeyrielektrik kәmiyyәtlәrini qeyrielektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn•
elektrik kәmiyyәtlәrini qeyrielektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn
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663
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Optik sistemlәr hansı ölçmә çeviricilәrinә aiddir?

Maddәlәrin konsentrasiyasını ölçmә metodlarından elektrofiziki metodlar nәyә әsaslanır?

Temperaturu 10 K – 800 K diapazonunda ölçmәlәr zamanı aşağıda göstәrilәnlәrin hansından istifadә
olunur?

Aşağıdakılardan hansı temperaturu ölçmә vasitәsi deyildir?

Aşağıdakılardan hansı temperaturu ölçmә vasitәsi deyildir?

Aşağıdakılardan hansı temperaturu ölçmә vasitәsi deyildir?

Aşağıdakılardan hansı temperaturu ölçmә vasitәsi deyildir?

Aşağıdakılardan hansı temperaturu ölçmә vasitәsi deyildir?

elektrik kәmiyyәtlәrini qeyrielektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn
elektrik kәmiyyәtlәrini elektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn
qeyrielektrik kәmiyyәtlәrini elektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn
düzgün cavab yoxdur
qeyrielektrik kәmiyyәtlәrini qeyrielektrik kәmiyyәtlәrinә çevirәn•

elektrolitlәrin elektrik keçiriciliyinin onların tәrkibindәn vә ayrıayrı komponentlәrin konsentrasiyasından
asılılığına
maddәlәrin dielektrik xassәlәrinin onların tәrkibindәn vә ayrıayrı komponentlәrin konsentrasiyasından asılılığına
maddәnin istilik xassәsinin ölçülmәsinә
qalvanik çeviricilәrin elektrod potensiallarının ölçülmәsinә
maddәlәrin fiziki xassәlәrinin onların tәrkibindәn vә ayrıayrı komponentlәrin konsentrasiyasından asılılığına•

termogurultulu termometrlәr
düzgün cavab yoxdur
metal vә yarımkeçirici termorezistorlar•
kondensasiyalı termometrlәr
germanium termorezistorları

pyezoelektrik•
kvars rezonatoru
helium termometri
termorezistor
qaz rezonatoru

termorezistor
helium termometri
kvars rezonatoru
tenzorezistor•
qaz rezonatoru

helium termometri
qaz rezonatoru
akselerometr•
kvars rezonatoru
termorezistor

kalorimetrik sәrfölçәn•
helium termometri
termorezistor
qaz rezonatoru
kvars rezonatoru
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Aşağıdakılardan hansı sәrfin tezyiq fәrqinә çevrilmәsinә әsaslanan metodla yaradılan sәrfölçәnlәrin
struktur elementidir?

Aşağıdakılardan hansı sәrfin tәzyiq fәrqinә çevrilmәsinә әsaslanan metodla yaradılan sәrfölçәnlәrin
struktur elementidir?

Aşağıdakılardan hansı sәrfin tәzyiq fәrqinә çevrilmәsinә әsaslanan metodla yaradılan sәrfölçәnlәrin
struktur elementidir?

Aşağıdakılardan hansı sәrfin tәzyiq fәrqinә çevrilmәsinә әsaslanan metodla yaradılan sәrfölçәnlәrin
struktur elementidir?

Tәcili ölçәn cihazlar necә adlanır?

Temperaturu 4 K – 14 k diapazonunda ölçmәlәr zamanı aşağıda göstәrilәnlәrin hansından istifadә
olunur?

kvars rezonatoru
helium termometri
termorezistor
qaz rezonatoru
termoanemometr•

membran
diferensial manometr•
genişlәndirici qurğu
optik sistem
barometr

optik sistem
dinamometr
barometr
daraldıcı qurğu•
membran

barometr
optik sistem
ucluq•
membran
dinamometr

diafraqma•
optik sistem
barometr
dinamometr
membran

bolometr
akselerometr•
loqometr
dinamometr
vibrometr

kondensasiyalı termometrlәr
germanium termorezistorları•
yarımkeçirici termorezistorlar
termogurultulu termometrlәr
metal termorezistorlar
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Temperaturu 1 K – 5 K diapazonunda ölçmәlәr zamanı aşağıda göstәrilәnlәrin hansından istifadә
olunur?

Temperatur 4 Kdәn yuxarı olduqda ölçmәlәr zamanı aşağıda göstәrilәnlәrin hansından istifadә olunur?

Aşağıdakılardan hansı temperaturu ölçmә vasitәsidir?

Aşağıdakılardan hansı temperaturu ölçmә vasitәsidir?

Aşağıdakılardan hansı temperaturu ölçmә vasitәsidir?

Aşağıdakılardan hansı temperaturu ölçmә vasitәsidir?

Aşağıdakılardan hansı temperaturu ölçmә vasitәsidir?

Aşağıdakılardan hansı temperaturu ölçmә vasitәsidir?

yarımkeçirici termorezistorlar
termogurultulu termometrlәr
kondensasiyalı termometrlәr•
germanium termorezistorları
metal termorezistorlar

yarımkeçirici termorezistorlar
metal termorezistorlar
termogurultulu termometrlәr•
kondensasiyalı termometrlәr
germanium termorezistorları

optik pirometr•
termoanemometr
kalorimetrik sәrfölçәn
akselerometr
tenzorezistor

termocüt•
termoanemometr
kalorimetrik sәrfölçәn
akselerometr
tenzorezistor

tenzorezistor
kalorimetrik sәrfölçәn
termoanemometr
akselerometr
kvars rezonatoru•

akselerometr
kalorimetrik sәrfölçәn
qaz rezonatoru•
termoanemometr
tenzorezistor

termorezistor•
termoanemometr
kalorimetrik sәrfölçәn
akselerometr
tenzorezistor

•
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Sәrfin gücә vә ya yerdәyişmәyә çevrildiyi sәrfölçәnlәrdә nәdәn istifadә olunur?

Sәrfölçәn cihazlarda kütlә sәrfi (M) ilә daraldıcı qurğunun en kәsiyi (S) arasındakı asılılıq hansıdır?

helium termometri•
tenzorezistor
termoanemometr
kalorimetrik sәrfölçәn
akselerometr

ion “nişanlarından”
axında dinamik tәzyiqi qәbul edәn cisimdәn•
maddәnin temperaturunu ölçmәk üçün termocüt çeviricilәrdәn
elektromexaniki ölçmә cihazlarından
axının eninә istiqamәtdә ultrasәs şüalanmasından

•

•

•
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Sәrfölçәn cihazlarda hәcmi sәrf (Q) ilә tәzyiqlәr fәrqi arasındakı asılılıq hansıdır?

Sәrfölçәn cihazlarda hәcmi sәrf (Q) ilә daraldıcı qurğunun en kәsiyi (S) arasındakı asılılıq hansıdır?

Hәr hansı en kәsiyindәn vahid zamanda axan cismin miqdarı olan sәrf vә ümumi miqdar hansı әlaqәyә
analojidir?

İrәlilәmә hәrәkәtindә bu hәrәkәtin tәcilini inteqrallamaqla hansı kәmiyyәt ölçülür?

İrәlilәmә hәrәkәtindә gedilәn yolu diferensiallamaqla hansı kәmiyyәt ölçülür?

•

•

•

zamanla gedilәn yol
sürәtlә tәcil
tәcillә zaman
sürәtlә zaman
sürәtlә gedilәn yol•

vibroyerdәyişmә
bucaq yerdәyişmәsi
hәrәkәtin sürәti•
gedilәn yol
xәtti yerdәyişmә

hәrәkәtin tәcili
hәrәkәtin sürәti•
vibroyerdәyişmә
bucaq yerdәyişmәsi
xәtti yerdәyişmә
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İnformasiya – ölçmә sistemlәrindә unifikasiya olunmuş siqnal kimi impuls siqnallarından istifadә edilir.
Aşağıdakılardan hansı belә siqnallardandır?

Aşağıdakılardan hansı informasiya – ölçmә sistemlәrinin ümumilәşdirilmiş struktur sxeminin elementi
kimi müxtәlif fiziki kәmiyyәtlәri qәbul edir vә uyğun elektrik siqnallarına çevirir?

Aşağıdakılardan hansı informasiya – ölçmә sisteminin ümumilәşdirilmiş struktur sxeminә aiddir?

Aşağıdakılardan hansı informasiya – ölçmә sisteminin ümumilәşdirilmiş struktur sxeminә aiddir?

Aşağıdakılardan hansı informasiya – ölçmә sisteminin ümumilәşdirilmiş struktur sxeminә aid deyildir?

Aşağıdakılardan hansı informasiya – ölçmә sisteminin ümumilәşdirilmiş struktur sxeminә aid deyildir?

Aşağıdakılardan hansı informasiya – ölçmә sisteminin ümumilәşdirilmiş struktur sxeminә aid deyildir?

Aşağıdakılardan hansı informasiya – ölçmә sisteminin ümumilәşdirilmiş struktur sxeminә aid deyildir?

müntәzәm kodlar
tezliyi ölçülәn kәmiyyәtә mütәnasib olan sabit cәrәyan impulsları•
maeәyә dayanıqlı kodlar
tezliyi ölçülәn kәmiyyәtә mütәnasib olan dәyişәn cәrәyan
optimal kodlar

vericilәr kompleksi•
kontaktsız matrisli kommutator
idarәetmә qurğusu
analoq hissә
rәqәm hissә

indikasiya qurğusu
ixtisaslaşdırılmış hesablama qurğusu
rәqәm hissә•
tezlik güclәndiricisi
kontaktsız matrisli kommutator

indikasiya qurğusu
analoq hissә•
ixtisaslaşdırılmış hesablama qurğusu
kontaktsız matrisli kommutator
tezlik güclәndiricisi

vericilәr kompleksi
tezlik güclәndiricisi•
idarәetmә qurğusu
rәqәm hissә
analoq hissә

vericilәr kompleksi
indikasiya qurğusu•
idarәetmә qurğusu
rәqәm hissә
analoq hissә

vericilәr kompleksi
ixtisaslaşdırılmış hesablama qurğusu•
idarәetmә qurğusu
rәqәm hissә
analoq hissә

•
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İnformasiya – ölçmә sistemlәrindә unifikasiya olunmuş siqnal kimi impuls siqnallarından istifadә edilir.
Aşağıdakılardan hansı belә siqnallardandır?

Aşağıdakılardan hansı informasiya – ölçmә sisteminin ümumilәşdirilmiş struktur sxeminә aiddir?

Aşağıdakılardan hansı informasiya – ölçmә sisteminin ümumilәşdirilmiş struktur sxeminә aiddir?

Aşağıdakılardan hansı informasiya – ölçmә sisteminin ümumilәşdirilmiş struktur sxeminә aid deyildir?

kontaktsız matrisli kommutator•
analoq hissә
vericilәr kompleksi
rәqәm hissә
idarәetmә qurğusu

tezliyi ölçülәn kәmiyyәtә mütәnasib olan dәyişәn cәrәyan
amplitudaları ölçülәn kәmiyyәtә mütәnasib olan sabit cәrәyan impulsları•
müntәzәm kodlar
maneәyә dayanıqlı kodlar
optimal kodlar

kontaktsız matrisli kommutator
tezlik güclәndiricisi
indikasiya qurğusu
ixtisaslaşdırılmış hesablama qurğusu
idarәetmә qurğusu•

tezlik güclәndiricisi
vericilәr kompleksi•
indikasiya qurğusu
kontaktsız matrisli kommutator
ixtisaslaşdırılmış hesablama qurğusu

analoq hissә
rәqәm hissә
idarәetmә qurğusu
qeydedici qurğu•
vericilәr kompleksi


