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3411_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 3411 Ölçmәlәrin avtomatlaşdırılması
1 Üç çeviklik dәrәcәsinә malik olan robotların göstәricisinә aid olmayanı göstәrin .

•

xidmәt sәhәsinin ölçülәri 500×500×1000
mövqedәyişdirmә dәqiqliyi 0,1
tutma quruluşlarının yerdәyişmә sürәti 0,6 m/san
xidmәt sahәsnin ölçülәri 500× 500×500
110 kq yük qaldıra bilir

2 Ölçmә robotlarının (ÖR) әsas vәzifәsinә aid olmayani göstәrin.

•

tәlәb edilәn mövqeyә göndәrmәk
әşyanın kütlәsini tәnzimlәmәk
әşyanı tutmaq
әşyanı lazım olan vaxtda tәlәb edilәn mövqeyә vermәk
әşyanı sәmtlәşdirilmiş vәziyyәtә salmaq

3 Seriya ilә buraxılan robotların neçә çeviklik dәrәcәsinә malik olan növündәn istifadә daha perspektivli
hesab edilir?

•

6
4
3
8
2

4 Ölçü robotları ilә hansı әmәliyyatları yerinә yetirmәk mümkün deyil?

•

texnoloji proseslәrin xәtalarını sabitlәşdirmәk
texnoloji proseslәrin xәtalarını sabitlәşdirmәk
mәhsul buraxarkәn metroloji fәndlәrin öyrәdilmәsi müddәtini azaltmaq
nәzarәtin yüksәk mәhsuldarlığını tәmin etmәk
metroloji proseslәri yerinә yetirmәk
insanın iştirakı mümkün olmayan istehsal şәraitindә әmәliyyatlar aparmaq

5 Robotlar özlәrinә qoyulanxәrclәri neçә dәfә ödәyirlәr?

•

45
24
34
23
22,5

6 Robotlar mәhsuldarlığı neçә dәfә artırmaq imkanına malikdirlәr?

•

24
45
46
35
1,52

7 Robotların komputerlә birlikdә tәtbiq edilmәsi zamanı mümkün olmayan әmәliyyat hansıdır?

•

yeni mәhsulun yaradılması meddәtini azaltmaq
nәzarәti güclәndirmәk
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buraxılan mәhsulun keyfiyyәtini yüksәltmәk
istehsal dövrünü qısaltmaq
istehsalı kompleks avtomatlaşdırmaq

8 Robotlar hansı nәzarәt әmәliyyatlarını yerinә yetirә bilmir?

•

hazırlanan detalların parametrlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
obyektlәrin düzgün işlәmәsinin tәyin edilmәsi
obyektlәrin işlәnmәsindә xәtaların yox edilmәsi
işçi mühitin tәrkibinin qiymәtlәndirilmәsi
obyektlәrin hesablanması,çeşidlәnmәsi

9 Ölçü robotları tәyinatlarına vә yerinә yetirilәn әmәliyyatların mürәkkәbliyiә görә neçә nәslә bölünürlәr?

•

8
3
2
4
6

10 Robotların komputerlә birlikdә tәtbiq edilmәsi nәyә imkan vermir?

•

işçi qüvvәsinin çatışmamasını lәğv etmәk
proseslәri sürәtlәndirmәk
insan iştirakının mümkün olmadığı әmәliyyatları yerinә yetirmәk
tәhlükәli әmәliyyatları azaltmaq
avadanlığın mәhsuldarlığını artırmaq

11 Temperaturu termosәs metodu ilә ölçәrkәn neçә üsuldan istifadә edilir?

•

1
2
5
4
3

12 Temperaturun ölçülmәsi xәtası necә hesablanır?

•

13 Blank qanununa görә mütlәq qara cismin .üalanmasının spektral intensivliyi hansı düsturla tәyin edilir?

•
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14 Termoelektrik çeviricilәrin diapazonunun yuxarı sәrhәdi nә qәdәrdir?

•

10001300 K
16001800 K
15003000 K
10002000 K
18002300 K

15 Hansı cihazlardan çox böyük temperaturların ölçülmәsindә istifadә olunur?

•

günәş batareyaları
fotorezistor
termolektrik çeviricilәrtermocütlәrdәn
termistor
termorezistor

16 Çox böyük temperaturları ölçmәk üçün hansı cihazlardan istifadә edilir?

•

termistor
termolektrik çeviricilәrtermocütlәrdәn
günәş batareyaları
fotorezistor
termorezistor

17 Termistorların әsas çatışmayan cәhәti hansıdır?

•

termistorların çatışmayan cәhәti yoxdur
cihazın ölçülәn cismә birbaşa toxunması zamanı ölçülәn temperaturun kiçik yuxarı sәrhәdә malik olması
cihazın ölçülәn cismә toxunması zamanı ölçülәn temperaturun böyük aşağı sәrhәdә malik olması
onun böyük inversiyalılığı vә istilik tutumluluğu
onun böyük hәssaslığa malik olması

18 Şüalanma termometrlәrinin әsas nöqsanı nәdir?

•

onun böyük hәssaslığa malik olması
cismin sәthinin kiçik dәrinliklәrindә vә qatların altında temperaturun ölçülmәsinin mümkün olmaması
cismin sәthinin böyük dәrinliklәrindә vә qatların altında temperaturun ölçülmәsinin mümkün olmaması
cihazın ölçülәn cismә birbaşa toxunması zamanı ölçülәn temperaturun kiçikyuxarı sәrhәdә malik olması
onunböyük inversiyaylılığı vә istilik tutumluluğu

19 Yerdәyişmәdәtәzyiq çeviricilәri kimi nәdәn istifadә edilir?
3/102

21.12.2016

•

silindir şәkilli monometrik yaylardan
membranlardan
termorezistorlardan
anerometrlәrdәn
barometrdәn

20 Şüalanma termorezistirlәrinin üstünlüyü nәdәdir?

•

sәthin kiçik dәrinliklәrindә temperaturun ölçülәrinin mümkünlüyü
temperaturun müәyyәn mәsafәdәdn ölçmәyә imkan verir
üstün cәhәti yoxdur
onun böyük inversiyalılığa vә istilik tutumuna malik olması
qatların altında temperaturun ölçülәrinin mümkünlüyü

21 Temperaturlardan hansı diapazonda dәyişәn temperaturların ölçülmәsindә istifadә edilә bilәr?

•
22 Qızdırılma zamanı müqavimәtlәri artan yarımkeçirici rezistorlar necә adlanır?

•

termistor
posiztor
tezistor
termorezistor
investor

23 Termistorlar hansı temperaturlara dözmürlәr?

•

350400 Kdәn yuxarı
300400 Kdәn yuxarı
340370 Kdәn yuxarı
340 Kdәn aşağı
390 Kdәn yuxarı

24 Müqavimәti artırmaq üçün hansı yarımkeçiricidәn istifadә olunur?

•

termistor
posiztor
tezistor
termorezistor
investor

25 Patensiallar fәrqi hansı ifadә ilә tәyin edilir?

•
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26 Seriya ilә buraxılan robotların neçә çeviklik dәrәcәsinә malik olan növündәn istifadә daha perspektivli
hesab edilir?

•

3
4
8
2
6

27 Dövrәvi idarәedici quruluşlar manipulyatorun tutma quruluşunun detala nәzәrәn yerlәşmә xәtasını hansı
hәddә tәmin edir?
.....
..
...
....

•

.

28 әlaqә kanallığının buraxma qabliyyәtini artırmaq üçün siqnalların hansı bölmәsindәn geniş istifadә
olunur?

•

indiqator
mikroprosessor
tezlikli bölmәsindәn
implus bölmәsindәn
nәzarәt bölmәsindәn

29 Mәrkәzi pulta daxil olmuş mәmatların kömәyi ilә nә etmәk olar?

•

texnoloji prosesә kömәk etmәk
texnoloji proseslәrә düzәliş etmәk,passiv nәzarәtlә aktiv nәzarәti uyğunlaşdırmaq
passiv nәzarәtlә aktiv nәzarәti uyğunlaşdırmamaq
aktiv nәzarәtlә passiv nәzarәti uyğunlaşdırmaq
passiv nәzarәtlә aktiv nәzarәti uyğunlaşdırmaq

30 Mәrkәzlәşdirici nәzarәt sistemlәri nәyә daxil deyil?

•

analoqәdәdi çeviriciyә
nәzarәt avtomatlarına
mikroprosessora
indiqatora
çevirici açara

31 Mikroprosessorun kömәyi ilә mәrkәzlәşdirilmiş nәzarәt sisteminә hansı mәlumatlar daxil olur?

•

heç biri
yararlı vә yarasız detallar,hәr hansı bir parametrinә görә çıxdaş edilmiş detallar,ölçmәnin nәticәlәri
yararsız detallar haqqında
çıxdaş edilmiş detallar haqqında
yararlı detallar haqqında

32 Nәzarәt avtomatını sistemlәrә qoşduqda ona adәtәn nә daxil edilir?
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•

indiqator
mikro prosessor
analoq siqnallar
analoqәdәdi çevirici
çevirici açar

33 Üç çeviklik dәrәcәsinә malik olan robotların göstәricisinә aid olmayanı göstәrin .

•

xidmәt sәhәsinin ölçülәri 500×500×1000
tutma quruluşlarının yerdәyişmә sürәti 0,6 m/san
xidmәt sahәsnin ölçülәri 500× 500×500
110 kq yük qaldıra bilir

34 Ölçmә robotlarının (ÖR) әsas vәzifәsinә aid olmayani göstәrin.

•

әşyanı lazım olan vaxtda tәlәb edilәn mövqeyә vermәk
әşyanı tutmaq
tәlәb edilәn mövqeyә göndәrmәk
әşyanın kütlәsini tәnzimlәmәk
әşyanı sәmtlәşdirilmiş vәziyyәtә salmaq

35 Robotların komputerlә birlikdә tәtbiq edilmәsi zamanı mümkün olmayan әmәliyyat hansıdır?

•

yeni mәhsulun yaradılması meddәtini azaltmaq
nәzarәti güclәndirmәk
buraxılan mәhsulun keyfiyyәtini yüksәltmәk
istehsal dövrünü qısaltmaq
istehsalı kompleks avtomatlaşdırmaq

36 Robotların komputerlә birlikdә tәtbiq edilmәsi nәyә imkan vermir?

•

insan iştirakının mümkün olmadığı әmәliyyatları yerinә yetirmәk
tәhlükәli әmәliyyatları azaltmaq
proseslәri sürәtlәndirmәk
işçi qüvvәsinin çatışmamasını lәğv etmәk
avadanlığın mәhsuldarlığını artırmaq

37 Robotlar hansı nәzarәt әmәliyyatlarını yerinә yetirә bilmir?

•

hazırlanan detalların parametrlәrinin qiymәtlәndirilmәsi
obyektlәrin işlәnmәsindә xәtaların yox edilmәsi
işçi mühitin tәrkibinin qiymәtlәndirilmәsi
obyektlәrin hesablanması,çeşidlәnmәsi
obyektlәrin düzgün işlәmәsinin tәyin edilmәsi

38 Ölçü robotları ilә hansı әmәliyyatları yerinә yetirmәk mümkün deyil?

•

mәhsul buraxarkәn metroloji fәndlәrin öyrәdilmәsi müddәtini azaltmaq
texnoloji proseslәrin xәtalarını sabitlәşdirmәk
insanın iştirakı mümkün olmayan istehsal şәraitindә әmәliyyatlar aparmaq
metroloji proseslәri yerinә yetirmәk
nәzarәtin yüksәk mәhsuldarlığını tәmin etmәk

39 Tәzyiqlә temperatur artımı arasındakı әlaqә hansı ifadә ilә tәyin edilir?

•
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•

40 Aşağıdakı hansı çatışmayan cәhәt müqavimәt termometrlәrinә aiddir?

•

onların kiçik inversiyalılığı vә istilik tutumluluğu
onların böyük inversiyalılığı vә istilik tutumluluğu
çatışmayan cәhәti yoxdur
müqavimәtlәrin temperaturdan asılı olmaması
müqavimәtlәrin temperaturdan asılılğı

41 Aşağıdakı hansı materialdan keçirici kimi istifadә olunur?

•

nikel
gümüş
dәmir
sink
alüminium

42 Müqavimәt termometrlәrindә keçirici kimi adәtәn hansı materialdan istifadә olunur?

•

alüminium
gümüş
dәmir
sink
nikel

43 Platin materialından keçirici kimi hansı termometrlәrindә istifadә olunur?

•

kilometrdә
termometrdә
müqavimәt termometrlәrindә
ampermetrdә
voltmetrdә

44 Müqavimәt termometrlәrindә keçirici kimi adәtәn hansı materialdan istifadә olunur?

•

alüminium
platin
dәmir
gümüş
sink

45 Hәsaslıq hansı düstur ilә hesablanır?

•
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46 Hazırda istismar xassәlәrinә görә fәrqlәnәn neçә müxtәlif termobimetallar buraxılır?

•

5
14
13
12
7

47 Инвары волфраmла dәyişdikdә hәssaslıq necә dәyişәcәk?

•

21 mkm/k qәdәr artacaq
21 mkm/k qәdәr azalacaq
dәyişmәz qalır
24 mkm/k qәdәr azalacaq
24 mkm/k qәdәr azalacaq

48 Temperatura nәzarәt edәn qurğuların işlәmә prinsipi aşağıdakılardan asılı deyil:

•

temperaturun diapazonundan
çıxış istilik tutumu vә yaxud çıxış istilik müqavimәtlәrindәn
giriş istilik tutumu vә yaxud giriş istilik müqavimәtindәn
ölçmә quruluşlarının tez tәsirliyindәn
temperaturun ölçüsünün dәqiqliyindәn

49 әyilmә hansı düstur ilә tәyin edilir?

•
50 Mis materialından hansı keçiricilәrdә istifadә olunur?

•

kilometrdә
müqavimәt termometrlәrindә
ampermetrdә
voltmetrdә
termometrdә

51 Müqavimәt termometrlәrinin çatışmayan cәhәti hansıdır?

•

çatışmayan cәhәti yoxdur
müqavimәtlәrin temperaturdan asılı olmaması
onların böyük inversiyalılığı vә istilik tutumluluğu
8/102

21.12.2016

onların kiçik inversiyalılığı vә istilik tutumluluğu
müqavimәtlәrin temperaturdan asılılğı

52 Müqavimәt termometrlәrindә keçiricilәr kimi adәtәn hansı materialdan istifadә olunur?

•

dәmir
mis
alüminium
sink
gümüş

53 Termistorların fәrqlәndirici cәhәti nәdir?

•

onların böyük hәssaslığı
onların müqavimәtlәrinin qızdırılma zamanı azalması
onların müqavimәtlәrinin qızdırılma zamanı artması
onların böyük inersiyalılığı
onların istilik tutumu

54 Hansı diapazonda olan çox kiçik tәzyiqlәri ölçmәk üçün ionizә etmә metodundan istifadә etmәk olar?

•
55 Aktiv nәzarәt vasitәlәri neçә quruluş növünә ayırırlar ?

•

7
8
5
4
6

56 Aktiv nәzarәt vasitәlәrini yerinә yetirdiklәri vәzifәlәrә vә avadanlıqların icra orqanlarına tәsir etmә
üsullarına görә sinirlәşdirirlәr . Onlar hansılardır ? 1. idarәedici 2. avtosazlayıcı 3. avtoqapayıcı
4avtodayandırıcı

•

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

57 Aktiv nәzarәt vasitәlәrinin hansı quruluşunda mәhsulun keyfiyyәtinin arakterizә edәn parametri tәyin
edilmiş qiymәtdәn kәnara çıxdıqda texnoloji sistemin sazlanmasını avtomatik dәyişәn nәzarәt vasitәsidir ?

•

düzgun cavab yoxdur
avtodayandırıcı
avtosazlayıcı
idarәedici
avtoqapayıcı

58 Texnoloji prosesә qәdәr hәyata keçirilәn nәzarәt hansıdır ?

•

idarәedici
avtoqapayıcı
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•
avtodayandırıcı
avtosazlayıcı
düzgun cavab yoxdur

59 Bu nәzarәtdә dәyişәn iş şәraitindә texnoloji proseslәri idarә edәrkәn alınan mәlumat sazlama parametrlәri
, yaxud nәzarәt vasitәsinin quruluşu avtomatik olaraq dәyişir ?

•

avtosazlayıcı
idarәedici
düzgun cavab yoxdur
avtodayandırıcı
avtoqapayıcı

60 Avtoqapayıcı nә vaxta qәdәr hәyata keçirilәn nәzarәt adlanır?

•

texnoloji prosesdәn sonra
texnoloji prosesә qәdәr
heç birindә
keçid vaxtında
texnoloji proses zamanı

61 Aktiv nәzarәt vasitәlәrinin hansı quruluşunda nәzarәt edilәn keyfiyyәt parametri tәyin edilәn qiymәtә
çatdıqda texnoloji proses mәcrasını dәuişir ?

•

avtoqapayıcı
idarәedici nәzarәt
düzgün cavab yoxdur
avto dayandırıcı
avtosazlayıcı

62 Parametrik ölçülәrin nәticәlәri aktiv nәzarәtdә prosesә necә tәsir edir?

•

dolayı vә birbaşa
birbaşa
dolayı
bilәvasitә
dolayi vә bilәvasitә

63 Aktiv nәzarәtdә parametrik ölçülmәnin nәticәlәri prosesә necә tәsir göstәrir ?

•

dolayı vә birbaşa
birbaşa
dolayı
bilәvasitә
dolayi vә bilәvasitә

64 Avtomatik nәzarәt qurğuları (ANQ) nәyә imkan verir ?

•

İstehsal prosesini güclәndirmәyә
İstehsal prosesini idarә etmәyә
Düzgün cavab yoxdur
İstehsal prosesini düzlәndirmәyә
İstehsal prosesini dәqiqlәşdirmәyә

65 Mәhsulları nәzarәt edilәn parametrlәri kimi seçilir:
keyfiyyәt parametri
aktiv nәzarәt vasitәlәrinin sinirlәşdirilmәsi
nәzarәt metodunun növü
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•

texnoloji prosese birbaşa tәsiri
hәdd qiymәtlәri

66 Aşağıdakılardan hansılar nәzarәt edilәn parametrlәrә aiddir?

•

iki parametrin fәrqinin hәdd qiymәtlәri
parametrik inteqral qiymәti
nәzarәt metodunun növü
parametrin dәyişmә genişliyi
hәdd qiymәtlәri

67 Mәhsulları nәzarәt edilәn parametrlәri kimi seçilmir :

•

parametrin dәyişmә genişliyi
nәzarәt metodunun növü
iki parametrin fәrqinin hәdd qiymәtlәri
parametrik inteqral qiymәti
hәdd qiymәtlәri

68 Mәhsulları nәzarәt edilәn parametrlәri kimi seçilir:

•

texnoloji prosese birbaşa tәsiri
nәzarәt metodunun növü
parametrin dәyişmә genişliyi
aktiv nәzarәt vasitәlәrinin sinirlәşdirilmәsi
keyfiyyәt parametri

69 Mәhsulları nәzarәt edilәn parametrlәri kimi seçilir:

•

keyfiyyәt parametri
nәzarәt metodunun növü
aktiv nәzarәt vasitәlәrinin sinirlәşdirilmәsi
texnoloji prosese birbaşa tәsiri
parametrik inteqral qiymәti

70 Aşağıdakılardan hansıları nәzarәt edilәn parametrlәr kimi qәbul edilir?

•

iki parametrin fәrqinin hәdd qiymәtlәri
parametrik inteqral qiymәti
keyfiyyәt parametri
parametrin dәyişmә genişliyi
hәdd qiymәtlәri

71 Mәhsulları nәzarәt edilәn parametrlәri kimi seçilmir:

•

parametrin dәyişmә genişliyi
keyfiyyәt parametri
parametrik inteqral qiymәti
iki parametrin fәrqinin hәdd qiymәtlәri
hәdd qiymәtlәri

72 Mәhsulları nәzarәt edilәn parametrlәri kimi seçilmir :

•

texnoloji prosese birbaşa tәsiri
parametrin dәyişmә genişliyi
hәdd qiymәtlәri
parametrik inteqral qiymәti
iki parametrin fәrqinin hәdd qiymәtlәri
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73 Mәhsulları nәzarәt edilәn parametrlәri kimi seçilmir :

•

parametrin dәyişmә genişliyi
iki parametrin fәrqinin hәdd qiymәtlәri
parametrik inteqral qiymәti
hәdd qiymәtlәri
aktiv nәzarәt vasitәlәrinin sinirlәşdirilmәsi

74 Aşağıdakılardan hansıları nәzarәt edilәn parametrlәr kimi qәbul edilir?

•

keyfiyyәt parametri
texnoloji prosese birbaşa tәsiri
hәdd qiymәtlәri
nәzarәt metodunun növü
aktiv nәzarәt vasitәlәrinin sinirlәşdirilmәsi

75 Mәhsulları nәzarәt edilәn parametrlәri kimi seçilir: 1. iki parametrin fәrqinin dәyişәn genişliyi 2. iki
parametrin fәrqinin hәdd qiymәtlәri 3. texnoloji prosese birbaşa tәsiri 4. parametrik inteqral qiymәti 5.
keyfiyyәt parametri

•

245
124
123
134
345

76 Aşağıdakılardan hansıları nәzarәt edilәn parametrlәr kimi qәbul edilir?

•

nәzarәt metodunun növü
iki parametrin fәrqinin hәdd qiymәtlәri
keyfiyyәt parametri
texnoloji prosese birbaşa tәsiri
aktiv nәzarәt vasitәlәrinin sinirlәşdirilmәsi

77 Mәhsulları nәzarәt edilәn parametrlәri kimi seçilir:

•

keyfiyyәt parametri
iki parametrin fәrqinin hәdd qiymәtlәri
nәzarәt metodunun növü
aktiv nәzarәt vasitәlәrinin sinirlәşdirilmәsi
texnoloji prosese birbaşa tәsiri

78 Mәhsulları nәzarәt edilәn parametrlәri kimi seçilir:

•

keyfiyyәt parametri
iki parametrin fәrqinin dәyişәn genişliyi
nәzarәt metodunun növü
aktiv nәzarәt vasitәlәrinin sinirlәşdirilmәsi
texnoloji prosese birbaşa tәsiri

79 Müşahidәnin nәticәsi:

•

Kәmiyyәtin normal hәdlәr daxilindә olan qiymәtidir
kәmiyyәtin ayrıca müşahidәdәn asılılığı qiymәtidir
Xәtalara görә müәyyәnlәşdirilmiş qiymәtidir
Ölçmәlәrin sistematik qiymәtidir
Kәmiyyәtin tәsadüfi qiymәtidir

80 Aşagıdakılardan hansı fiziki kәmiyyәtlәrin әsas vahidlәrindәn biridir?
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•

Radian
Steradian
Paskal
Nyuton
Kiloqram

81 Aşagıdakılardan hansı fiziki kәmiyyәtlәrin әsas vahidlәrindәn biridir?

•

Steradian
Radian
Steradian
Nyuton
Paskal

82 Ölçmә vasitәlәrinin tәsadüfi vә sistematik xәtalarının sıfıra yaxınlığını әks etdirir?

•

mexanikanı
ehtimalı
yanaşmanı
statistikanı
dәqiqliyi

83 Ölçmә sisteminin әlavә vahiddir?

•

Kelvin
saniyә
Radian
Amper
Metr

84 Ölçmә sisteminin hansı әlavә vahidi aşağıda verimişdir?

•

amper
radian
kelvin
saniyә
metr

85 Qiqa necә ifadә olunur?

•
düzgün cavab yoxdu

86 Statik xәta:

•

Ölçü vasitәlәrinin girişindә ölçülәn kәmiyyәtin daimi qiymәtlәrinin onun dayanıqlıq vәziyyәtindәn hәqiqi
qiymәtlәrindәn sapmasına deyilir
Ölçü vasitәlәrinin çıxışında ölçülәn kәmiyyәtin daimi qiymәtlәrinin onun dayanıqlıq vәziyyәtindәn hәqiqi
qiymәtlәrindәn sapmasına deyilir
Ölçü vasitәlәrinin çıxışında ölçülәn kәmiyyәtin hәqiqi qiymәtindәn sapmasına deyilir
Ölçü vasitәlәrinin girişindә ölçülәn kәmiyyәtin hәqiqi qiymәtindәn sapmasına deyilir
Ölçü vasitәlәrinin daimi qiymәtlәrinin onun

87 әks etmә:

•

Eyni şәraitdә yerinı yetirilmiş ölçmәnin nәticәlәrinin yaxınlığını әks etdirәn ölçmә kәmiyyәtinә deyilir
Müxtәlif şәraitdә yerinı yetirilmiş ölçmәnin nәticәlәrinin yaxınlığını әks etdirәn ölçmә kәmiyyәtinә deyilir
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•

Eyni şәraitdә ölçmә kәmiyyәtinә deyilir
Müxtәlif şәraitdә ölçmә kәmiyyәtinә deyilir
Müxtәlif şәraitdә yerinı yetirilmiş ölçmәnin nәticәlәrinin uzaqlığını әks etdirәn ölçmә kәmiyyәtinә deyilir

88 Dәqiqlik:

•

Ölçmә vasitәlәrinin tәsadüfi vә sistematik xәtalarının 1ә yaxınlığını әks etdirir
Ölçmә vasitәlәrinin tәsadüfi vә sistematik xәtalarının sıfıra yaxınlığını әks etdirir
Düzgün variant yoxdur
Ölçmә vasitәlәrinin tәsadüfi vә sistematik xәtalarının neytrallığını әks etdirir
Ölçmә vasitәlәrinin tәsadüfi vә sistematik xәtalarının 10a yaxınlığını әks etdirir

89 Düzgünlük:

•

Uyğunluq xәtaları xarakterizә edir
Sistematik xәtaları xarakterizә edir
Nisbi xәtaları xarakterizә edir
Sistematik,uyğunluq tәsadüfi xәtaları xarakterizә edir
Tәsadüfi xәtaları xarakterizә edir

90 Ölçmәnin nәticәsi :

•

düzgün varinat yoxdur
Kәmiyyәtin ölçmә yolu ilә müәyyәnlәşdirilmiş qiymәtidir
kәmiyyәtin ayrıca müşahidәdәn asılılıq qiymәtidir
kәmiyyәtin eyni adlı müşahidәdәn asılılıq qiymәtidir
kәmiyyәtin tәcrübә yolu ilә müәyyәnlәşmiş qiymәtidir

91 Femto necә ifadә olunur?
düzgün cavab yoxdur
....

•

.
..
...

92 Demsi necә ifadә olunur?

•
düzgün cavab yoxdu

93 Mikro necә ifadә olunur?

•
düzgün cavab yoxdu

94 Konusvari qapaqlarda keçәn enin sahәsi hansı düsturla hesablanır?
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•
95

•

yumşağlığı
diametrin
uzunluğu
eni
cәkişi

96 Ölçülәn valın vә ölçәn diyircәyinәlaqә sahәsi sürüşmә әmsalının qiymәtindәn necә asılıdır?

•

hәr ikisi düz mütәnasib
hәr ikisi tәrs mütәnasib
ölçülәn valın әlaqә sahәsi düz,ölçәn diyircәyin әlaqә sahәsi tәrs
ölçülәn valın әlaqә sahәsi tәrs,ölçәn diyircәyin әlaqә sahәsi düz
asılı deil

97

•
98 Nәzәrdә tutulur ki hava sıxılmır vә onun üçün fasilәsizlik tәnliyi hansı şәkildәdir?

•
99 Ölçmә metodundan aşağıdakı hansı hallarda istifadә olunur?

•

uzunlug tәyin edilәndә
parlaglıg tәyin edilәndә
kütlә tәyin edilәndә
böyük ölçülәrә vә yerdәyişmәlәrә nәzarәt edilәndә
nәmlik tәyin edilәndә

100 Böyük ölçülәrә vә yerdәyişmәlәrә nәzarәt edәrkәn teztez hansı metoddanistifadә edilir?

•

müqayisә metodu
ölçmә metodu
differensiallama metodu
nәzәri metod
әvәzetmә metodu
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101 Adәtәn mәftilin diametrini hansı vaxt intervalında tәyin edilәr?
(r1+r2+r3)

•
102

•
103 Diafraqmanın enini sabitliyini mәftilin nәzarәt edilәn sahәsindә konsululuğun olmaması köçürmә
sürәtinin sabitliyi implusların qabaq vә arxa hüdüdlarınının uzanmalarının bәrabәrliyini tәmin edәn ifadә
hansıdır?

•

r1=r4
r1=r3
r3=r4
r2=r3
r1=r2

104 Rezonans tezliyi necә ifadә olunur?

•
105 Kürә şәkilli qapaqlar üçün keçәn enin sahәsi?

•

106 Kondensatorun hәcmi necә tәyin oluna bilәr?

•
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107 fb vә diyircәyin fg fırlanma tezliyini nәzәrә alaraq sürüşmәni nәzәrә almamaqla diyircәyin dövrlәr
sayının detalın bir dövrünә görә hesablanmanı necә yazmaq olar?

•

4fg fb d

•

voltmetr
kondisator
tәrәzi
termometr
ampermetr

108

109 Hava boşluğu artdiqca maqnit keçiricisinin maqnit müqavimәti,maqnit axını vә qarqaranın induktivliyi
necә olur?

•

hәr üçü azalır
maqnit müqavimәti artır, maqnit axını vә qarqaranın induktivliyi azalır
maqnit axını vә qarqaranın induktivliyi dәyişmir
hәr üçü sabit qalır
hәr üçü artır

110 Sazlanmış tәzә elektroәlaqәlә çeviricilәrinin kömәyi ilә çeşidlәmә xәtasının hansı qiymәtlәrini tәyin
etmәk olar?

•

0.005mkmdәn böyük olan
0.5mkmdәn kiçik olan
0.03 mkmdәn böyük olan
0.04mkmdәn kiçik olan
0.02mkmdәn kiçik olan

111 Ölçü diyircәyinin deformasiyası nәdәn asılıdır?

•

ölçülәn valın radiusundan
ölçülәn valın sürüşmә әmsalından
ölçülәn valın diametrinin kvadratından
ölçülәn valın quruluşundan
ölçülәn valın diametrindәn

112 Differensial induktu çeviricilәrin üstünlüyü nәdәdir?

•

onların istiliyә qarşı çox hәssas olması
onların maqnit sahәsinә çox hәssas olması
onların xarici mühitә qarşı çox hәssas olması
onların xarici mühitә qarşı az hәssas olması
onların tempuratura qarşı çox hәssas olması
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113 Paraboloid şәkilli qapaqlar üçün xarakteristika nәdәn asılıdır?

•

qapağın uzunluğundan
qapağın formasından
qapağın çәkisindәn
qapağın rәngindәn
qapağın enindәn

114 Ölçmәnin diapazonunu artirmaq üçün müxtәlif qapaqlardan istifadә edirlәr.Bunlardan biri o formada
olan qapaqlardan deyil,hansi variant?

•

kürә
paranoloid
ellips
müstәvi
konsulvari

115 Ensektorlu mәmәciyin xarakteristikasına neçә ölçü mәmәciyinin forması tәsir edir?

•

1
4
5
6
2

116 Müstәvi qapaqlar üçün tәcrübi materiallar әsasında texnoloji,metroloji vә iqtisadi cәhәtlәri nәzәrә
almaqla ölçü mәmәciyinin diametrini neçә mm götürmәk mәslәhәt görülür?

•

3
2
5
1
4

117 Pnevmatik vә elektik metodları hansı proseslәrdә tәtbiq olunur?

•

nәzarәtin mexaniklәşdırılmasındә
nәzarәtin avtomatlaşdırılmasında
heç biri
nәzarәtin kimyalaşdırılmasında
nәzarәtin pnevmatilәşdirilmәsindә

118 Nәzarәt edilәn 4hәdli elektoәlaqәli çeviricilәrin kömәyi ilә detalları neçә qrupa çeşidlәmәk olar?

•

6
5
7
2
3

119 Diafraqma sapdan keçәn zaman işıq seli sap vasitәsilә kәsilir vә fotoqәbuledicidә foto cәrәyan
azalır,yәni fotocәrәyanın mәnfi implusuyaranır.Bu impulsun uzanmasi nәyi tәyin edir?

•

heç nәyi
sapın enini
sapın radiusunu
sapın uzunluğunu
sapın diametrini
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120 Nәzarәtin avtomatlaşdırılmasında hansı metodlar geniş yayılmışdır?

•

ölçmә vә differensial
pnevmatik vә elektik
pnevmatik vә differensial
elektrik vә differensial
ölçmә metodu vә elektrik

121 Diafraqmanın yarıq üzәrindә hәrәkәti zamanı foto qebuledicidәn foto cerәyanın nәyi keçir?

•

cәrәyan şiddәti
impulsu
sürәti
radiusu
maqnit seli

122 Nisbi ölçmәdә:

•

Düzgün varinat yoxdur
Ölçülәn kәmiyyәt eyni adlı,kәmiyyәt vahidi rolunu oynayan vә yaxud sonuncu kimi qebul edilәn kәmiyyәtlә
müqayisә edirlәr
Ölçülәn kәmiyyәt müxtәlif adlı,kәmiyyәt vahidi rolunu oynayan qiymәtdir
Ölçülәn kәmiyyәtin vahidlәrlә ifadә olunmasıdır
Ölçülәn kәmiyyәtin ölçü vahidinә olan nisbәtini göstәrәn әdәdlә ifadә edilir

123 Ölçmә nәticәsindә fiziki kәmiyyәtin qiymәti necә müәyyәnlәşdirilir?

•

İ=du
Q=qu
Q=cu
U=qu
G=xq

124 әsas erqonomik göstәricilәr kimi nәyi göstәrmәk olar?

•

diqqәtsizliyi
diqqәtsizliyi
işçi әrazisinin görünmәsini
imtinayı
sәriştәsizliyi

125 Fiziki kәmiyyәtlәrin vahidlәrindәn hansı aşağıda verilmişdir?

•

paskal
kandella
radian
steradian
nyuton

126 Aşagıdakılardan hansı fiziki kәmiyyәtlәrin әsas vahidlәrindәn biridir?

•

Nyuton
Kandella
Radian
Steradian
Paskal

127 Dolayı yolla ölçmәdә:
ölçmәdә alınan qiymәtlә ölçülәn kәmiyyәtin hәqiqi qiymәti arasındakı fәrqin hesablanması
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•

Ölçülәn kәmiyyәtin mәlum kәmiyyәtlә әvәz olunması
Ölçü texnikasının girişinә ölçülәcәk kәmiyyәtlә ölçü (etalon) arasındakı fәrq verilir
Mәlum asılılıqdan istifadә etmәklә birbaşa ölçmә zamanı müәyyәn edilmiş kәmiyyәtdәn tapılır
iki vә daha çox eyni adlı kәmiyyәtlәrin öz aralarında asılılıq tapmaq üçün onların eyni vaxtda ölçülmәsidir

128 Q=qu ilә nә müәyyәn edilir?

•

fiziki kәmiyyәtin әksi
fiziki kәmiyyәtin qiymәti
fiziki kәmiyyәtin forması
fiziki kәmiyyәtin mativi
fiziki kәmiyyәtin mәznunu

129 Eyni adlı yaxud sonuncu kimi götürükәn kәmiyyәtlә muqayisә etmә metodu necә adlanır?

•

әsas kәmiyyәt
mütlәq ölçmә
nisbi ölçmә
dolayı yolla ölçmә
fiziki sabit

130 Fiziki sabirlәrin giymәt6lәrindәn istifadәyә nә әsaslanır?

•

әsas kәmiyyәt
mütlәq ölçmә
nisbi ölçmә
dolayı yolla ölçmә
fiziki sabit

131 әsas erqonomik göstәricilәr kimi nәyi göstәrmәk olar?

•

imtinayı
işçi әrazisinin görünmәsini
tәcrübәsizliyi
sәriştәsizliyi
diqqәtsizliyi

132 Erqonomikanın mәşğul olduğu işlәrә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

fövqaladә
tәşkilati
estetik
tәhlükәsizlik
hәrbi

133 Erqonomikanın mәşğul olduğu işlәrә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

estetik
fövqaladә
hәrbi
tәhlükәsizlik
psixoloji

134 Mütlәq ölçmә:

•

Әsas kәmiyyәtlәrin fiziki sabitlәrinin qiymәtlәridir
Ölçülәn kәmiyyәtin әdәdlә ifadә edilmәsidir
fiziki sabitlәrin qiymәtlәrindәn istifadәyә әsaslanır
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ölçülәn kәmiyyәt eyni adlı , kәmiyyәt vahidi rolunu oynayan vә yaxud sonuncu kimi qebul edilәn kәmiyyәtlә
müqayisә edirlәr
Әsas kәmiyyәtlәrin birbaşa ölçülmәsidir

135 Birbaşa ölçmәlәr ifadә edilir?

•

Kәmiyyәt göstәricisinin yekun qiymәtinin ölçülmәsi ilә xarakterizә olunur
Fiziki kәmiyyәtin qiymәti tәcrübә nәticәsindә alınmış mәmulatlardan tapılır
Onun әlavә vahidi kimi qәbul edilmiş bircinsli kәmiyyәtlә müqayisә etmәk demәkdir
Ölçülәn kәmiyyәtin ölçü vahidinә olan nisbәtini göstәrәn әdәdlә ifadә edilir
Mәmulun hәr bir parametrinin ayrıldıqda ölçülmәsi ilә xarakterizә olunur

136 Bu prinsip detalin hazirlanmasinda başlayaraq onun istismalarina qәdәr olan butun mәrhәlәlәrdә
muxtәlif forma vә vәziyyәtlәrә duşmәsinә әsaslanir..?

•

cavab yoxdu.
inversiya prinsipi
abbe prinsipi
teylor prinsipi
avtomatik olcmәnin vә nәzarәtin tәşkili prinsipi

137 Bu prinsipә görә detalin hәndәsi parametrlәrinin qarşiliqli yerlәşmәsindә vә formasinda xәtalar vardirsa,
onda onun olculәrinin uygunlugu o halda mumkundur ki, kecәn vә kecmәyәn hәdlәrin qiymәtlәri muәyyәn
edilmiş olsun?

•

cavab yoxdu.
inversiya prinsipi
abbe prinsipi
teylor prinsipi
avtomatik olcmәnin ve nәzarәtin tәşkili prinsipi

138 Üst üstә düşmә metodunda:

•

Dövrü siqnalların birbaşa ölçülmәsi ilә müәyyәnlәşir
Dövrü siqnalların üstüstә düşmәsi ilә müәyyәnlәşdirilir
Ölçülәn kәmiyyәtlә ölçünün yaratdığı kәmiyyәt arasındakı cәm,skalaların qiymәti vә dövrü siqnalların üstüstә
düşmәsi ilә müәyyәnlәşdirilir
Ölçülәn kәmiyyәtlә ölçünün yaratdığı kәmiyyәt arasındakı fәrq,skalaların qiymәti vә dövrü siqnalların üstüstә
düşmәsi ilә müәyyәnlәşdirilir
Şkalaların qiymәtlәrinin üstüstә düşmәsi ilә müәyyәnlәşdirilir

139 Abbe prinsipi necә izah olunur?

•

nәzarәt edilәn ölçünün müqaisә elmenti ölçmәnin әn kiçik xәtasi ilә eyni xәttә düşür
sıfırdan böyük olur
kicik hәdd alınır
eyni xәttә düşmür
hec biri

140 Ölçmә dәqiqliyi:

•

Doğru cavab yoxdur
Hәqiqi qiymәtlәrin ölçmә keyfiyyәtinә deyilir
Ölçmәnin nәticәsinin ölçmә keyfiyyәtinә deyilir
Ölçmәnin nәticәsinin ölçülәn kәmiyyәtinin hәqiqi qiymәtlәrinә yaxınlığını әks etdirәn ölçmә keyfiyyәtinә deyilir
Ölçmәnin nәticәsinin hәqiqi qiymәtidir

141 Bu prinsipә gorә olcmәnin әn kicik xәtasi o vaxt alinirki, nәzaret edilәn olcu ilә muqayisә elementi eyni
xett uzәrinә duşsun..?
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•

cavab yoxdur
inversiya prinsipi
teylor prinsipi
abbe prinsipi
avtomatik olcmәnin vә nezarәtin tәşkili prinsipi

142 Ölçmә sistematik xәtası:

•

Ölçmә xәtasının dolayı yolla tapılmış qiymәtinә deyilir
Ölçmә xәtasının tәrkib hissәsinә deyilir
Ölçmә xәtasının eyni kәmiyyәtinin tәkrar ölçülmәsinә deyilir
Ölçmә xәtasının eyni kәmiyyәtinin tәkrar ölçülmә zamanı sabit qalan,yaxud müәyyәn qanunauyğunluqla dәyişәn
tәrkib hissәsinә deyilir
Ölçmә xәtasının ayrıayrı kәmiyyәtinin tәrkib hissәsinә deyilir

143 әlaqәlәndirmә ucluğu :

•

Düzgün cavab yoxdur
Nәzarәt obyektindә әlaqәlәndirilәn obyektә deyilir
Nәzarәt obyektinә tәyin edәn elementә deyilir
Nәzarәt obyektini ölçmә müstәvisinin vәziyyәtini tәyin edәn elementә deyilir
ölçmә müstәvisindә tәyin edilәn elementә deyilir

144 Alәt xәtası:

•

Doğru cavab yoxdur
Ölçmә xәtasının 1ә çatdırılmış qiymәtinә deyilir
Ölçmә xәtasının tәrkib hissәlәrinә deyilir
Ölçmә xәtasının istifadә edilәn vasitәlәrinin xәtalarından asılıdan tәrkib hissәlәrinә deyilir
Ölçmә alәtlәrinin müstәvisindә qeydә alınan qiymәtinә deyilir

145 Ölçmә diapazonu:

•

Ölçmә vasitәlәrinin normallaşdırılmış qiymәtinә deyilir
Ölçülәn kәmiyyәtin müsaidә vә xәtaları ilә birlikdә sәrhәd qiymәtidir
Ölçülәn kәmiyyәtin ölçmә vasitәlәrinin normallaşdırılmış sәrhәd qiymәtinә deyilir
Ölçülәn kәmiyyәtin ölçmә vasitәlәrinin normallaşdırılmış müsaidә vә xәtaları ilә birlikdә sәrhәd qiymәtidir
Ölçmә vasitәlәrinin sәrhәd qiymәtinә deyilir

146 Dayaq ucluğu:

•

Ölçmә müstәvisindә normallaşdırılmış elementә deyilir
Ölçü xәttinin vәziyyәtini mәrkәzә doğru yönәdәn elementә deyilir
Ölçmә müstәvisindә tәyin edәn elementә deyilir
Ölçmә müstәvisindә ölçü xәttinin vәziyyәtini tәyin edәn elementә deyilir
Ölçmә müstәvisindә ölçü xәttinin vәziyyәtini 0a çatdıran elementә deyilir

147 Ölçü cihazının hәssaslığı nәdir?

•

ölçü cihazının girişindә siqnalın dәyişmәsidir
ölçülәn kәmiyyәtin dәyişilmәsi
Ölçü cihazının çıxışında cihazın dәyişmәsidir
Ölçü cihazının çıxışında cihazın dәyişmәsinin,onun dәyişmәsinә sәbәb olan ölçülәn kәmiyyәtin dәyişilmәsi
nisbәtinә deyilir
ölçü cihazının girişindә siqnalın dәyişmәsinin,onun dәyişmәsinә sәbәb olan ölçülәn kәmiyyәtin dәyişilmәsi
nisbәtinә deyilir

148 әlavә xәta:
Tәsir edәn kәmiyyәtlәrin normal hәdlәri daxilindә olduqları halda istifadә edәrkәn yaranan xәtalara
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•

Ölçü vasitәlәrinin dayanıqlıq vәziyyәtindәn çıxmasıdır
Tәsir edәn kәmiyyәtlәrin kәnara çıxmasıdır
Tәsir edәn kәmiyyәtlәrin qiymәtlәrinin normal hәddәn kәnara çıxması nәticәsindә yaranan xәtalara deyilir
Tәsir edәn kәmiyyәtlәrin hәqiqi qiymәtlәrindәn sapmasıdır

149 Ölçmә qüvvәsi:

•

Düzgün cavab yoxdur
Ölçmә ucluğunun yoxlanılan mәhsula doğru istiqamәtlәnir
Ölçmә ucluğunun yoxlanılan mәhsulun sәthinә toxunduğu yerdә yaranır
Ölçmә ucluğunun yoxlanılan mәhsulun sәthinә toxunduğu yerdә yaranır vә ölçmә xәttinә istiqamәtlәnir
Ölçmә ucluğunun ölçmә xәttinә istiqamәtlәnir

150 Hansi prinsipden konstruktor maşini layihәlәndirәrkәn, texnoloq hazirlayarkәn, metroloq nәzarәt vә
olcmә vaxti nәzәrә alinmalidir?

•

cavab yoxdu.
teylor prinsipi
abbe prinsipi
inversiya prinsipi
avtomatik olcmenin ve nәzarәtin tәşkili prinsipi

151 Sazlama xәtası:

•

Ölçmә xәtasının eyni kәmiyyәtin tәkrar ölçülmәsi zamanı tәsadüfi dәyişәn tәrkib hissәsinә deyilir
Ölçmә xәtasının tәrkib hissәsinә deyilir
Ölçmә tekmilliydәn yaranan tәrkib hissәsinә deyilir
Ölçmә xәtasının dәzgahın sazlanması prosesinin yerinә yetirilmәsinin qeyri tekmilliydәn yaranan tәrkib hissәsinә
deyilir
Ölçmә qeyritekmilliydәn yaranan tәrkib hissәsinә deyilir

152

•

yayin uzunlugu
sistemin xususi titrәmә dovru
hәrәkәtli cismin cәkisi
yayin sәrtliyi
inversiya momenti

153 O nәdir ki, әvvәlcә emal obyektinә, sonra nәzarәt vә olcmә obyektinә, sonra isә maşin mexanizmlәrin
tәrkib hissәsinә cevrilir?

•

cavab yoxdur
detal
cisim
bolt
zәncir

154 Abbe prinsipi nәyә deyilir?

•

cavab yoxdur
bu prinsipә gorә olcmәnin әn kicik xәtasi o vaxt alinirki, nәzarәt edilәn olcu ilә muqayisә elementi eyni xәtt
uzerinә duşur.
bu prinsipә gorә detalin hәndәsi parametrlerinin qarşiliqli yerleşmәsindә vә formasinda xәtalar vardirsa, onda onun
olculәrinin uygunlugu o halda mumkundur ki, kecәn vә kecmәyәn hәdlәrin qiymәtlәri muәyyәn edilmiş olur
bu prinsip detalin hazirlanmasinda başlayaraq onun istismalarina qәdәr olan butun mәrhәlәlәrdә muxtәlif forma vә
vәziyyәtlәrә duşmәsinә әsaslanir
bu prinsipden konstruktor maşini layihәlәndirәrkәn, texnoloq hazirlayarkәn, metroloq nәzarәt vә olcmә vaxti
nәzәrә alinmalidir
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155 Hansi prinsipden konstruktor maşini layihәlәndirәrkәn, texnoloq hazirlayarkәn, metroloq nәzarәt vә
olcmә vaxti nәzәrә alinmalidir?

•

cavab yoxdu.
inversiya prinsipi
abbe prinsipi
teylor prinsipi
avtomatik olcmenin ve nәzarәtin tәşkili prinsipi

156 Bu prinsipә gorә olcmәnin әn kicik xәtasi o vaxt alinirki, nәzaret edilәn olcu ilә muqayisә elementi eyni
xett uzәrinә duşsun..?

•

teylor prinsipi
abbe prinsipi
cavab yoxdur
avtomatik olcmәnin vә nezarәtin tәşkili prinsipi
inversiya prinsipi

157 Bu prinsip detalin hazirlanmasinda başlayaraq onun istismalarina qәdәr olan butun mәrhәlәlәrdә
muxtәlif forma vә vәziyyәtlәrә duşmәsinә әsaslanir..?

•

cavab yoxdu.
abbe prinsipi
teylor prinsipi
avtomatik olcmәnin vә nәzarәtin tәşkili prinsipi
inversiya prinsipi

158 Bu prinsipә görә detalin hәndәsi parametrlәrinin qarşiliqli yerlәşmәsindә vә formasinda xәtalar vardirsa,
onda onun olculәrinin uygunlugu o halda mumkundur ki, kecәn vә kecmәyәn hәdlәrin qiymәtlәri muәyyәn
edilmiş olsun?

•

cavab yoxdu.
avtomatik olcmәnin ve nәzarәtin tәşkili prinsipi
teylor prinsipi
abbe prinsipi
inversiya prinsipi

159 Abbe prinsipi necә izah olunur?

•

eyni xәttә düşmür
nәzarәt edilәn ölçünün müqaisә elmenti ölçmәnin әn kiçik xәtasi ilә eyni xәttә düşür
hec biri
sıfırdan böyük olur
kicik hәdd alınır

160 Sazlama xәtası:

•

Ölçmә xәtasının tәrkib hissәsinә deyilir
Ölçmә qeyritekmilliydәn yaranan tәrkib hissәsinә deyilir
Ölçmә xәtasının eyni kәmiyyәtin tәkrar ölçülmәsi zamanı tәsadüfi dәyişәn tәrkib hissәsinә deyilir
Ölçmә xәtasının dәzgahın sazlanması prosesinin yerinә yetirilmәsinin qeyri tekmilliydәn yaranan tәrkib hissәsinә
deyilir
Ölçmә tekmilliydәn yaranan tәrkib hissәsinә deyilir

161 İnversiya prinsipi nәyә deyilir?
bu prinsipe gorә olcmәnin әn kicik xәtasi o vaxt alinirki, nәzarәt edilәn olcu ilә muqayisә elementi eyni xәtt
uzәrinә duşur.
cavab yoxdur
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•

bu prinsipә gorә detalin hәndәsi parametrlәrinin qarşiliqli yerlәşmәsindә vә formasinda xәtalar vardirsa, onda onun
olculәrinin uygunlugu o halda mumkundur ki, keçәn vә kecmәyәn hәdlәrin qiymәtlәri müәyyәn edilmiş olur
bu prinsipdәn konstruktor maşini layihәlәndirәrkәn, texnoloq hazirlayarkәn, metroloq nәzarәt vә olcmә vaxti
nәzәrә alinmalidir
bu prinsip detalin hazirlanmasinda başlayaraq onun istismalarina qәdәr olan butun mәrhәlәlәrdә muxtәlif forma vә
vәziyyәtlәrә duşmәsinә әsaslanir

162 Teylor prinsipi nәyә deyilir?

•

cavab yoxdur
bu prinsipdәn konstruktor maşini layihәlәndirәrkәn, texnoloq hazirlayarkәn, metroloq nәzarәt vә olcmә vaxti
nәzәrә alinmalidir
bu prinsipә gorә detalin hәndәsi parametrlәrinin qarşiliqli yerleşmәsindә vә formasinda xәtalar vardirsa, onda onun
olculәrinin uygunlugu o halda mumkundur ki, kecәn vә kecmәyәn hәdlerin qiymәtlәri muәyyәn edilmiş olur
bu prinsipә gorә olcmәnin әn kicik xәtasi o vaxt alinirki, nәzarәt edilәn olcu ilә muqayisә elementi eyni xәtt
uzәrinә duşur
bu prinsip detalin hazirlanmasinda başlayaraq onun istismalarina qәdәr olan butun mәrhәlәlәrdә muxtәlif forma vә
vәziyyәtlәrә duşmәsinә әsaslanir

163 Ölçmә dәqiqliyi:

•

Doğru cavab yoxdur
Ölçmәnin nәticәsinin ölçülәn kәmiyyәtinin hәqiqi qiymәtlәrinә yaxınlığını әks etdirәn ölçmә keyfiyyәtinә deyilir
Ölçmәnin nәticәsinin ölçmә keyfiyyәtinә deyilir
Hәqiqi qiymәtlәrin ölçmә keyfiyyәtinә deyilir
Ölçmәnin nәticәsinin hәqiqi qiymәtidir

164 Ölçmә sistematik xәtası:

•

Ölçmә xәtasının eyni kәmiyyәtinin tәkrar ölçülmәsinә deyilir
Ölçmә xәtasının eyni kәmiyyәtinin tәkrar ölçülmә zamanı sabit qalan,yaxud müәyyәn qanunauyğunluqla dәyişәn
tәrkib hissәsinә deyilir
Ölçmә xәtasının dolayı yolla tapılmış qiymәtinә deyilir
Ölçmә xәtasının ayrıayrı kәmiyyәtinin tәrkib hissәsinә deyilir
Ölçmә xәtasının tәrkib hissәsinә deyilir

165 әlaqәlәndirmә ucluğu :

•

Düzgün cavab yoxdur
Nәzarәt obyektini ölçmә müstәvisinin vәziyyәtini tәyin edәn elementә deyilir
Nәzarәt obyektinә tәyin edәn elementә deyilir
Nәzarәt obyektindә әlaqәlәndirilәn obyektә deyilir
ölçmә müstәvisindә tәyin edilәn elementә deyilir

166 Detala necә tәrәf yazmaq olar?

•

goşülan metal
әvvәlcә emal obyekti, sonra nәzarәt vә ölçmә obyekti vә daha sonra maşın vә mexanizm hissәsi olan cisim
әridilәn metal
hatırlanan metal
bәrkidilәn metal

167 Lingsiz vericilәr ucun K nәyә bәrabәrdir?

•

2
1
5
4
3
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168

•

36
56
0
79
46

169 Nәzarәt funksiyalari ilә proseslәrin idarә edilmәsi funksiyalarinin birlәşdirilmәsi prinsipindәn harada
geniş istifade olunur?

•

cavab yoxdur
maşinqayirmada
avtomatlaşdirmada
yungul sәnayedә
baliqciliq sәnayәsindә

170

•

hәrәkәtli cismin cәkisini
hәrәkәtli sistemә tәsir edәn yayin sәrtliyi
videlәrin sayi
inversiya momenti
yayin radiusu

171 ....

•

hәrәkәtli sistemә tәsir edәn yayin sәrtliyi.
inversiya momenti
yayin radiusu
cismin cәkisi
videlәrin sayi

172 Hansi prinsipdәn sxemlәrin secilmәsindә, ölcmә vasitәlәrinin vә maşinlarin layihәlәndirilmәsindә geniş
tetbiq olunur?

•

teylor prinsipi
dogru cavab yoxdur
hәr uçundәn
inversiya prinsipi
abbe prinsipi

173 Ölçmә vasitәlәri ilә nәzarәt obyektlәrinin qarşılıqlı әlaqәsi nә uzrә ola bilәr?

•

dogru variant yoxdu
noqtә, xәta vә sәth
xәta
noqtә
sәth

174 İstehsal proseslәrinin idarә edilmәsindә istifadә etmә qәza hallarini aradan qaldirmaq , onlarin yaradan
sәbәblәrin qarşisini almaq , әtraf muhutin qorunmasinda nәdәn geniş tәtbiq olunur?
kameralardan
duzgun cavab yoxdur
agır texnikadan

•
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•

Nәzarәt vasitәlәrindәn
fehlәlәrdәn

175 әgәr kurә donmә hәlqәsindә yerlәşibsә öturmә sinuslu, dönmә hәlqәsinin irәliliyәn qarişiq hәlqәdә
yerlәşmiş kurәsinin toxundugu mustәvi varsa, bu necә adlanir?

•

duzgun cavab yoxdur
tangensial
potensial
kotensial
sinusial

176 Ölçmә vasitәlәrinin vә maşınların lahihәlәndirilmәsindә hansı prinsipdәn istifadә olunur?

•

nyuton
paskal
abbe
teylor
inversiya

177 Maşinqayirmada geniş yayilmiş prinsip aşagidakilardan hansidir?

•

duzgun cavab yoxdu
nәzarәt funksiyalari ilә proseslәrin idarә edilmәsi funksiyalarinin birleşdirilmәsi prinsipi.
lingli oturmәlәrin parametrlәrin secilmәsi prinsipi
abbe prinsipi
teylor prinsipi

178 Hansi prinsip nәinki әsas, eyni zamanda әlavә keyfiyyet parametrlәrinә dә nәzarәt etmәyә imkan verir?

•

abbe prinsipi
nәzarәt funksiyalari ile proseslәrin idarә edilmәsi funksiyalarinin birlәşdirilmәsi prinsipi
inversiya prinsipi
teylor prinsipi
lingli öturulmәlәrin parametrlәrinin secilmәsi prinsipi

179 Nәzarәt funksiyalari ilә texnoloji proseslәrin funksiyalarinin birlәşdirilmәsi yuksәk mәhsuldarli nәlәrdәn
istifadә elәmәyә imkan verir?

•

maşınlardan
avtomatlardan
dogru variant yoxdu axi
carxlardan
cihazlardan

180 Sinuslu lingin xәtasından 2 dәfә hansı xәta çoxdur?

•

konuslu ligin xәtası
tangensli lingin xәtası
heç biri
limitli ligin xәtası
sinuslu ligin xәtası

181 Tangensli lingin xәtasi sinuslu lignin xәtasindan necә dәfә coxdur?

•

5 dәfә
2 dәfә
4 dәfә
6 dәfә
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8 dәfә

182 Ölçmә xәtasının minimal giymәtә malik olması şәrti hansı prinsipdә öz әksini tapmışdır?

•

nyuton
abbe
teylor
inversiya
paskal

183 Hansi prinsipә gorә ölcmә xәtasinin minimum qiymәtә malik olmasi şәrti gozlәnilmәzdir?

•

teylor prinsipi
abbe prinsipi
dogru cavab yoxdur
hәr uçundәn
inversiya prinsipi

184 Aşağıdakılardan hansı etibarlılığın tәrkib göstәricilәrinә aiddir?

•

daşınma
imtinasızlıq
satma
saxlanma
qimәtlәndirmә

185 Aşağıdakılardan hansı etibarlılığın tәrkib göstәricilәrinә aid deyil?

•

tәmizlik
imtinasızlıq
uzun ömürlülük
tәmirә yararlılıq
qorunaqlıq

186 İmtinasız işlәmә ehtimalı dedikdә nә başa düşülür?

•

cәmiyyәt
vahid vaxt müddәtindә dayanma baş vermir
dayanılıq
dözümlülük
keyfiyyәt

187 Verilmiş vaxt müddәtindә dayanmanın baş vermәmәsi ehtimalına nә deyilir?

•

dayanıqlılıq
imtinasız işlәmә ehtimalı
kәmiyyәt
keyfiyyәt
dözümlülük

188 Aşağıdakılardan hansı sәnaye mehsullarını qiymetlәndirәrkәn istifadә edilir?

•

xususi
sәnaye
qarışıq
alternative
formative
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189 Maşın vә mexanizmlәrin bütütn parametrlәrinin öz qiymәtlәrini verilmiş müddәtdә tәyin edilmiş hәdd
daxilindә saxlamaq xassәsinә nә deyilir?

•

dözümlülük
etibarlılıq
kәmiyyәt
dayanıqlıq
keyfiyyet

190 Aşağıdakılardan hansı sәnaye mәhsullarını qiymәtlәndirәrkәn istifadә edilir?

•

kәmiyyәt
qarışıq
formative
alternative
sәnaye

191 Sәnaye mәhsulları giymәtlәndirilәrkәn aşağıdakıları hansı istifadә olunur?

•

xüsusi
kompleks
yarımkompleks
alternative
cari

192 Avtomatlaşdırma sözü nә anlamında qәbul edilir?

•

“özü yeriyәn”
”özühәrәkәt edәn”
”maşın mexanizmi”
”dәmir adam”
”ağıllı maşın”

193 Avtomatlaşdırma sözü hansı xalqın dilindәn götürülmüşdür?

•

fars
әrәb
italyan
yunan
ispan

194 Avtomatlaşdırma sözü hansı dildәn götürülmüşdür?

•

ispan
italyan
әrәb
fars
yunan

195 Aşağıdakılardan hansı sәnaye mehsullarını qiymetlәndirәrkәn istifadә edilir?

•

xüsusi
cari
kompleks
formative
alternative

196 Erqonomik göstәrici hansı әlaqәni xarakterizә edir?
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•

istehlak
insanlarla maşın vә mexanizmlәrin qarşılıqlı әlaqәsini
imtinasız işlәmә ehtimalını
etibarlılıq
istisma

197 Iş prosesindә insanlarla maşın vә mexanizmlәr qarşılıqlı әlaqәsini nә xarakterizә edir?

•

erqonomik göstәrici
imtinasız işlәmә ehtimalı
istehlak göstәricisi
istismar göstәricisi
etibarlılıq

198 Tәmizlik etibarlılığın tәrkib göstәricilәrinә aiddirmi?

•

heç biri
aiddir
aid deyil
bәli
xeyr

199 Özühәrәkәt edәn anlamına hansı proses kimi baxmaq olar?

•

kimyalaşdırma
avtomatlaşdırma
mexanimlәşdirmә
elektronlaşdırma
optiklәşdirmә

200 Erqonomikanın mәşğul olduğu işlәrә hansı varinat uyğundur?

•

fövqәladә işlәr
tәhlükәsizlik işlәri
estetik işlәr
iş şәraitinin yaxşılaşdırmaqla әlaqәdar olan gigyenik işlәr
hәrbi işlәr

201 Aşağıdakılardan hansı mәhsulların keyfiyyәt göstәricilәrinә aiddir?

•

formativ göstәrici
mәhsulun lahiyәlәndirilmәsi,hazırlanmasını vә istismarının sәmәrıliliyini göstәrәn iqtisadi göstәricilәr
kompleks göstәrici
istismar göstәricisi
alternativ göstәrici

202 Aşağıdakılardan hansı mәhsulların keyfiyyәt göstәricilәrinә aiddir?

•

formativ göstәrici
istismar göstәricisi
kompleks göstәrici
tәhlükәsizlik göstәricisi
alternativ göstәricisi

203 Aşağıdakılardan hansı mәhsulların keyfiyyәt göstәricilәrinә aiddir?

•

patent hüquq göstәricisi
alternativ göstәrici
istismar göstәricisi
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kompleks göstәrici
formativ göstәrici

204 Sәnayedә maşın vә mexanizmlәrin әsas göstәricisi hansı göstәricidir?

•

kompleks
estetik
erqonomik
istismar
etibarlılıq

205 Aşağıdakılardan hansı etibarlılığın tәrkib göstәricilәrinә aiddir?

•

satma
daşınma
saxlama
uzun ömürlük
tәmizlik

206 Aşağıdakılardan hansı etibarlılığın tәrkib göstәricilәrinә aiddir?

•

daşınma
satma
tәmizlik
qorunmaqlıq
saxlama

207 Aşağıdakılardan hansı mәhsulların keyfiyyәt göstәricilәrinә aiddir?

•

alternativ göstәrici
formativ göstәrici
kompleks göstәrici
erqonomik göstәrici
istismar göstәrici

208 Erqonomikanın mәşğul olduğu işlәrә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

estetik
hәrbi
fövqaladә
texniki
tәhlükәsizlik

209 Erqonomikanın mәşğul olduğu işlәrә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

estetik
hәrbi
fövqәladә
fizioloji
tәhlukәsizlik

210 Aşağıdakılardan hansı mәhsulların keyfiyyәt göstәricilәrinә aiddir?

•

alternativ göstәricisi
formativ göstәricisi
kompleks göstәricisi
vahidlәşdirmә göstәricisi
istismar göstәricisi
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211 Aşağıdakılardan hansı mәhsulların keyfiyyәt göstәricilәrinә aiddir?

•

sistematik göstәricisi
formativ göstәricisi
kompleks göstәricisi
etibarlılıq göstәricisi
istismar göstәricisi

212 Verilmiş vaxt әrzindә vә istismar şәraitindә ölçmәnin dәqiqliyini saxlanması xassәsinә nә deyilir?

•

Imtinasız işlәmә rejimi
etibarlılıq
erqonomik göstәrici
dәqiqliyin etibarlılığı
istismar göstәricisi

213 Aşağıdakılardan hansı mәhsulların keyfiyyәt göstәricilәrinә aiddir?

•

formative göstәrici
komplek göstәrici
sistematik göstәrici
mәhsulların hazırlanmasını vә tәmirini xarakterizә edәn texnolojuluq göstәricisi
alternativ göstәrici

214 Aşağıdakılardan hansı mәhsulların keyfiyyәt göstәricilәrinә aiddir?

•

formative göstәrici
komplek göstәrici
sistematik göstәrici
mәhsulun xassәlәrinin xarakterizә edәn teyinat göstәricisi
alternativ göstәrici

215 Aşağıdakılardan hansı etibarlılığın tәrkib göstәricilәrinә aiddir?

•

satma
saxlanma
daşınma
tәmirә yararlılıq
tәmizlik

216 әlaqә kanallının buraxma qabliyyәtini artırmaq üçün hansı bölmәdәn geniş istifadә olunur?

•

mikroprosessordan
siqnalların tezlikli bölmәsindәn
analoq siqnallardan
indiqatordan
siqnalların analoq bölmәsindә

217 Mәrkәzlәşdirilmiş nәzarәt sxemlәrinin nöqsanlarını aradan qaldırmaq üçün nә etmәk lazımdı?

•

analoqlu siqnalları,indiqatorun kömәyi ilә әdәdi siqnallara çevirirlәr
analoqlu siqnalları,analoqluәdәd çeviricilәriin kömyi ilә әdәdi siqnallara çevirirlәr
analoqlu siqnalları,analoqluxәtti çeviricilәrin kömәyi ilә әdәdi siqnallara çevirirlәr
analoqlu siqnalları,әlaqә kanalının kömәyi ilә әdәdi siqnallara çevirirlәr
analoqlu siqnalları mikroprosessorun kömәyi ilә әdәdi siqnallara çevirirlәr

218 P dәyişdirici açarı nәyә әsasәn ötürücüyә qoşur?
heç biri

•
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•

ölçü çüviricilәrini әn mәqsәdә uyğun ardıcıllıqla vә onların hәr biri üçün optimal olan vaxta görә
onların hәr biri üçün optimal olan vaxta görә
müәyyәn qismi üçün optimal olan vaxta görә
ölçü çeviricilәrini әn mәqsәdә uyğun ardıcıllığa gәrә

219 Tele ölçmә sistemlәrini qurulma sxemlәri hansılardır?

•

örtücüyә siqnalları növbә ilә verәn
hamısı
heç biri
tezlikli modullaşdırma
örtücülәri keçirtmәklә

220 Tele ölçmә sistemlәrinin qurulması sixemlәrini neçә növә bölmәk olar?

•

4
2
3
1
6

221 Dövrәvi idarәedici quruluşların mәnfi cәhәti hansıdır?

•

yerlәşmә xәtasını artırır
baha vә mürәkkәbdir
dәqiq deyil
yerdәyişmә surәti çoxdur
az yük qaldıra bilir

222 Mәrkәzlәşdirilmiş nәzarәt sxeminin nöqsanı hansıdır?

•

indiqatorların pultda yerlәşdirilmәsi vәziyyәtlәrini müәyyәnlәşdirmәk
maqnitlәrdәn zәif müdafiә
әlaqә kanalınınburaxma qabliyyәtini azaltmaq
mühәndis psixologiyasının tәlәblәrini vә mәslәhәtlәrini nәzәrә almaq
mәmulatların emalı üçün kompyuterlәrdәn geniş istifadә

223 P dәyişdirici açar nә ilә idarә olunur?

•

ölçü çeviricisi ilә
әvvәlcәdәn işlәnmiş proqram ilә
sonradan işlәnmiş proqramla
işlәnmәyәn proqramla
qәbul edici vasitәsi ilә

224 Müxtәlif nöqtlәrdәn baxış keçirilәrkәn alınan mәlumatları hansı sahәlәr yapışdırmağa imkan verir?

•

vakuum sahәlәr
dekart sahәlәr
sferik sahәlәr
fәza
tәsviri sahәlәr

225 Ölçü cihazının hәssaslığı nәdir?

•

Ölçü cihazının çıxışında cihazın dәyişmәsidir
Ölçü cihazının çıxışında cihazın dәyişmәsinin,onun dәyişmәsinә sәbәb olan ölçülәn kәmiyyәtin dәyişilmәsi
nisbәtinә deyilir
ölçü cihazının girişindә siqnalın dәyişmәsidir
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ölçü cihazının girişindә siqnalın dәyişmәsinin,onun dәyişmәsinә sәbәb olan ölçülәn kәmiyyәtin dәyişilmәsi
nisbәtinә deyilir
ölçülәn kәmiyyәtin dәyişilmәsi

226 Üst üstә düşmә metodunda:

•

Ölçülәn kәmiyyәtlә ölçünün yaratdığı kәmiyyәt arasındakı cәm,skalaların qiymәti vә dövrü siqnalların üstüstә
düşmәsi ilә müәyyәnlәşdirilir
Ölçülәn kәmiyyәtlә ölçünün yaratdığı kәmiyyәt arasındakı fәrq,skalaların qiymәti vә dövrü siqnalların üstüstә
düşmәsi ilә müәyyәnlәşdirilir
Dövrü siqnalların birbaşa ölçülmәsi ilә müәyyәnlәşir
Şkalaların qiymәtlәrinin üstüstә düşmәsi ilә müәyyәnlәşdirilir
Dövrü siqnalların üstüstә düşmәsi ilә müәyyәnlәşdirilir

227 Dayaq ucluğu:

•

Ölçmә müstәvisindә ölçü xәttinin vәziyyәtini tәyin edәn elementә deyilir
Ölçmә müstәvisindә tәyin edәn elementә deyilir
Ölçü xәttinin vәziyyәtini mәrkәzә doğru yönәdәn elementә deyilir
Ölçmә müstәvisindә ölçü xәttinin vәziyyәtini 0a çatdıran elementә deyilir
Ölçmә müstәvisindә normallaşdırılmış elementә deyilir

228 Ölçmә qüvvәsi:

•

Düzgün cavab yoxdur
Ölçmә ucluğunun yoxlanılan mәhsulun sәthinә toxunduğu yerdә yaranır
Ölçmә ucluğunun yoxlanılan mәhsula doğru istiqamәtlәnir
Ölçmә ucluğunun ölçmә xәttinә istiqamәtlәnir
Ölçmә ucluğunun yoxlanılan mәhsulun sәthinә toxunduğu yerdә yaranır vә ölçmә xәttinә istiqamәtlәnir

229 әlavә xәta:

•

Tәsir edәn kәmiyyәtlәrin normal hәdlәri daxilindә olduqları halda istifadә edәrkәn yaranan xәtalara
Tәsir edәn kәmiyyәtlәrin hәqiqi qiymәtlәrindәn sapmasıdır
Tәsir edәn kәmiyyәtlәrin qiymәtlәrinin normal hәddәn kәnara çıxması nәticәsindә yaranan xәtalara deyilir
Tәsir edәn kәmiyyәtlәrin kәnara çıxmasıdır
Ölçü vasitәlәrinin dayanıqlıq vәziyyәtindәn çıxmasıdır

230 әks etmә:

•

Eyni şәraitdә yerinı yetirilmiş ölçmәnin nәticәlәrinin yaxınlığını әks etdirәn ölçmә kәmiyyәtinә deyilir
Müxtәlif şәraitdә yerinı yetirilmiş ölçmәnin nәticәlәrinin yaxınlığını әks etdirәn ölçmә kәmiyyәtinә deyilir
Eyni şәraitdә ölçmә kәmiyyәtinә deyilir
Müxtәlif şәraitdә ölçmә kәmiyyәtinә deyilir
Müxtәlif şәraitdә yerinı yetirilmiş ölçmәnin nәticәlәrinin uzaqlığını әks etdirәn ölçmә kәmiyyәtinә deyilir

231 Statik xәta:

•

Ölçü vasitәlәrinin girişindә ölçülәn kәmiyyәtin daimi qiymәtlәrinin onun dayanıqlıq vәziyyәtindәn hәqiqi
qiymәtlәrindәn sapmasına deyilir
Ölçü vasitәlәrinin çıxışında ölçülәn kәmiyyәtin daimi qiymәtlәrinin onun dayanıqlıq vәziyyәtindәn hәqiqi
qiymәtlәrindәn sapmasına deyilir
Ölçü vasitәlәrinin çıxışında ölçülәn kәmiyyәtin hәqiqi qiymәtindәn sapmasına deyilir
Ölçü vasitәlәrinin girişindә ölçülәn kәmiyyәtin hәqiqi qiymәtindәn sapmasına deyilir
Ölçü vasitәlәrinin daimi qiymәtlәrinin onun

232
0

•
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•

56
36
46
79

233 Tangensli lingin xәtasi sinuslu lignin xәtasindan necә dәfә coxdur?

•

4 dәfә
2 dәfә
5 dәfә
8 dәfә
6 dәfә

234 Ölçmә xәtasının minimal giymәtә malik olması şәrti hansı prinsipdә öz әksini tapmışdır?

•

teylor
abbe
nyuton
paskal
inversiya

235 Hansi prinsip nәinki әsas, eyni zamanda әlavә keyfiyyet parametrlәrinә dә nәzarәt etmәyә imkan verir?

•

lingli öturulmәlәrin parametrlәrinin secilmәsi prinsipi
abbe prinsipi
inversiya prinsipi
nәzarәt funksiyalari ile proseslәrin idarә edilmәsi funksiyalarinin birlәşdirilmәsi prinsipi
teylor prinsipi

236 Nәzarәt funksiyalari ilә texnoloji proseslәrin funksiyalarinin birlәşdirilmәsi yuksәk mәhsuldarli nәlәrdәn
istifadә elәmәyә imkan verir?

•

dogru variant yoxdu axi
avtomatlardan
maşınlardan
cihazlardan
carxlardan

237 Sinuslu lingin xәtasından 2 dәfә hansı xәta çoxdur?

•

heç biri
limitli ligin xәtası
tangensli lingin xәtası
konuslu ligin xәtası
sinuslu ligin xәtası

238 Alәt xәtası:

•

Doğru cavab yoxdur
Ölçmә xәtasının istifadә edilәn vasitәlәrinin xәtalarından asılıdan tәrkib hissәlәrinә deyilir
Ölçmә xәtasının tәrkib hissәlәrinә deyilir
Ölçmә xәtasının 1ә çatdırılmış qiymәtinә deyilir
Ölçmә alәtlәrinin müstәvisindә qeydә alınan qiymәtinә deyilir

239 Ölçmә diapazonu:

•

Ölçmә vasitәlәrinin normallaşdırılmış qiymәtinә deyilir
Ölçülәn kәmiyyәtin ölçmә vasitәlәrinin normallaşdırılmış müsaidә vә xәtaları ilә birlikdә sәrhәd qiymәtidir
Ölçülәn kәmiyyәtin ölçmә vasitәlәrinin normallaşdırılmış sәrhәd qiymәtinә deyilir
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Ölçülәn kәmiyyәtin müsaidә vә xәtaları ilә birlikdә sәrhәd qiymәtidir
Ölçmә vasitәlәrinin sәrhәd qiymәtinә deyilir

240 Sürüşmә nәticәsindә yaranan xәtanın azaltmaq üçün nә etmәk lazımdır?

•

diyircәyin bucaq sürәtini böyütmәk
valın diametrini kiçiltmәk
sürüşmә әmsalını böyütmәk
valın diametrini böyütmәk
sürüşmә әmsalını kiçiltmәk

241 valın hәr dövründә ölçmә diyircәyinin n dövr etmәsi hansı düsturla tәyin olunur ?

•
D=nd

242

•

yayin en kәsiyinin inersiya momentini
birinci nov elastiklik modulunu
hәrәkәtli sistemin cәkisini
hәrәkәtli sistemә tәsir edәn yayin sәrtliyini
mәftilin en kәsiyinin radiusunu

243

•

yayin sәrtliyini
yayin radiusu
yayin en kәsiyinin inersiya momentini
yayin uzunlugunu
vidәlәrin sayini

244 Kinetik sisteminin daxilinә ücuncu mәrhәlәdә nә daxil edilir?

•

heç nәyi
yarımfabrikatı
kranşteyni
kömpüteri
hazır detalı

245 Hansi mәrhәlәdә isә hazir detal maşinin kinematik sisteminin terkibinә daxil olur?

•

beşinci
dörduncu
uçuncu
birinci
sonuncu

246 Buraxila bilәn ölcmә xәtasi mumkun olan necә xeta hesab edilir?

•

orta
әn böyuk
orta vә kicik
dogru cavab yoxdu
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kicik

247 Neçә faizdәn artıq olarsa ona buraxıla bilinәn xәta demәk olar?

•

40%
30%
20%
60%
50%

248 Sorgu materiallarina gorә xәtti olculәr ucun dәqiqleşdirmәk әmsali hansi sәrhәdlәrin daxilinde
olmalidir?

•
249

•
250 Buraxila bilәn xәtalar necә faizden artiq olmamalidir?

•

50%
60%
10%
30%
40%

251 Nәzarәt quruluşlarının işlәmә prinsiplәrinin seçilmәsi nәdәn asılı deyil?

•

ölçmәnin aparıldığı şәraitdәn
yoxlanılan ölçünün qiymәtindәn
valın diametrindәn
ölçmә dәqiqliyindәn
yoxlanılan ölçünün qiymәtindәn,ölçmә dәqiqliyindәn

252 Sürüşmәnin nisbi әmsalı necә tәyin olunur?
R=Dd

•
253 Sürüşmәnin әmsalını kiçiltmәklә nәyә nail olmaq olar?

•

valın sürәtini artırmağa
valın diametrini böyütmәyә
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•

sürüşmә nәticәsindә yaranan xәtanın azaltmaq
sürüşmә әmsalını böyütmәyә
valın diametrini kiçiltmәyә

254 Hansı gurğuların işlәmә prinsiplәri seçilmәsi zamanı valın parametli nәzәrә alınmır?

•

çәki gurğuları
nәzәrәt gurğuları
dartıcı gurğuları
burucu gurğuları
ötürücü gurğuları

•

inversiya momenti
hәrәkәtli sistemә tәsir edәn yayin sәrtliyi
cismin cәkisi
videlәrin sayi
yayin radiusu

255

256 Ölçmә vasitәlәrinin vә maşınların lahihәlәndirilmәsindә hansı prinsipdәn istifadә olunur?

•

nyuton
inversiya
teylor
abbe
paskal

257 Hansi prinsipdәn sxemlәrin secilmәsindә, ölcmә vasitәlәrinin vә maşinlarin layihәlәndirilmәsindә geniş
tetbiq olunur?

•

dogru cavab yoxdur
inversiya prinsipi
teylor prinsipi
abbe prinsipi
hәr uçundәn

258 Ölçmә vasitәlәri ilә nәzarәt obyektlәrinin qarşılıqlı әlaqәsi nә uzrә ola bilәr?

•

noqtә, xәta vә sәth
xәta
sәth
noqtә
dogru variant yoxdu

259 İstehsal proseslәrinin idarә edilmәsindә istifadә etmә qәza hallarini aradan qaldirmaq , onlarin yaradan
sәbәblәrin qarşisini almaq , әtraf muhutin qorunmasinda nәdәn geniş tәtbiq olunur?

•

duzgun cavab yoxdur
fehlәlәrdәn
agır texnikadan
Nәzarәt vasitәlәrindәn
kameralardan

260 Maşinqayirmada geniş yayilmiş prinsip aşagidakilardan hansidir?

•

duzgun cavab yoxdu
abbe prinsipi
lingli oturmәlәrin parametrlәrin secilmәsi prinsipi
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•

nәzarәt funksiyalari ilә proseslәrin idarә edilmәsi funksiyalarinin birleşdirilmәsi prinsipi.
teylor prinsipi

261 Hansi prinsipә gorә ölcmә xәtasinin minimum qiymәtә malik olmasi şәrti gozlәnilmәzdir?

•

dogru cavab yoxdur
inversiya prinsipi
teylor prinsipi
abbe prinsipi
hәr uçundәn

262 әgәr kurә donmә hәlqәsindә yerlәşibsә öturmә sinuslu, dönmә hәlqәsinin irәliliyәn qarişiq hәlqәdә
yerlәşmiş kurәsinin toxundugu mustәvi varsa, bu necә adlanir?

•

duzgun cavab yoxdur
kotensial
potensial
tangensial
sinusial

263 Nәzarәt funksiyalari ilә proseslәrin idarә edilmәsi funksiyalarinin birlәşdirilmәsi prinsipindәn harada
geniş istifade olunur?

•

cavab yoxdur
yungul sәnayedә
avtomatlaşdirmada
maşinqayirmada
baliqciliq sәnayәsindә

264

•

yayin radiusu
videlәrin sayi
hәrәkәtli sistemә tәsir edәn yayin sәrtliyi
hәrәkәtli cismin cәkisini
inversiya momenti

265 İnversiya prinsipi nәyә deyilir?

•

cavab yoxdur
bu prinsipdәn konstruktor maşini layihәlәndirәrkәn, texnoloq hazirlayarkәn, metroloq nәzarәt vә olcmә vaxti
nәzәrә alinmalidir
bu prinsipe gorә olcmәnin әn kicik xәtasi o vaxt alinirki, nәzarәt edilәn olcu ilә muqayisә elementi eyni xәtt
uzәrinә duşur
bu prinsip detalin hazirlanmasinda başlayaraq onun istismalarina qәdәr olan butun mәrhәlәlәrdә muxtәlif forma vә
vәziyyәtlәrә duşmәsinә әsaslanir
bu prinsipә gorә detalin hәndәsi parametrlәrinin qarşiliqli yerlәşmәsindә vә formasinda xәtalar vardirsa, onda onun
olculәrinin uygunlugu o halda mumkundur ki, keçәn vә kecmәyәn hәdlәrin qiymәtlәri müәyyәn edilmiş olur

266 Teylor prinsipi nәyә deyilir?

•

cavab yoxdur
bu prinsip detalin hazirlanmasinda başlayaraq onun istismalarina qәdәr olan butun mәrhәlәlәrdә muxtәlif forma vә
vәziyyәtlәrә duşmәsinә әsaslanir
bu prinsipә gorә olcmәnin әn kicik xәtasi o vaxt alinirki, nәzarәt edilәn olcu ilә muqayisә elementi eyni xәtt
uzәrinә duşur
bu prinsipә gorә detalin hәndәsi parametrlәrinin qarşiliqli yerleşmәsindә vә formasinda xәtalar vardirsa, onda onun
olculәrinin uygunlugu o halda mumkundur ki, kecәn vә kecmәyәn hәdlerin qiymәtlәri muәyyәn edilmiş olur
bu prinsipdәn konstruktor maşini layihәlәndirәrkәn, texnoloq hazirlayarkәn, metroloq nәzarәt vә olcmә vaxti
nәzәrә alinmalidir
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267 O nәdir ki, әvvәlcә emal obyektinә, sonra nәzarәt vә olcmә obyektinә, sonra isә maşin mexanizmlәrin
tәrkib hissәsinә cevrilir?

•

cavab yoxdur
bolt
cisim
detal
zәncir

268 Abbe prinsipi nәyә deyilir?

•

cavab yoxdur
bu prinsip detalin hazirlanmasinda başlayaraq onun istismalarina qәdәr olan butun mәrhәlәlәrdә muxtәlif forma vә
vәziyyәtlәrә duşmәsinә әsaslanir
bu prinsipә gorә detalin hәndәsi parametrlerinin qarşiliqli yerleşmәsindә vә formasinda xәtalar vardirsa, onda onun
olculәrinin uygunlugu o halda mumkundur ki, kecәn vә kecmәyәn hәdlәrin qiymәtlәri muәyyәn edilmiş olur
bu prinsipә gorә olcmәnin әn kicik xәtasi o vaxt alinirki, nәzarәt edilәn olcu ilә muqayisә elementi eyni xәtt
uzerinә duşur
bu prinsipden konstruktor maşini layihәlәndirәrkәn, texnoloq hazirlayarkәn, metroloq nәzarәt vә olcmә vaxti
nәzәrә alinmalidir

269 Detala necә tәrәf yazmaq olar?

•

goşülan metal
hatırlanan metal
әridilәn metal
әvvәlcә emal obyekti, sonra nәzarәt vә ölçmә obyekti vә daha sonra maşın vә mexanizm hissәsi olan cisim?
bәrkidilәn metal

270

•

yayin uzunlugu
yayin sәrtliyi
hәrәkәtli cismin cәkisi
sistemin xususi titrәmә dovru
inversiya momenti

271 İnduksiyanın dәyişmәsi V vә bu sıçrayışların tezliyi materialın nәyi ilә xarakteriә edilir?

•

cәrәyan ötürmәsi
temperaturdan asılılğı
xarici strukturu
dәyişkәnliyi
daxili strukturu

272 Sıfır metodundan әn çox harada tәtbiq edilir?

•

maqnitoelektrik öıçmәlәrdә
bioloji ölçmә üsullarında
dozalaşdırma avtomatlarında
loqometrlәrdә
ampermetrlәrdә

273 Ölçmәnin dәqiqliyini artırmaq üçün hansı metod mәqsәdә uyğun hesab edilir?

•

diferensial
sıfır
tutuşdurma
әvәzetmә
dolayı
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274 Kütlәnin ölçülmәsi vә ona nәzarәt edilmә üsulu nәdәn asılıdır?

•

cismin çәkisi vә ağırlıqdan
cazibә qüvvәsi vә elektrik cәrәyanından
cazibә qüvvәsi vә sәrbәst düşmә tәcilindәn
sәrbәst düşmә tәcili vә ağırlıq qüvvәsndәn
yalnız cazibә qüvvәsindәn

275

•
276 Milin yerdәyişmәsi üsulunda hansı yerdәyişmәlәr ölçülür?

•

60 dәrәcәli
30 dәrәcәli
kiçik
böyük
90 dәrәcәli

277 Avtomatik nәzarәt zamanı aşağıdakı metodlardan hansı әlverişli hesab edillir?

•

milin yerdәyişmәsi metodu
cәrәyan keçiriciliyinin yoxlanması metodu
maqnit keçiriciliyinә görә yoxlanma
Berkqauz sәslәri metodu
basılma metodu

278 Termiki emalın әn sadә nәzarәt metodu hansıdır?

•

elektrik keçiriciliyinә görә yoxlanması
induktivliyә görә yoxlanması
maqnit keçiriciliyә görә yoxlanması
temperatura görә
preslәmә yoluyla

279 Avtomatik nәzarәt zamanı şәrait dәyişdiyindәn cismin yoxlanılan sәthә әsasәn nәyi ölçmәk әlverişlidir?

•

sürtünmәsini
elektrik keçiriciliyini
maqnit xassәsini
induktivliyini
basılma dәrinliyini

280 Yoxlama metodlarından olan maqnit sәsi metodu hansı hadisәyә әsaslanır?

•

dәyişәn cәrәyan
elektromaqnit hadisәsi
Barkqauz sәslәri
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•

Faradey cәrәyanı
Watt sabiti

281 Nәzarәt edilәn detalın korlanmaması üçün hansl yoxlama metodundan istifadә edilir?

•

birbaşa
dolayı
sistemlәşdirilmiş
birgә
cәmlәşdirmә

282 Materialın mikrohәcminin maqnit xassәlәrinin xarakterizә edәn elementlәr necә adlanır?

•

maqnitlәr
domenlәr
dinamolar
ilgәklәr
modellәr

283 Material maqnitlәşәrkәn onun tәsvirindәn fәrqli olaraq hәqiqәtdә hansı şәkildә olur?

•

paralel düz xәtt
sıçrayışlı qırılan xәtt
konusvari
sıçrayışsız düz xәtt
silindrik çarpaz

284 Material maqnitlәşәrkәn onun әyrisini hansı şәkildә tәsvir edirlәr?

•

konus
ilgәk
kvadrat
dairә
silindrik

285 Materialın strukturuna vә sәthin bәrkliyinә nәzarәt metodunda strukturu yoxlanılan detalın
korlanmasının qarşısının almaq üçün nәdәn istifadә edilir?

•

şahiddetal çox aşağı temperaturda dondurulur
şahiddetal termiki emala uğradılır
işçidetal elektriklә neytrallaşdırılır
işçidetalın prototipi hazırlanır
şahiddetal tәzyiqә mәruz edilir

286 Materialın strukturuna vә sәthin bәrkliyinә nәzarәt metodunda çatışmayan cәhәt nәdir?

•

strukturu yoxlanılan detalın keyfiyyәtsiz olmasıdır
strukturu yoxlanılan detalın qeyri dәqiq olmasıdır
istiliyә davamsızdır
strukturu yoxlanılan detalın korlanmasıdır
xәtaların böyük olmasıdır

287 Yarımkeçiricilәrin tәtbiqi nәyә görә mәhdud hesab edilir?

•

dәyişәn cәrәyanda işlәmәdiyinә görә
onların xaraktersitikalarnını temperaturdan asılı olmasına vә qeyri sabitliklәrinә görә
milә tәtbiq edilәn qüvvәnin kiçik olmasına görә
detalların çoxlu sayda deformasiyalara uğradığına görә
dәqiqliyi 1ә bәrabәr olduğuna görә
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288 Akselerometrin neçә әsas növü var?

•

6
2
3
4
5

289 Xәtti yәcillәri ölçmәk üçün hansı cihazdan istifadә edirlәr?

•

kilometrdәn
akselerometrdәn
ampermetrdәn
voltmetrdәn
termometrdәn

290 Akselerometr nә üçündür?

•

mqnit induksiyasını ölçmәk üçün
xәtti tәcillәri ölçmәk üçün
cәrәyanı ölçmәk üçün
tәzyiqi ölçmәk üçün
hәcmi ölçmәk üçün

291 Suyun molekulları necәdir?

•

bәrk halda
kristal formada
eyni qütblü
әks qütblü
maye formada

292 Hissәciklәrin axınına perpendikulyar yerlәşmiş vahid sәthdәn vahid vaxt müddәtindә keçәn hissәciklәrlә
vә kvantlarla keçәn enerjini nә adlandırılar?

•

şüalanma bucağı
şüalanma seli
şüalanma dәrәcәsi
şüalanma intensivliyi
şüalanma sürәti

293 Şüalanma intensivliyi hansı işarә ilә qeyd edilir?

•

R
Q
Y
E

294 Vahid sәthdәn vahid vaxt müddәtindә hissәciklәrә keçәn enerji necә adlanır?

•

şüalanma dәrәcәsi
şüalanma bucağı
şüalanma sürәti
şüalanma intensivliyi
şüalanma seli

295
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•

ölçülә bilmir
voltmetrlәrlә
dinamometrlәrlә
meqaelektrovoltla
barometrlә

296 Normal tәzyiqdә hәr işarә bir elektrostatın vahid miqdarında enerji daşıyan ionlar yaradır. Bu da nә
qәdәr ion cütü demәkdir?

•
297 İonlaşdırma miqdarı nә ilә ölçülür?

•

kl/kq

298 Hansı göstәrici ilә şüalanma qabiliyyәti qiymәtlәndirilir?

•

ionlaşdırma bucağı
ionlaşdırma dәrәcәsi
ionlaşdırma üstünlüyü
ionlaşdırma miqdarı
ionlaşdırma sürәti

299 Şüalanmanın ionlaşdırma qabiliyyәti nә ilә qiymәtlәndirilir?

•

ionlaşdırma bucağı
ionlaşdırma dәrәcәsi
ionlaşdırma üstünlüyü
ionlaşdırma miqdarı
ionlaşdırma sürәti

300 Şüalanma intensivliyi nә ilә ölçülür?

•

m/san
san/m

301 İonlaşdırma miqdarını ölçәn xüsusi vahid olan rentqen nәyә bәrabәrdir?

•
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302 Axını keçirәn sәs dalğası aşağıdakı hansı düsturla hesablanır?
meyllәnmir

•
303 Havada tozlanmaya nәzarәt etmәyәn necә metodu var?

•

6
4
3
2
5

304 Suyun molekulu necә düzülmüşdür?

•

bәrk halda
kristal formada
eyni qütblü
әks qütblü
maye formada

305 Sәs dalğası axını keçәrkәn nә qәdәrmeyllәnir?
meyllәnmir

•
306

•
307

•

heç bir mühitdә
yalnız qazlarda
yalnız mayedә
bütün mühitlәrdә
hәm qaz, hәm mayedә

308
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•

hәm qaz, hәm mayedә
bütün mühitlәrdә
çox kiçik
çox böyük
yoxdur

309 İonlaşdırma hәrәkәtinin tezliyi ifadә olunur:

•

310 Hәr bir alfa hissәcik böyük enerjiyә malik olduğundan nә qәdәr molekul ionlaşır?

•

200,000 çox
200,000ә qәdәr
500,000ә qәdәr
ionlaşdırmır
100,000әqәdәr

311 1R şüalanmada 1sm3 havaya nә qәdәrenerji uyğundur?

•
312 Havada ionların cütünün yaranmasına nә qәdәr enerji tәlәb edilir?

•

35 eV
34 eV
38 eV
37 eV
36 eV

•

5

313

2
0

314

•

8.2
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0
2

315

•

daha kiçikdir
daha böyükdür
eynidir

316 Kulonometrik metodda elektrodla kimyәvi reaksiyaya girmiş maddәnin miqdarı hansı qanuna görә
müәyyәnlәşdirilir?

•

Arximed
Faradey
Enşteyn
Platon
Nyuton

317 Sarğacın effektivliyi nә ilә ölçülür?

•

tonla
faizlә
litrlә
saniyәilә
qramla

318 İonlaşma hәrәkәtinin tezliyi necә ifadә olunur?

•

heç hansı
çox böyük deyil
yeksәkdir
çoxdur
artandır

319
kütlәvilik әmsalı yoxdur

•
320

•

0
20 mm qәdәr
sonsuzluq
5 mm qәdәr
10 mm qәdәr

321 Hansı qanuna görә reaksiyaya girmiş maddәlәrin miqdarı müәyyәnlәşdirilir?

•

Arximed
Faradey
Enşteyn
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Platon
Nyuton

322

•

0
8.2

323 Mәnbәnin fәallığına görәmiqdarın gücü tәyin edilir?

•

324

•

0,26 Pә qәdәr
0,05 Pә qәdәr
10,5 Pә qәdәr
2 Pә qәdәr
1,5 Pә qәdәr

325 Sarğacın effektivliyi necәdir?

•

yeksәkdir
çox böyük deyil
heç hansı
artandır
çoxdur

326

•

15 m qәdәr
10 m qәdәr
sonsuzluq
5 m qәdәr
20 m qәdәr

327

•

0,2 m qurğuşun
bir neçә millimetr qurğuşun
0,05 mm qurğuşun
0,07 m alüminium
0,2 mm alüminium
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328

•

10 mm qәdәr
100 mm çox
100 mm qәdәr
sonsuzluq
100 m çox

329

•

0,2 m qurğuşun
bir neçәmm alüminium
0,05 mm qurğuşun
0,07 m alüminium
0,2 mm alüminium

•

0,2 m qurğuşun
0,02 mm alüminiumdan az
0,05 mm qurğuşun
0,07 m alüminium
0,2 mm alüminium

330

331 Xaotik gәrginlik hansı zaman yaranır?

•

su qızdırıldıqda
su buxarlandıqda
suyun axını dayandıqda
suyun axını elektrodlar arasından keçdikdә
su soyuduqda

332 Suyun axını elektrodlar arasından keçdikdә onlarda nә yaradır ?

•

Heç bir tәsiri yoxdur
Boşalma
Qeyriintizamlıq
Xaotik gәrginlik
Nizamlılıq

333 Alfa hissәciklәrinin çәkisi nә qәdәrdir?
8.2

•

0
2

334 Hәr bir alfa hissәcik böyük enerjiyә malik olduğundan nә qәdәr molekul ionlaşır?

•

500,000ә qәdәr
100,000әqәdәr
200,000 çox
200,000ә qәdәr
ionlaşdırmır

335 Alfa hissәciklәri hansı mühitdә hәr hansı böyük bir mәsafәyә keçә bilәr?
heç bir mühitdә
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•

bütün mühitlәrdә
yalnız mayedә
yalnız qazlarda
hәm qaz, hәm mayedә

336 Beta hissәciklәrinin nüfuzetmә qabiliyyәti necәdir?

•

0,2 m qurğuşun
0,07 m alüminium
0,05 mm qurğuşun
bir neçәmm alüminium
0,2 mm alüminium

337 Alfa hissәciklәrinin nüfuzetmә qabiliyyәti necәdir?

•

0,2 m qurğuşun
0,07 m alüminium
0,05 mm qurğuşun
0,02 mm alüminiumdan az
0,2 mm alüminium

338 Aşağıdakılardan hansıları ultrasәs sәrf ölçәn cihazın çatışmayan cәhәtidir?

•

Düzgün cavab yoxdur
Ultrasәsin titrәmәsi
Mayedәn buraxılan ultrasәs dalğalarının uzunluğu
Onların göstәricilәrinin ultrasәsin yayılma sürәtindәn asılı olması
Elektrik keçiriciliyinin yüksәk olması

339 Suyun molekulları әks qütblü olduqlarından, elektrodların arasına girdikdә onlarda nә yaradırlar ?

•

Heç bir tәsiri yoxdur
Qarışıqlıq
Boşalma
Yüklәnmә
Nizamlı düzülüş

340 Suyun axını elektrodlar arasından keçdikdә onlarda xaotik gәrginlik yaradır. Bu nә adlanır ?

•

İmpulsun dәyişmәsi
Gәrginiyin dәyişmәsi
Tәzyiqin dәyişmәsi
Uğultunun gәrginliyi
Fazalar fәrqi

341 Uğultunun tәrsiredici qiymәti nәyi xarakterizә edir ?

•

Elektrodlar arasındakı elektrik hәrәkәt qüvvәsini ( EHQ )
Elektrodlar arasındakı mәsafәni
Elektrodlar arasındakı aralıqda olan axının sürәtini
Elektrodlar arasındakı aralıqda olan axının sәrfini
Gәrginliyin maksimum qiymәtini

342 Sәrfin elektrouğultu metodunun çatışmayan cәhәti nәdir ?

•

Mayenin hәrәkәti zamanı keçiricilәrdә elektrik hәrәkәt qüvvәsinin yaranması
Gәrginliyin qiymәtinin ölçmәlәrin nәticәlәrinә tәsir edә bilmәmәsi
Axının sürәtli olması
Axının turbulentliyinin ölçmәnin nәticәlәrinә tәsir edә bilmәmәsi
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Elektrik hәrәkәt qüvvәsinin ölçmәlәrin nәticәlәrinә tәsir edә bilmәsi

343 Tezlikli sәrf ölçәnlәrdә şüalandırıcı hәr bir sonrakı impulsu o vaxt göndәrir ki, әvvәlki impuls
qәbulediciyә çatmış olsun. Bu halda tezlik hansı düsturla hesablanır ?
.....
...

•

.
..

....

344 Ultrasәs dalğalarında siqnalın axın istiqamәtindә şüalandırıcısından qәbuledicisinә keçmә vaxtı hansı
düsturla tәyin edilir ?

•
345 Ultrasәs dalğaları axın istiqamәtindә yayılarkәn onların sürәtlәri necә dәyişir ?

•

Dәyişmәz olaraq qalır
Axının sürәtinin yarısı qәdәr artır
Axının sürәti qәdәr azalır
Axının sürәti qәdәr artır
Axının sürәtinin yarısı qәdәr azalır

346 Sәs dalğası axınını keçәrkәn nә qәdәr meyillәnir ?

•
347 Axın ultrasәs dalğalarını keçir vә bucağı qәdәr meyillәnir. bucağı axının sürәtindәn asılıdır :

•
348 Ultrasәs dalğalarında siqnalın axının әksi istiqamәtindә şüalandırıcısından qәbuledicisinә keçmә vaxtı
hansı düsturla tәyin edilir ?
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•
349 Beta hissәciklәrinin çәkisi nә qәdәrdir?
0

•

8.2

350 Boru xәttini dәyişmәdәn, ultrasәs dalğalarını ondan yalnız bucaq altında şüalandırıcıdan qәbulediciyә
buraxmaq olar. Bu halda ultrasәs dalğalarının axının әksinә yayılma sürәti hansı ifadә ilә tәyin edilir ?

•
351 Boru xәttini dәyişmәdәn, ultrasәs dalğalarını ondan yalnız bucaq altında şüalandırıcıdan qәbulediciyә
buraxmaq olar. Bu halda ultrasәs dalğalarının axın istiqamәtindә yayılma sürәti hansı ifadә ilә tәyin edilir ?

•
352

•

353

•

eynidir
daha böyükdür
daha kiçikdir
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354 İonlaşdırma hәrәkәtinin tezliyi ifadә olunur:

•

355

•

Düzgün cavab yoxdur
Faza sәrf ölçәnlәrindә
Ultrasәs sәrf ölçәnlәrindә
İnduksiyalı sәrf ölçәnlәrindә
Taxometrik sәrf ölçәnlәrindә

356 Ultrasәs sәrf ölçәnlәrin çatışmayan cәhәti hansıdır ?

•

Elektrik keçiriciliyinin yüksәk olması
Onların göstәricilәrinin ultrasәsin yayılma sürәtindәn asılı olması
Mayedәn buraxılan ultrasәs dalğalarının uzunluğu
Ultrasәsin titrәmәsi
Düzgün cavab yoxdur

357

•

0,26 Pә qәdәr
1,5 Pә qәdәr
2 Pә qәdәr
10,5 Pә qәdәr
0,05 Pә qәdәr

358 Sarğacın effektivliyi nә ilә ölçülür?

•

qramla
faizlә
litrlә
saniyәilә
tonla

359 İonlaşma hәrәkәtinin tezliyi necә ifadә olunur?

•

heç hansı
çox böyük deyil
yeksәkdir
çoxdur
artandır
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360 Sarğacın effektivliyi necәdir?

•

heç hansı
çox böyük deyil
yeksәkdir
çoxdur
artandır

361 Beta hissәciklәrinin havada sәrbәst qaçış uzunluğu nә qәdәrdir?

•

10 m qәdәr
5 m qәdәr
sonsuzluq
20 m qәdәr
15 m qәdәr

362

•
363 Alfa hissәciklәrinin havada sәrbәst qaçış uzunluğu nә qәdәrdir?

•

sonsuzluq
100 mm qәdәr
10 mm qәdәr
100 mm çox
100 m çox

•

0,2 m qurğuşun
bir neçә millimetr qurğuşun
0,05 mm qurğuşun
0,07 m alüminium
0,2 mm alüminium

364

365 Tezlikli sәrf ölçәnlәrdә şüalandırıcı hәr bir sonrakı impulsu nә vaxt göndәrir ?

•

Boru xәttinin diametri artdıqda
Әvvәlki impuls qәbulediciyә çatdıqdan sonra
Sabit gәrginliyә malik olduqda
Titrәmәlәrin intensivliyinin qiymәti mәlum olduqda
Mayedәn ultrasәs dalğaları buraxıldıqda

366 ....

•

8.2
0
1
düzgün cavab yoxdur
5
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367 faktiki olaraq axına elektromaqnit sәrf ölçәn cihazı tәsir edirmi? (Sürәt 01.10.2015 13:05:57)

•

45 dәrәcәli bucaq altında tәsir edir
Perpendikulyar tәsir edir
Müәyyәn bucaq altında tәsir edir
Tәsir etmir
90 dәrәcәli bucaq altında tәsir edir

368 Elektromaqnit sәrf ölçәnlәr faktiki olaraq axına necә tәsir edir ? (Sürәt 01.10.2015 13:05:55)

•

45 dәrәcәli bucaq altında tәsir edir
Perpendikulyar tәsir edir
Müәyyәn bucaq altında tәsir edir
Tәsir etmir
90 dәrәcәli bucaq altında tәsir edir

369 Elektrodları birlәşdirәn xәttә vә mayenin axınına maqnit sahәsi necә istiqamәtlәnir? (Sürәt 01.10.2015
13:05:52)

•

İstiqamәtlәnmәmişdir
45 dәrәcәli bucaq altında
Paralel
Perpendikulyar
60 dәrәcәli bucaq altında

370 Elektrodları birlәşdirәn xәttә vә mayenin axınına maqnit sahәsi necә istiqamәtlәnir? (Sürәt 01.10.2015
13:05:50)

•

İstiqamәtlәnmәmişdir
45 dәrәcәli bucaq altında
Paralel
Perpendikulyar
60 dәrәcәli bucaq altında

371 Aşağıdakılardan hansıları ultrasәs sәrf ölçәn cihazın çatışmayan cәhәtidir? (Sürәt 01.10.2015 13:05:47)

•

Düzgün cavab yoxdur
Ultrasәsin titrәmәsi
Mayedәn buraxılan ultrasәs dalğalarının uzunluğu
Onların göstәricilәrinin ultrasәsin yayılma sürәtindәn asılı olması
Elektrik keçiriciliyinin yüksәk olması

372 Xaotik gәrginlik hansı zaman yaranır? (Sürәt 01.10.2015 13:06:02)

•

su qızdırıldıqda
su buxarlandıqda
suyun axını dayandıqda
suyun axını elektrodlar arasından keçdikdә
su soyuduqda

373 faktiki olaraq axına elektromaqnit sәrf ölçәn cihazı tәsir edirmi? (Sürәt 01.10.2015 13:06:00)

•

45 dәrәcәli bucaq altında tәsir edir
Perpendikulyar tәsir edir
Müәyyәn bucaq altında tәsir edir
Tәsir etmir
90 dәrәcәli bucaq altında tәsir edir
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374 Axının sürәtinә ultrasәs dalğaları hansı metodda perpendikulyar istiqamәtlәnir? (Sürәt 01.10.2015
13:05:43)

•

Sıfır metodu
Elektromaqnit metodu
Şüalandırma metodu
Ultrasәs metodu
Perpendikulyar metodu

375 Tezlikli sәrf ölçәnlәrdә şüalandırıcı hәr bir sonrakı impulsu nә vaxt göndәrir ? (Sürәt 01.10.2015
13:06:22)

•

Boru xәttinin diametri artdıqda
Titrәmәlәrin intensivliyinin qiymәti mәlum olduqda
Sabit gәrginliyә malik olduqda
Әvvәlki impuls qәbulediciyә çatdıqdan sonra
Mayedәn ultrasәs dalğaları buraxıldıqda

376 Suyun molekulları әks qütblü olduqlarından, elektrodların arasına girdikdә onlarda nә yaradırlar ? (Sürәt
01.10.2015 13:06:19)

•

Heç bir tәsiri yoxdur
Qarışıqlıq
Boşalma
Yüklәnmә
Nizamlı düzülüş

377 Suyun axını elektrodlar arasından keçdikdә onlarda xaotik gәrginlik yaradır. Bu nә adlanır ?

•

İmpulsun dәyişmәsi
Gәrginiyin dәyişmәsi
Tәzyiqin dәyişmәsi
Uğultunun gәrginliyi
Fazalar fәrqi

378 Mayenin hәrkәti zamanı yaranan elektrik hәrәkәt qüvvәsi hansı qanuna görә tәyin edilir ? (Sürәt
01.10.2015 13:06:13)

•

Şarl qanunu
Om qaπnunu
BoylMariott qanunu
Elektromaqnit induksiya qanunu
Bernulli qanunu

379 Mayedә sürәtlәrin oxa simmetrik profilindә elektrodlar arasında nә yaranır ? (Sürәt 01.10.2015
13:06:10)

•

Maqnit sahәsi
Cәrәyan
Gәrginlik
Elektrik hәrәkәt qüvvәsi
Gәrginlik düşküsü

380 Maqnit sahәsi mayenin axınına vә elektrodları birlәşdirәn xәttә necә istiqamәtlәnmişdir ? (Sürәt
01.10.2015 13:06:08)

•

İstiqamәtlәnmәmişdir
45 dәrәcәli bucaq altında
Paralel
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•

Perpendikulyar
60 dәrәcәli bucaq altında

381 İnduksiyalı sәrf ölçәnlәrdә EHQ nә ilә mütәnasib olur ? (Sürәt 01.10.2015 13:06:05)

•

İmpuls ilә
Axının sürәti ilә
Mayenin sәrfi Q ilә
Orta sürәt ilә

382 Dәqiqliyin yüksәldilmәsi әmsalını artırmaq üçün yoxlamanın dayandırılması vaxtını nә etmәk lazımdır?

•

düzgün cavab yoxdur
azaltmaq
dәyişmәmәk
artırmaq
hәm artırmaq, hәm azaltmaq

383 Yoxlamanın dayandırılması zamanı necә yanaşmaq lazımdır ki, gәrginliyin yüksәldilmәsi әmsalı artsın?

•

düzgün cavab yoxdur
azaltmaq
dәyişmәmәk
artırmaq
hәm artırmaq, hәm azaltmaq

384 Yoxlamanın dayandırılması vaxtını artırmaq nә üçün lazımdır?

•

doğru cavab yoxdur
etibarlılığı
dәqiqliyin etibarlılığını azltmaq üçün
dәqiqliyin etibarlılığını artırmaq üçün
etibarlılıq dәyişmir

385 Ölçmәlәrin sәpәlәnmәsi hansı halda olur?

•

heç biri
hәmcins
qeyribәrabәr
bәrabәr
qeyrihәmcins

386

•

ümumi diapazonlara kvadrat cәmi kimi
ümumi diapazonlara fәfrqi kimi
ümumi diapazonlara cәmi kimi
ümumi diapazonlara nisbәti kimi
ümumi diapazonlara hasili kimi

387 Yoxlamanın dayandırılması vaxtı necә adlanır?

•
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•

388 Dәqiqliyin yüksәldilmәsi әmsalı necә tәyin olunur?

•

389

•
390 Yoxlama dövründәki ölçülәrin sәpәlәnmәsi necә olur?

•

bәrabәr
qeyribәrabәr
hәmcins
qeyrihәmcins
heç biri

391 Dәqiqliyin yüksәldilmәsi hansı intervalda dәyişir?

•
392 Dәqiqliyin yüksәldilmәsi әmsalı necә kәmiyyәtdir?

•

dәyişә bilmәz
müsbәt
artan
azalan
sabit

393 F(t) monoton funksiyası üçün hansı düstur doğrudur?

•
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•

..

....

...

.....
.

394

•

sabit
kәsilmәz
diferensial
kәsilmәz, sabit vә diferensial
kәsilmәz vә diferensial

395 Kәsilmәz vә diferensial funksiya aşağıdakıların hansıları kimi yazılır? funksiyası necә funksiyadır?

•

d(x)
t(x)
h(x)
D(x)

396 Dәqiqliyin yüksәldilmәsini tәyin etmәk üçün neçә üsuldan istifadә edilir?

•

1
5
2
3
4

397 Dәqiqliyin yüksәldilmәsinin orta әmsalı necәdir?

•
doğru cavab yoxdur

398

•

diferensial vә kәsilmәz
normal
kәsilmәz
diferensial
59/102

21.12.2016

sabit

399 Dәqiqliyin yüksәldilmәsinin birinci üsulu hansı üsuldur?

•

doğru cavab yoxdur
әn kiçik üsul
әn böyük üsul
hәr iki üsul
heç bir üsuldan

400 Dәqiqliyin yüksәldilmәsini tәyinindә neçә üsul tәtbiq edilir?

•

2
1
5
4
3

401 Dәqiqliyin yüksәldilmәsini tәyin etmәk üçün neçә üsuldan istifadә edilir?

•

әn kiçik üsuldan
mümkün olan әn kiçik vә әn böyük üsuldan
heç bir üsuldan
doğru cavab yoxdur
әn böyük üsuldan

402 Dәqiqliyin etibarlılğını artırmaqdan ötrü nә etmәk lazımdır?

•

yoxlamanı saxlamaq
yoxlamanı aparmaq
heç nә etmәmәk
yoxlamanın dayandırılması vaxtını artırmaq
yoxlamanın vaxtını tәxirә salmaq

403 Dәqiqliyin yüksәldilmәsinin ikinci üsulu hansı üsuldur?

•

doğru cavab yoxdur
әn böyük üsul
әn kiçik üsul
hәr iki üsul
heç bir üsuldan

404 Dәqiqliyin yüksәldilmәsinin mütәrәqqilik әmsalı necә işarә olunur?

•
405 әn kiçik üsul dәqiqliyin yüksәldilmәsinin hansı üsuludur?

•

5
1
2
3
4
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406 Dәqiqliyin yüksәldilmәsinin reqressiya әmsalı necә işarә olunur?

•

düzgün cavab yoxdur
.

..

...

....

407 Dәqiqilik kvaliteti hansılardır?

•

......

....

...

doğru cavab yoxdur
..

408 Normal paylanma qanunu:

•

doğru cavab yoxdur

409 Dәqiqlik necә kvalitet dәyişir?

•

2
1
4
dәyişmir
3

410 Avtooperatorların mәhsuldarlığının artması sәrfi necәdir?

•
61/102

21.12.2016

411 Dәqiqliyin yüksәldilmәsinin reqressiya әmsalı nәyә bәrabәrdir?

•

0
1
2
3

412 Tәsadüfi kәmiyyәtlәrin normal paylanma qarşısında ani sәpәlәnmә nәyә bәrabәrdir?

•

6
5
2
3
4

413 Dәqiqliyin yüksәldilmәsinin orta әmsalı necә işarә olunur?

•
414 Tek elementli ve cem halinda xetalari hansi sinfe aiddir? (Sürәt 01.10.2015 13:08:16)

•

Tezahuretme
Hec biri
Ededi
Yaranma
Aydinlasdirmanin usullari

415 Normal is seraitinde xarakterze olunan parametrlerin deyisme hedleri onlarin hansi xarakteristikasi
hesab olunur? (Sürәt 01.10.2015 13:08:14)

•

Ededi ifadeolunma
Cem hali
Esas xarakteristikasi
Etrafmuhite tesiri
Tek elementlilik

416 Mutleq ve Nisbi xeta hansi sinfe aiddir? (Sürәt 01.10.2015 13:08:11)

•

Tezahuretme
Ededi ifadeolunmanin formalari
Etrafmuhit
Aydinlasdirma
Yaranma

417 Xususi ve Gerilme xetasi hansi sinfe aiddir? (Sürәt 01.10.2015 13:08:09)

•

Ededi
Etrafmuhitin tesiri
Yaranma
Tezahuretme
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Aydinlasdirma

418 Cereyan menbelerinin xarakteristikasinin qeyristabililiyi (Sürәt 01.10.2015 13:08:06)

•

Tezlik,tezyiq
Gerginlik,tezlik,tezyiq
Sixliq,tecil
Sahe,rutubet
Tezyiq,gerginlik

419 Aletli ve elaqeli sazlanma xetalari hansi sinfe aiddir? (Sürәt 01.10.2015 13:08:04)

•

Hec biri
Yaranma ardicilligi
Aydinlasdirma
Ededi
Tezahuretme

420 Aktiv nezaret qurgularinin (ANQ) xetalarinin faktorlardan asliliq sinfi – etrafmuhitin tesiri (Sürәt
01.10.2015 13:08:00)

•

Xususi,tek elementli
Gerilme,cem halinda
Xususi,gerilme
Xususi
Gerilme

421 Aktiv nezaret qurgularinin (ANQ) xetalarinin faktorlardan asliliq sinfi – ededi ifade olunma (Sürәt
01.10.2015 13:07:57)

•

Mutleq
Statik, mutleq
Nisbi
Mutleq, nisbi
Tesadufi,nisbi

422 Aşağıdakı hansı mikroproseslәrdәn kiçik deformasiyalarda istifadә olunur?

•

bioloji
pnevmatik
pyezoelektrik
fotoelektrik
induktiv

423 Kiçik Deformasiyalarda hansı mikroskoplardan istifadә etmәk münasibdir?

•

bioloji
pnevmatik
pyezoelektrik
fotoelektrik
induktiv

424 Deformasiyanın fotoelektrik mikroskopla ölçülmәsi nә vaxt münasib hesab edilir?

•

elastiki elementi şәffaf pәncәrәdәn müşayiәt etmәk mümkün olmadıqda
elastiki element sıxılmaya vәya dartılmaya mәruz qaldıqda
elastiki element vakuum kamerasının xaricindә yerlәşdikdә
elastiki elementә yaxınlaşmaq çәtindir vәya mümkün deyil
böyük deformasiya olduqda
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425 Aşağıdakı hansı çeviricilәrlә elastiki güvvәlәrә nәzarәt olunur?

•

fotoelektrik
pyezoelektrik
yarımkeçirici
pnevmatik
tenzorezistorlu

426 Elastiki qüvvәlәrә nәzarәt hansı çevirici ilә hәyata keçirilә bilәr?

•

fotoelektrik
pyezoelektrik
yarımkeçirici
pnevmatik
tenzorezistorlu

427 Xarici tәsirlәrin kömәyi ilә әmәlә gәlәn elastiki güvvәlәr necә yaranır?

•

elementin sәrtliyindәn
plastik elementdәn
bütöv metalik elementin yoxluğundan
elastiki elementin deformasiyasından
metalik elementik sәrtliyindәn

428 Elastiki qüvvәlәrә nәzarәt hansı çevirici ilә hәyata keçirilә bilәr?

•

termiki
fotoelektrik
tenzoçevirici
elektroәlaqә
tenzorezistorlu

429 Deformasiyanın ölçmә metodları neçә qrupa bölünür?

•

6
4
3
2
5

430 Aşağıdakılardan hansılarla olastiki güvvәlәrә nәzarәt etmәk mümkündür?

•

yarımkeçirici
pyezoelektrik
tenzorezistorlu
induktiv
fotoelektrik

431 Elastiki qüvvәlәrә nәzarәt hansı çevirici ilә hәyata keçirilә bilәr?

•

yarımkeçirici
pyezoelektrik
tenzorezistorlu
induktiv
fotoelektrik

432 Elektro әlaqә ilә hansı güvvәlәrә nәzarәt edilә bilәr?
heç biri
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•

xarici güvvәlәrә
plastik güvvәlәrә
elastik güvvәlәrә
daxili güvvәlәrә

433 Elastiki elementin deformasiyasını yaradan elastiki qüvvәlәr hansı qüvvәlәrin tәsirindәn әmәlә gәlir?

•

sürtünmә
deformasiya
daxili
xarici
cazibә

434 İnduksiyanın dәyişmәsi V vә bu sıçrayışların tezliyi materialın nәyi ilә xarakteriә edilir?

•

xarici strukturu
daxili strukturu
cәrәyan ötürmәsi
dәyişkәnliyi
temperaturdan asılılğı

435 Yoxlama metodlarından olan maqnit sәsi metodu hansı hadisәyә әsaslanır?

•

Faradey cәrәyanı
Barkqauz sәslәri
dәyişәn cәrәyan
elektromaqnit hadisәsi
Watt sabiti

436 Nәzarәt edilәn detalın korlanmaması üçün hansl yoxlama metodundan istifadә edilir?

•

cәmlәşdirmә
birgә
sistemlәşdirilmiş
dolayı
birbaşa

437 Materialın mikrohәcminin maqnit xassәlәrinin xarakterizә edәn elementlәr necә adlanır?

•

ilgәklәr
domenlәr
maqnitlәr
modellәr
dinamolar

438 Material maqnitlәşәrkәn onun әyrisini hansı şәkildә tәsvir edirlәr?

•

kvadrat
ilgәk
konus
silindrik
dairә

439 Materialın strukturuna vә sәthin bәrkliyinә nәzarәt metodunda strukturu yoxlanılan detalın
korlanmasının qarşısının almaq üçün nәdәn istifadә edilir?

•

işçidetal elektriklә neytrallaşdırılır
şahiddetal termiki emala uğradılır
şahiddetal çox aşağı temperaturda dondurulur
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şahiddetal tәzyiqә mәruz edilir
işçidetalın prototipi hazırlanır

440 Materialın strukturuna vә sәthin bәrkliyinә nәzarәt metodunda çatışmayan cәhәt nәdir?

•

strukturu yoxlanılan detalın qeyri dәqiq olmasıdır
strukturu yoxlanılan detalın korlanmasıdır
istiliyә davamsızdır
xәtaların böyük olmasıdır
strukturu yoxlanılan detalın keyfiyyәtsiz olmasıdır

441 Yarımkeçiricilәrin tәtbiqi nәyә görә mәhdud hesab edilir?

•

dәqiqliyi 1ә bәrabәr olduğuna görә
milә tәtbiq edilәn qüvvәnin kiçik olmasına görә
onların xaraktersitikalarnını temperaturdan asılı olmasına vә qeyri sabitliklәrinә görә
detalların çoxlu sayda deformasiyalara uğradığına görә
dәyişәn cәrәyanda işlәmәdiyinә görә

442 Hansı halda yapışdırılan tenzorezistorlardan istifadә etmәk olar?

•

böyük deformasiyalar olduqda
istismar zamanı detal çoxlu sayda deformasiyalara uğrasın
simin deformasiyasını ölçmәk mümkün olmadıqda
detalların sayı az olduqda
kiçik deformasiyalar olduqda

443 Nәzarәt metodunda sim o qәdәr nazik olmalıdırki,onun deformasiyası üçün laım olan qüvvә,milә tәtbiq
edilәn qüvvә ilә müqayisәdә necә olmalıdır?

•

1ә bәrabәr
kiçik
böyük
bәrabәr
0a bәrabәr

444 Deformasiyanın 2ci ölçmә metodunda hansı çeviricilәrdәn istifadә olunur?

•

induktiv
pyezoelektrik
tenzoçeviricilәrdәn
pnevmatik
fotoelektrik

445 Nәzarәt zamanı yapışdırılan tenzorezistorlardan istifadә etmәk hansı halda münasibdir?

•

böyük deformasiyalar olduqda
istismar zamanı detal çoxlu sayda deformasiyalara uğrasın
detalların sayı az olduqda
simin deformasiyasını ölçmәk mümkün olmadıqda
kiçik deformasiyalar olduqda

446

•
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447 İnversiya metodunda ölçmә neçә aparılır?

•

hec biri
kütlәyә müәyyәn sürәt verilir sonra isә ona kәskin sürәtdә tormozlayırlar
kütlәyә müәyyәn sürәt verilir
kütlә kәskin tormoz edilir
kütlә tәyin edilir

448 Hansı ölçmә metodunda kütlәyә müәyyәn sürәt verilir,sonra isә onu birdәn kәskin sürәtdә
tormozlayırlar?

•

daraltma
inversiya
konvensiya
fırlanma
basılma

449 Elektroәlaqә tәrәzilәrindә әlaqәlәndiricilәr eyni zamanda harada yerlәçir?

•

işarәsiz bölgәlәrdә
aralıq bölgәlәrdә
mәrkәzdә
aşağı bölgәlәrdә
yuxarı bölgәlәrdә

450 Sıfır metodundan әn çox harada tәtbiq edilir?

•

bioloji ölçmә üsullarında
loqometrlәrdә
dozalaşdırma avtomatlarında
ampermetrlәrdә
maqnitoelektrik öıçmәlәrdә

451 Ölçmәnin dәqiqliyini artırmaq üçün hansı metod mәqsәdә uyğun hesab edilir?

•

diferensial
sıfır
tutuşdurma
әvәzetmә
dolayı

452 Kütlәnin ölçülmәsi vә ona nәzarәt edilmә üsulu nәdәn asılıdır?

•

yalnız cazibә qüvvәsindәn
cazibә qüvvәsi vә sәrbәst düşmә tәcilindәn
cazibә qüvvәsi vә elektrik cәrәyanından
sәrbәst düşmә tәcili vә ağırlıq qüvvәsndәn
cismin çәkisi vә ağırlıqdan

453 Elektroәlaqә tәrәzilәr,yayları elastiki itirilmәsilә әlaqәdar yarana bilәn xәtaları aradan qaldırmaq üçün
necә yoxlanmalıdır?
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•

birbaşa
dövri
fasilәsiz
aktiv
passiv

454 Milin yerdәyişmәsi üsulunda hansı yerdәyişmәlәr ölçülür?

•

böyük
kiçik
30 dәrәcәli
60 dәrәcәli
90 dәrәcәli

455 Avtomatik nәzarәt zamanı aşağıdakı metodlardan hansı әlverişli hesab edillir?

•

Berkqauz sәslәri metodu
milin yerdәyişmәsi metodu
basılma metodu
cәrәyan keçiriciliyinin yoxlanması metodu
maqnit keçiriciliyinә görә yoxlanma

456 Avtomatik nәzarәt zamanı şәrait dәyişdiyindәn cismin yoxlanılan sәthә әsasәn nәyi ölçmәk әlverişlidir?

•

elektrik keçiriciliyini
basılma dәrinliyini
sürtünmәsini
induktivliyini
maqnit xassәsini

457 Termiki emalın әn sadә nәzarәt metodu hansıdır?

•

induktivliyә görә yoxlanması
maqnit keçiriciliyә görә yoxlanması
preslәmә yoluyla
temperatura görә
elektrik keçiriciliyinә görә yoxlanması

458 Kicik fırlanma tezliyini ölçәbilmәmәsi taxogeneratorun hansı cәhәtidir?

•

fәrqlәnәn
bәyәnilmәyәn
catışan
catışmayan
bәyәnilәn

459 Gәrginliyin amplitudasını vә formasını nәlәr dәyişә bilir?

•

kondensatorlar
taxogeneratorlar
daxili faktorlar
xarici faktorlar
startorlar

460 Taxoganaratora tәsir edәn xarici faktorlar nәyi dәyişә bilәr?
heç bir şeyi
tutumun amplitudasını vә onun formasını
cәrәyanın amplitudasını vә bu cәrәyanın formasını

•
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•

gәrginliyin amplitudasını vә bu gәrginliyin formasını
cәrәyanı, gәrfinliyi vә tutumu

461 әn sadә taxogeneratorlar hansılardı?

•

hec biri
mürәkkәb cәriyan taxogeneratorları
dәyişәn cәriyan taxogeneratorları
sabit cәriyan taxogeneratorları
sadә generatorlar cәriyan taxogeneratorları

462 Taxogeneratorun qeryixarakteristakası taxoganaratorun maksimum gәrginliyindәn nә qәdәr fәrqlәnir?

•

56%
34%
45%
35%
46%

463 Fırlanma tezliyinә vә bucaq sürәtinә nә ilә nәzarәt olunur?

•

teleskopdan
voltmetrdәn
ampermetrdәn
taxogeneratordan
aeromertdәn

464 Sürәt vә tәcilә nәzarәt edәn quruluşlar neçә әsas qrupa bölünürlәr?

•

6
4
3
2
5

465 Nәyin vasitәsilә interferensiya zolaqlarının hesablanmasını avtomatlaşdırmaq olar?

•

induktiv vә tutum
sıfır metodu
interferometrik
fotoelektrik elektron sxemlәrin
Delfi metodu

466 Sәthin kәlәkötürlüyünü ölçmәk üçün hansı metoddan istifadә edilir?

•

Delfi metodu
әvәzetmә
differensial
interferometrik
sıfır metodu

467 әgәr hәr hansı bir vәziyyәtdә NİV –in artmasına sәbәb nәdir?

•

heç biri
gәrginlik azalıb
cәrәyan artmışdır
yastığın sәthlәrindәn biri deffektlidir
tutum artıb
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468 Yüksәk keyfiyyәtli yastıqlarda faktiki olaraq NİV hansı qiymәtә bәrabәrdir?

•

4
3
1
0
2

469 Xәtti tәcillәri ölçmәk üçün tәyin edilmiş cihazlar necә adlanır?

•

dinamometr
ampermetr
taxogenerator
akselerometr
aerometr

470 Dopler effektinә әsaslanmış ölçmә metodundan nә zaman istifadә olunur?

•

tezliyi artırır
orta yerdәyişmәlәrdә vә sürәtlәrdә
kiçik yerdәyişmәlәrdә vә sürәtlәrdә
böyük yerdәyişmәlәrdә vә sürәtlәrdә
paskal effektinә

471 Böyük yerdәyişmәlәedә vә sürәtlәrdә hansı effektә әsaslanmış ölçmә metodundan istifadә edilir?

•

heç bir effektә
volt effektinә
amper effektinә
doplereffektinә
paskal effektinә

472 e=πdѡBυ dusturunda d nedir?

•

qarqarın burumlarının diametri
qarqarın burumlarının radiusu
qarqarın burumlarının sayı
sabit maqnitin ara boşluğundakı maqnit induksiyası
sabit maqnitin ara boşluğundakı induktivlik

473 Taxogeneratorun ölçmә xәtasının artması nәyin sәbәbinә olur?

•

işiq şiddәtinin artması
kiçik fırlanma tezliyinin ölçә bilmәmәsi
kicik fırlanma tezliyini yaxsı ölçmәsi
tezliyin artması
gәrginliyin artması

474 Taxogeneratorların çatışmayan cәhәti nәdir?

•

hәm kiçik hәm böyük ölçә bilmәsi
kiçik fırlanma tezliklәrini ölçә bilmәmәsi
kiçik fırlanma tezliklәrini ölçә bilmәsi
böyük fırlanma tezliklәrini ölçә bilmәmәsi
böyük fırlanma tezliklәrini ölçә bilmәsi

475 Sabit cәrәyan taxogeneratorlarının üstünlüyü nәdәdir?
әlverişsiz olmasında

•
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•

sadә olmasında
ağır olmasında
etibarsız olmasında
mürәkkәb olmasında

476 Bucaq sürәtinә vә fırlanma tezliklәrinә nәzarәt etmәk üçün nәdәn istifadә edilir?

•

ampermetrdәn
taxogeneratordan
teleskopdan
aeromertdәn
voltmetrdәn

477 Sürәt vә tәcilә nәzarәt edәn quruluşlar neçә әsas qrupa bölünürlәr?

•

6
5
4
3
2

478 İnversiya metodunda ölçmә neçә aparılır?

•

hec biri
kütlә tәyin edilir
kütlә kәskin tormoz edilir
kütlәyә müәyyәn sürәt verilir
kütlәyә müәyyәn sürәt verilir sonra isә ona kәskin sürәtdә tormozlayırlar

479 Hansı ölçmә metodunda kütlәyә müәyyәn sürәt verilir,sonra isә onu birdәn kәskin sürәtdә
tormozlayırlar?

•

inversiya
daraltma
basılma
fırlanma
konvensiya

480 Elektroәlaqә tәrәzilәr,yayları elastiki itirilmәsilә әlaqәdar yarana bilәn xәtaları aradan qaldırmaq üçün
necә yoxlanmalıdır?

•

dövri
birbaşa
fasilәsiz
aktiv
passiv

481 Elektroәlaqә tәrәzilәrindә әlaqәlәndiricilәr eyni zamanda harada yerlәçir?

•

aralıq bölgәlәrdә
mәrkәzdә
aşağı bölgәlәrdә
yuxarı bölgәlәrdә
işarәsiz bölgәlәrdә

482 Bucaq sürәtinә vә fırlanma tezliklәrinә nәzarәt etmәk üçün nәdәn istifadә edilir?

•

taxogeneratordan
teleskopdan
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voltmetrdәn
aeromertdәn
ampermetrdәn

483 Akselerometrin neçә iş rejimi var?

•

4
5
6
3
2

484 Akselerometrin neçә әsas növü var?

•

6
3
4
5
2

485 Xәtti yәcillәri ölçmәk üçün hansı cihazdan istifadә edirlәr?

•

kilometrdәn
voltmetrdәn
ampermetrdәn
akselerometrdәn
termometrdәn

486 Akselerometr nә üçündür?

•

mqnit induksiyasını ölçmәk üçün
tәzyiqi ölçmәk üçün
cәrәyanı ölçmәk üçün
xәtti tәcillәri ölçmәk üçün
hәcmi ölçmәk üçün

487 Kәlәkötürlüyә vә sәthin defektliyinә avtomatik nәzarәtdә sitifadә edilәn metodlardan hansı daha geniş
yayılmışdır?

•

üstüstә düşmә metodu
differensial metodu
Delfi metodu
fotoelektrik metod
qarşılıqlı metod

488 Halhazırda hansı çeviricilәrdәn daha çox istifadә olunur?

•

tutum
induktiv vә tutum
tutum vә pyezoelektrik
induktiv vә pyezoelektrik
induktiv

489 Sәthin kәlәkötürlüyünü ölçmәk vә tәdqiq etmәk üçün hansı qurğudan istifadә edilir?

•

aerometr
teleskop
ampermetr
profilometr
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akselerometr

490 Akselerometrin növlәri hansılardır?

•

iki vә üç qat diferensiyalayan
inersial
inersial, iki vә üç qat diferensiyalayan
inersial, bir qat vә iki qat diferensiyalayan
bir qat vә iki qat diferensiyalayan

491 Hiss etmә ilә yoxlama metodundan nә mәqsәdlә istifadә edilir?

•

temperatura nәzarәt etmәk üçün
kәlәkötürlüyә nәzarәt etmәk üçün
sәs tezliyinә nәzartә etmәk üçün
tәzyiqә nәzarәt etmәk üçün
cәrәyana nәzarәt etmәk üçün

492 Kәlәkötürlüyә vә sәthin defektliyinә nәzarәt edәn quruluşların hәrәkәt edәn prinspi nәdәn asılıdır?

•

heç bir şeydәn asılı deyil
nәzarәtin növündәn vә sәthi yoxlanan materialın gәrginliyindәn
nәzarәtin yerinә yetirildiyi mühitdәn vә sәthi yoxlanan materialın ölçülәrindәn
nәzarәtin mәqsәdindәn vә sәthi yoxlanan materialın xassәlәrindәn
nәzarәtin keçirildiyi müddәtdәn

493 Kütlәnin yerdәyişmәsini nizamlayan çeviricilәr kimi hansı çeviricilәr istifadә edilә bilәr?

•

fotoelektrik, induktiv, simli
fotoelektrik, hәcm, simli
fotoelektrik, induktiv, hәcm
fotoelektrik, induktiv, hәcm, simli
induktiv, hәcm, simli

494 Akselerometrin iş rejimlәri hansılardır?

•

sabit
dәyişkәn vә sabit
aperiodik vә sabit
aperiodik vә dәyişkәn
aperiodik

495 Fotoelektrik metodu özünü nә zaman doğruldur?

•

induktiv, hәcm, simli
aperiodik vә dәyişkәn
sәthin cilalanmasını yoxlanılarkәn
sәthin defektliyi yoxlanılarkәn
dәyişkәn vә sabit

496 Normallaşdırılmış inteqral vaxtı qısaca necә adlanır?

•

2
NİL
QӘMӘ
NİV
1
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497 Hansı metodların әsas nöqsanı işıq şüaları ilә köçürmә vasitәsilә detalların әlçatmaz yerlәәrindә olan
sәthlәrinin kәlәkötürlüyü vә defektini yoxlamaq imkanının olmamasıdır?

•

qarşılıqlı vә fotoelektrik
televiziya
fotoelektrik
fotoelektrik vә televiziya
fotoelektrik vә differensial

498 e=πdѡBυ düsturunda d nәdir?

•

sabit maqnitin ara boşluğundakı induktivlik
qarqarın burumlarının sayı
qarqarın burumlarının radiusu
qarqarın burumlarının diametri
sabit maqnitin ara boşluğundakı maqnit induksiyası

499 Xәtti tәcillәri ölçmәk üçün tәyin edilmiş cihazlar necә adlanır?

•

dinamometr
ampermetr
taxogenerator
akselerometr
aerometr

500 Taxogeneratorun ölçmә xәtasının artması nәyin sәbәbinә olur?

•

işiq şiddәtinin artması
tezliyin artması
kicik fırlanma tezliyini yaxsı ölçmәsi
kiçik fırlanma tezliyinin ölçә bilmәmәsi
gәrginliyin artması

501 Taxogeneratorların kiçik fırlanma tezliklәrini ölçә bilmәmәsi nәyә sәbәb olur?

•

xarici faktorların tәsirini artırır
cәrәyanı artırır
tezliyi artırır
ölçmә xәtasını artırır
gәrginliyi artırır

502 Kicik fırlanma tezliyini ölçәbilmәmәsi taxogeneratorun hansı cәhәtidir?

•

fәrqlәnәn
bәyәnilmәyәn
catışan
catışmayan
bәyәnilәn

503 Taxogeneratorların çatışmayan cәhәti nәdir?

•

hәm kiçik hәm böyük ölçә bilmәsi
böyük fırlanma tezliklәrini ölçә bilmәmәsi
kiçik fırlanma tezliklәrini ölçә bilmәsi
kiçik fırlanma tezliklәrini ölçә bilmәmәsi
böyük fırlanma tezliklәrini ölçә bilmәsi

504 Dopler effektinә әsaslanmış ölçmә metodundan nә zaman istifadә olunur?

•
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•

böyük yerdәyişmәlәrdә vә sürәtlәrdә
paskal effektinә
orta yerdәyişmәlәrdә vә sürәtlәrdә
kiçik yerdәyişmәlәrdә vә sürәtlәrdә
tezliyi artırır

505 Böyük yerdәyişmәlәedә vә sürәtlәrdә hansı effektә әsaslanmış ölçmә metodundan istifadә edilir?

•

heç bir effektә
volt effektinә
amper effektinә
doplereffektinә
paskal effektinә

506 Taxoganaratora tәsir edәn xarici faktorlar nәyi dәyişә bilәr?

•

heç bir şeyi
tutumun amplitudasını vә onun formasını
cәrәyanın amplitudasını vә bu cәrәyanın formasını
gәrginliyin amplitudasını vә bu gәrginliyin formasını
cәrәyanı, gәrfinliyi vә tutumu

507 Gәrginliyin amplitudasını vә formasını nәlәr dәyişә bilir?

•

kondensatorlar
taxogeneratorlar
daxili faktorlar
xarici faktorlar
startorlar

508 әn sadә taxogeneratorlar hansılardı?

•

hec biri
mürәkkәb cәriyan taxogeneratorları
dәyişәn cәriyan taxogeneratorları
sabit cәriyan taxogeneratorları
sadә generatorlar cәriyan taxogeneratorları

509 Sabit cәrәyan taxogeneratorlarının üstünlüyü nәdәdir?

•

ağır olmasında
mürәkkәb olmasında
әlverişsiz olmasında
sadә olmasında
etibarsız olmasında

510 Taxogeneratorun qeryixarakteristakası taxoganaratorun maksimum gәrginliyindәn nә qәdәr fәrqlәnir?

•

56%
34%
45%
35%
46%

511 Fırlanma tezliyinә vә bucaq sürәtinә nә ilә nәzarәt olunur?
teleskopdan
voltmetrdәn
ampermetrdәn

•
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•

taxogeneratordan
aeromertdәn

512 Fotoqәbuledicinin zәncirindә defekti xarakterizә edәn nә yarana bilәr?

•

heç biri
cәrәyan impuls gәrginlik
cәrәyan impulsu yaxud tutum
cәrәyan impulsu yaxud gәrginlik
gәrginlik impulsu yaxud gәrginlik

513 Texnoloji proseslәrә avtomatik nәzarәt hәyata keçirәn vasitәlәr hansәlardır? (Sürәt 01.10.2015 13:14:22)

•

mexaniki nәzarәt sistemlәri
avtomatik nәzarәt sistemlәri
hidravliki nәzarәt sistemlәri
elektromexaniki nәzarәt sistemlәri
pnevmomexaniki nәzarәt sistemlәri

514 Proseslәrә nәzarәt deyәndә nә başa düşülür? (Sürәt 01.10.2015 13:14:15)

•

müxtәlif növ nәzarәt sistemlәrindәn obyektlәri ölçmә mövqelәrinә yerlәşdirmәdәn nәzarәt
mәhsul partiyaları vә yaxud tәktәk YQ yüklәmә quruluşu
verilmiş parametrlәrә görә düzәlişlәri hәyata keçirmәk
sistemin tәyinatından, hәrәkәt prinsipindәn asılılığı
istehsal obyektlәrinә nәzarәti hәyata keçirmәk

515 Ölşmә prosesindә hansı çeviricilәrdәn istifadә olunur? (Sürәt 01.10.2015 13:14:12)

•

induksiya çeviricilәrindәn
tutum çeviricilәrdәn
heç biri
induktiv vә induksiya çeviricilәrindәn
induktiv çeviricilәrdәn

516 Ölçü ucluqlarının bәrk materialdan hazırlamaq nә üçün yol verilmәzdir? (Sürәt 01.10.2015 13:14:07)

•

çünki bәrk materialdan hazırlanmış ucluqlar nәzarәt edilәn mәmulun sәthini aza bilәr
heç biri
hamısı
mәmullara nәzarәti hәyata keçirmәk olmaz
bәrk materialın üzәrindә qabarcıqlar әmәlә gәldiyinә görә

517 Ölçmәlәrin nәticәlәrinin emalı çox vaxt apardıqda nә baş verir? (Sürәt 01.10.2015 13:14:03)

•

sistemә yadda saxlayıcı YQ quruluşu daxil edilir
hamısı
nәzarәtin nәticәlәrinә görә NQ icra edici quruluş nәzarәt obyektini çeşidlәyir
nәzarәtin nәticәlәrinә görә NQ icra edici quruluş nәzarәt obyektini çıxdaş edir
heç biri

518 Ölçmәlәr zamanı qüsurların aradan qaldırılması nәdәn istifadә? (Sürәt 01.10.2015 13:13:59)

•

ölçü ucluğu kimi fırlanan diyircәklәrdәn
fırlanan diyircәklәrdәn vә yadda saxlayıcı orqanlardan
heç biri
hamısı
yadda saxlayıcı orqanlardan
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519 Ölçmә zamanı sәrf olunan vaxtın çox hissәsi aşağıdakılardan hansına sәrf olunur? (Sürәt 01.10.2015
13:13:55)

•

mәmulların nәql olunmasından
hamısına
ölçü başlığının qoşulması vә açılmasına
ölçü başlığının nәzarәt edilәn detala yaxınlaşdırılmasına
mәmulların ölçmә mövqelәrindә yerlәşdirilmәsinә

520 Ölçmә prosesi zamanı vaxtın әsas hissәsi nәyә sәrf olunur? (Sürәt 01.10.2015 13:13:52)

•

hamısına
mәmulların ölçmә mövqelәrindә yerlәşdirilmәsinә
mәmulların nәql olunmasından
ölçü başlığının nәzarәt edilәn detala yaxınlaşdırılmasına
ölçü başlığının qoşulması vә açılmasına

521 Nәzarәtin hәyata keçirilmәsindә üstün tutulan hansıdır? (Sürәt 01.10.2015 13:13:50)

•

mәmulun sәthinin tam yeyilmәsi zamanı yoxlanması
heç biri
mәmulatların onları hazırlayan avtomatik xәtlәrdәn nәql edilmәsi zamanı yoxlanması
mәmulların ölçmә mövqelәrindә yerlәşdirilmәsi zamanı yoxlanması
mәmulun sәthinin cüzi yeyilmәsi zamanı yoxlanması

522 Nәzarәt edilәn mәmulun baxılan sәthlәrinin yeyilmәsi ölçü ucluğunun yeyilmәsindәn xeyli az olması nә
ilә izah olunur? (Sürәt 01.10.2015 13:13:47)

•

heç biri
nәzarәt edilәn mәmulun çәkisi nәql edici quruluşun çox böyük toxunan sәthinin üzәrinә yayılması ilә
nәzarәt edilәn mәmulun çәkisinin az olması ilә
ölçü ucluğunun böyük olması ilә
hamısı

523 Mәmulun sәrhәdinә, yәni onun sәthinin vәziyyәtinә nәzarәt hansı metod ilә daha dәqiq hәyata keçirmәk
olar? (Sürәt 01.10.2015 13:13:43)

•

induktiv metodu
televiziya metodu
fotoelektrik vә televiziya metodu
radiasiya metodu
fotoelektrik metodu

524 Mәmulun düz vә hamar sәth üzәrindә hәrәkәti zamanı mәmulların hansı sәthlәri arasında yeyilmә baş
verir? (Sürәt 01.10.2015 13:13:41)

•

heç biri
hamar sәthi ilәüst sәthi arasında
alt sәthi ilә onun hәrәkәt etdiyi sәth arasında
alt sәthi ilә onun üst sәthi arasında
üst sәthi ilә hәrәkәt etdiyi sәth arasında

525 Mәmulların düz vә hamar sәth üzәrindә hәrәkәti zamanı alt sәthi il onun hәrәkәt etdiyi sәth arasında
әmәlә gәlәn sürtünmә nәticәsindә (Sürәt 01.10.2015 13:13:39)

•

mәmulun sәthinin çoxunun yeyilmәsi baş verir
mәmulun sәthinin cüzi yeyilmәsi baş verir
heç biri
mәmulun sәthi olduğu kimi qalır
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mәmulun sәthinin tam yeyilmәsi baş verir

526 İnduktiv vә induksiya çeviricilәrindәn nә vaxt istifadә olunur? (Sürәt 01.10.2015 13:13:36)

•

heç birindә
ölçmә zamanı
yoxlama zamanı
sual zamanı
istehsal zamanı

527 Halhazırda pәstahın avtomatik xәtlәrә verilmәsini vә hazır mәmulun çıxarılmasını tәmin edәn
robotlaşdırılması hansı sistemlәrdәn daha geniş yayılıb? (Sürәt 01.10.2015 13:13:33)

•

heç biri
texniki sistemlәrdәn
avtomatik nәzarәt sistemlәrindәn
texniki vә avtomatik nәzarәt sistemlәrindәn
radiasiya sistemlәrindәn

528 Fotoelektrik, xüsusәn televiziya metodunun üstünlüklәri hansılardır? (Sürәt 01.10.2015 13:13:31)

•

nәzarәt obyektini vә nәzarәt quruluçunu müәyyәn vaxt әrzindә hәrәkәtә gәtirilәr
nәzarәt obyektini vә nәzarәt quruluçunu müәyyәn vaxt әrzindә hәrәkәtsiz saxlayırlar
heç biri
hamısı
nәzarәt obyektini vә nәzarәt quruluçunu müәyyәn vaxt әrzindә bәrabәr saxlayır

529 Fotoelektrik metodunun üstünlüyü aşağıdakının hansına aiddir? (Sürәt 01.10.2015 13:13:28)

•

nәzarәt obyektini vә nәzarәt quruluçunu müәyyәn vaxt әrzindә hәrәkәtә gәtirilәr
nәzarәt obyektini vә nәzarәt quruluçunu müәyyәn vaxt әrzindә hәrәkәtsiz saxlayırlar
heç biri
hamısı
nәzarәt obyektini vә nәzarәt quruluçunu müәyyәn vaxt әrzindә bәrabәr saxlayır

530 Fotoelektrik metodu ilә mәmulatın hansı hissәsinә nәzarәt etmәk olar? (Sürәt 01.10.2015 13:13:26)

•

uyğunluğuna
çәkisinә
nәmliyinә
sәthinin vәziyyәtinә
eninә

531 Avtomatik nәzarәt sistemlәri deyәndә nә başa düşülür? (Sürәt 01.10.2015 13:13:24)

•

xüsusi NO nәqliyyat orqanı vasitәsi
texnoloji proseslәrә avtomatik nәzarәti hәyata keçirәn vasitәlәr
avtomatik nәzarәt sistemlәrindәn istifadә edәrkәn nәzarәt obyektlәrindә hәyata keçirilәn bütün әmәliyyatlar
sistemin tәyinatından, hәrәkәt prinsipindәn asılı olaraq sistemin struktur sxemi
mәhsul partiyaları vә yaxud tәktәk YQ yüklәmә quruluşu

532 Aşağıdakı sistemlәri hansı növ siniflәşdirmә etmәk mümkündür? (Sürәt 01.10.2015 13:13:21)

•

hamısı
hәrәkәt xarakterinә görә
ölçmә mövqelәrinin sayına görә
ölçmә mövqelәrinin yerlәşmәsinә görә
nәzarәt zamanı obyektlәrin vәziyyәtinә görә
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533 әlaqәsiz ölçmә metodu әsasәn hansı metoda aiddir? (Sürәt 01.10.2015 13:13:18)

•

kimyәvi ölçmәyә
pnevmatik ölçmәyә
mexaniki ölçmәyә
hidravliki ölçmәyә
fiziki ölçmәyә

534 Statik nәzarәtdә, yaxud ölçmәnin nәticәlәrinin emalı çox vaxt apardıqda:

•

hamısı
sistemә yadda saxlayıcı YQ quruluşu daxil edilir
nәzarәtin nәticәlәrinә görә NQ icra edici quruluş nәzarәt obyektini çıxdaş edir
nәzarәtin nәticәlәrinә görә NQ icra edici quruluş nәzarәt obyektini çeşidlәyir
heç biri

535 Mәmullara nәzarәtin hәyata keçirmәyin münasib üsullarından biri hansıdır? (Sürәt 01.10.2015 13:16:45)

•

heç biri
mәmulların onları hazırlayan avtomatik xәtlәrdәn nәql edilmәsi zamanı yoxlanması
mәmulların ölçmә mövqelәrindә yerlәşdirilmәsi zamanı yoxlanması
mәmulun sәthinin cüzi yeyilmәsi zamanı yoxlanması
mәmulun sәthinin tam yeyilmәsi zamanı yoxlanması

536 әgәr avtomatik nәzarәt zamanı nәzarәt sisteminin dövrü mәhsuldarlığının avtomatik xәttinin
mәhsuldarlığına bәrabәr olmasını tәmin etmәk mümkün deyilsә vә nәzarәtin statistik metoddan istifadә
etmәk imkanı varsa (Sürәt 01.10.2015 13:16:38)

•

heç biri
onda bu metoda keçmәk daha mәqsәdә uyğundur
onda nәzarәt metoduna keçmәk daha mәqsәdә uyğundur
onda statistik vә nәzarәt metodlarına keçmәk daha mәqsәdә uyğundur
onda nәql etmәnin addımını artırmaqla bir neçә mәmulu eyni zamanda yoxlamaq lazımdır

537 Mәmulların üzәrindә olan örtüklәrin qalınlığını mәmulların özlәrinin hansı metod ilә ölçmәk olar?
(Sürәt 01.10.2015 13:16:48)

•

heç biri
induktiv vә radiasiya metodu ilә
yalnız induktiv metod ilә
yalnız radiasiya metodu ilә
fotoelektrik metod ilә

538 Avtomatik xәtlәr üçün avtomatik nәzarәt sistemlәrinin fәrqlәndirici xüsusiyyәti nәdәn ibarәtdir? (Sürәt
01.10.2015 13:16:43)

•

nәzarәt sisteminin mәhsuldarlığını dövrü mәhsuldarlığa görә tәyin edir
dövrü mәhsuldarlığı avtomatik xәttin mәhsuldarlığına görә tәyin edir
dövrü mәhsuldarlığı avtomatik xәttin etibarlılığına görә tәyin edir
nәzarәt sisteminin mәhsuldarlılğını avtomatik xәttin mәhsuldarlığına görә tәyin edir
dövrü mәhsuldarlığı nәzarәt sisteminin mәhsuldarlığına görә tәyin edir

539 әgәr avtomatik nәzarәt zamanı nәzarәt sisteminin dövrü mәhsuldarlığının avtomatik xәttinin
mәhsuldarlığının bәrabәr olmasını tәmin etmәk mümkün deyilsә vә nәzarәtin statistik metodundan da
istifadә etmәk imkanı yoxdursa (Sürәt 01.10.2015 13:16:41)

•

onda nәzarәt metodundan keçmәk daha mәqsәdә uyğundur
onda axıncıqların sayını, yaxud nәql etmәnin addımını artırmaqla bir neçә mәmulu eyni zamanda yoxlamaq
lazımdır
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heç biri
onda statistik vә nәzarәt metodunda vermәk daha mәqsәdә uyğundur
onda statistik metodda keçmәk daha mәqsәdә uyğundur

540 Nәzarәt vasitәlәrindәn mәmulların nәql edilmәsi prosesindә istifadә olunması nә üçün rotor vә rotor
axın avtomatik nәzarәt sistemlәrinin layihәlәndirilmәsindә daha münasibdir? (Sürәt 01.10.2015 13:16:55)

•

heç biri
çünki rotor vә rotoraxın avtomatik nәzarәt sistemlәrindә nәzarәt obyekti vә nәzarәt quruluşu müәyyәn vaxt
әrzindә birbirinә nәzәrәn hәrәkәt edirlәr
çünki rotor vә rotoraxın avtomatik nәzarәt sistemlәrindә nәzarәt obyekti vә nәzarәt quruluşu müәyyәn vaxt
әrzindә bәrabәr olurlar
çünki rotor vә rotoraxın avtomatik nәzarәt sistemlәri mәmulu hazırladıqdan dәrhal sonra, onlara birbaşa nәzarәti
hәyata keçirәn sistemlәrlә müqayisәdә quruluşlarının xeyli mürәkkәblәşdirilirlәr
çünki rotor vә rotoraxın avtomatik nәzarәt sistemlәrindә nәzarәt obyekti vә nәzarәt quruluşu müәyyәn vaxt
әrzindә birbirinә nәzәrәn hәrәkәtsiz dayanır

541 Nәzarәt vasitәlәrindәn mәmulların nәql edilmәsi prosesindә istifadә olunması hansı avtomatik nәzarәt
sistemlәrinin layihәlәndirilmısindә daha münasibdir? (Sürәt 01.10.2015 13:16:53)

•

heç biri
passiv avtomatik nәzarәt sistemi
rotor vә rotoraxın avtomatik nәzarәt sistemlәri
yalnız rotor avtomatik nәzarәt sistemlәri
yalnız rotoraxın avtomatik nәzarәt sistemlәri

542 Nәzarәt sisteminin etibarlığı, avtomatik xәttin etibarlığından aşağı (Sürәt 01.10.2015 13:16:51)

•

ola bilәr
ola bilmәz
nәzarәt vә avtomatik sistemlәrin etibarlılığından asılıdır
avtomatik sisteminin etibarlılığından asılıdır
nәzarәt sisteminin etibarlılığından asılıdır

543 Elaqeli sazlanma ve istismar xetalari hansi sinfe aiddir? (Sürәt 01.10.2015 13:20:17)

•

Ededi
Hec biri
Yaranma ardicilligi
Tezahuretme
Aydinlasdirma

544 Aktiv nezaret qurgularinin (ANQ) xetalarinin faktorlardan asliliq sinfi – yaranma ardicilligi (Sürәt
01.10.2015 13:20:15)

•

Metodiki,gerilme,dinamik
Istismar,metodiki,gerilme
Metodiki,aletle,elaqeli sazlanma ve istismar
Metodiki,aletle,statik
Aletle,elaqeli,dinamik

545 Aktiv nezaret qurgularinin (ANQ) xetalarinin faktorlardan asliliq sinfi – tezahuretme qanunu (Sürәt
01.10.2015 13:20:12)

•

Sistematik
Sistematik,tesadufi
Tesadufi,tek elementli
Sistematik,cem halinda
Tesadufi
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546 Aktiv nezaret qurgularinin (ANQ) xetalarinin faktorlardan asliliq sinfi – aydinlasdirma usullari (Sürәt
01.10.2015 13:20:10)

•

Cem halinda,istismar
Tek elementli,cem halinda
Tek elementli
Cem halinda
Tek elementli,metodiki

547 Metodiki ve istismar xetalari hansi sinfe aiddir? (Sürәt 01.10.2015 13:21:29)

•

Hec biri
Yaranma ardicilligi
Tezahuretme
Aydinlasdirma
Ededi

548 Kompleks xetalarda neyi mueyyenlesdirmek lazim gelir? (Sürәt 01.10.2015 13:21:26)

•

0a beraber edilmesi
Onlarin xususi cekilerinin mueyyenlesdirilmesi
Minimuma endirmek
Hec biri
Maksimuma catdirilmasi

549 Bir sira texnoloji tedbirlerin heyata kecrilmesi vastesile umumi xetanin hansi terkib hisselerini minimum
endirmek olar? (Sürәt 01.10.2015 13:21:24)

•

Sistematik,tesadufi
Sistematik,static
Tesadufi,metodik
Sistematik,gerilme
Tesadufi,dinamik

550 ANQ ile techiz olunmus dezgahlarin isletme deqiqliyinin meyari emalin hansi xetasidir? (Sürәt
01.10.2015 13:21:22)

•

mutleq,nisbi
statik,dinamik
xususi,gerilme
umumi xetasidir
metodiki,aletle

551 Aktiv nezaret qurgularinin (ANQ) xetalarinin faktorlardan asliliq sinfi – qurulusun is rejimi (Sürәt
01.10.2015 13:21:19)

•

Dinamik,gerilme
Static,dinamik
Statik
Dinamik
Static,xususi

552 Statik ve Dinamik xeta hansi sinfe aiddir? (Sürәt 01.10.2015 13:20:26)

•

Hec biri
Tezahuretme
Qurulusun is rejimi
Ededi
Aydinlasdirma
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553 Sistematik ve Tesadufi xeta hansi sinfe aiddir?

•

Aydinlasdirma
Tezahuretme qanunauygunlugu
Etrafmuhit
Yaranma
Ededi

554 Metodiki ve Aletli xetalari hansi sinfe aiddir? (Sürәt 01.10.2015 13:20:20)

•

Hec biri
Yaranma ardicilligi
Ededi
Tezahuretme
Aydinlasdirma

555 Dövrәvi idarәedici quruluşların mәnfi cәhәti hansıdır?

•

dәqiq deyil
baha vә mürәkkәbdir
yerlәşmә xәtasını artırır
az yük qaldıra bilir
yerdәyişmә surәti çoxdur

556 Adaptiv idarәetmә avtomatlarının sisteminә hansı daxil deyil?

•

nizamlatıcı
televiziya kamerası
proqrammator
estimator
adaptor

557 Diskretlәşdirmә tәsvirin neçә elementә ayrılmasını tәmin edir?

•

6
2
3
4
5

558 Obyekt görünmә sahәsindә oldmadıqda kvantlaşmada siqnalın sәviyyәsi nәyә bәrabәr olur?

•

3
0
1
4
2

559 Müxtәlif nöqtlәrdәn baxış keçirilәrkәn alınan mәlumatları hansı sahәlәr yapışdırmağa imkan verir?

•

vakuum sahәlәr
dekart sahәlәr
fәza
ferik sahәlәr
tәsviri sahәlәr

560 Robotun qavraması prosesi mәrhәlәlәrinә aid olanları göstәrin. 1. robotun hәrәkәtlәrini idarә etmә 2.
obyektlәrin verilәn parametrlәrini olçmәk 3. nәzarәt nәticәlәrini qeyd etmәk 4.matrisa yaratmaq
5.mәmulatları yapışdırmaq
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•

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

561 Robotun qavraması prosesinin mәrhәlәlәrinә hansı aid deyil?

•

obyektin parametrlәrini olçmәk
tәsvirlәrin analizi
köçürmәni ardıcıllaşdırmaq
tәsvir haqqında mәlumatı daxil etmәk
mәlumatların ilkin emallı

562 Mühit haqqında ilkin tәsәvvür nә zaman yaranır?1. uzaqlıq siqnalının ölçülmәsi 2. sәviyyәnin ölçülmәsi
3. titrәmәlәrin ssayılması 4. әrazinin analizi 5. köçürmanin ardıcıllığına görә

•

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

563 Robotlar özlәrinә qoyulanxәrclәri neçә dәfә ödәyirlәr?

•

45
22,5
23
34
24

564 Robotlar mәhsuldarlığı neçә dәfә artırmaq imkanına malikdirlәr?

•

24
45
46
1,52
35

565 Ölçü güzgüsü hәr bir yarımdövrdә neçә istiqamәtdә titrәmә yaradır?

•

61
57
58
70
59

566 Birinci nәsil robotlar әn az neçә hәrәkәti yerinә yetirir?

•

900
200
1000
500
700

567 Ölçü robotları tәyinatlarına vә yerinә yetirilәn әmәliyyatların mürәkkәbliyiә görә neçә nәslә bölünürlәr?

•

8
3
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2
4
6

568 İdarәetmә sistemindә hansı әmәliyyatlar yerinә yetirilmir?

•

robotun diaqnozlaşdırılması
siqnalların planlaşdırılması
işçi proqramın daxil edilmәsi
işçi orqanın yerlәşdirilmәsi
dinamik parametrlәrin qeydoyyatı

569 Obyekt görünmә sahәsindә olduqda kvantlaşmada siqnalın sәviyyәsi nәyә bәrabәr olur?

•

4
2
1ә
3
5

570 Mәlumatların emal edilmәsi alqoritmlәrinin neçә növü var?

•

4
3
6
2
5

571 Malumat sahәsinin növlәrinә aid olmayan hansıdır?1.sferik 2. tәsviri 3. dekart 4.müstәvi 5. fәza

•

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

572 Nәzarәt edilәn obyektin mövqeyini vә keyfiyyәtin vәziyyәtini müәyyәn etmәyә imkan verәn robotların
hansı mәqsәdlәr üçün istifadәsi perspektivli hesab edilir?

•

planlaçdırma
nәzarәt
metroliji
mexaniki
texniki

573 Üçüncü nәsil robotların xüsusiyyәylәrinә hansı aid deyildir?

•

nәzarәtetmәni planlaşdırır
mexaniki proseslәri yerinә yetirir
süni intellektә malikdir
әmәliyyatlari planlaşdırır
şәraitdәn asılı olaraq öz hәrәkәtlәrini dәyişdirir

574 İkinci nәsil robotların xüsusiyyәtlәrinә hansı aid deyil?

•

proseslәri avtomatlaşdırmağa şәrait yaradır
enerjiyә qәnaәt edir
yüksәk manevretmә qabiliyyәtinә malikdir
çoxlu mürәkkәb proqramları var
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avadanlığa idarә etmәyә imkan verir

575 әlaqә kanallığının buraxma qabliyyәtini artırmaq üçün siqnalların hansı bölmәsindәn geniş istifadә
olunur?

•

implus bölmәsindәn
tezlikli bölmәsindәn
indiqator
mikroprosessor
nәzarәt bölmәsindәn

576 Nәzarәt avtomatını sistemlәrә qoşduqda ona adәtәn nә daxil edilir?

•

indiqator
mikro prosessor
analoq siqnallar
analoqәdәdi çevirici
çevirici açar

577 Mikroprosessorun kömәyi ilә mәrkәzlәşdirilmiş nәzarәt sisteminә hansı mәlumatlar daxil olur?

•

heç biri
yararlı vә yarasız detallar,hәr hansı bir parametrinә görә çıxdaş edilmiş detallar,ölçmәnin nәticәlәri
yararsız detallar haqqında
çıxdaş edilmiş detallar haqqında
yararlı detallar haqqında

578 Tele ölçmә sistemlәrini qurulma sxemlәri hansılardır?

•

heç biri
örtücülәri keçirtmәklә
örtücüyә siqnalları növbә ilә verәn
hamısı
tezlikli modullaşdırma

579 Tele ölçmә sistemlәrinin qurulması sixemlәrini neçә növә bölmәk olar?

•

6
3
2
1
4

580 Mәrkәzlәşdirilmiş nәzarәt sxeminin nöqsanı hansıdır?

•

indiqatorların pultda yerlәşdirilmәsi vәziyyәtlәrini müәyyәnlәşdirmәk
mühәndis psixologiyasının tәlәblәrini vә mәslәhәtlәrini nәzәrә almaq
әlaqә kanalınınburaxma qabliyyәtini azaltmaq
maqnitlәrdәn zәif müdafiә
mәmulatların emalı üçün kompyuterlәrdәn geniş istifadә

581 P dәyişdirici açar nә ilә idarә olunur?

•

ölçü çeviricisi ilә
işlәnmәyәn proqramla
sonradan işlәnmiş proqramla
әvvәlcәdәn işlәnmiş proqram ilә
qәbul edici vasitәsi ilә
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582 Mәrkәzlәşdirilmiş nәzarәt sistemlәrini layihәlәndirәrkәn daha nә etmәk lazımdı?

•

mәrkәzi pulta daxil edilәn mәmulatın sayının sabit qalması
mәrkәzi pulta daxil edilәn mәmulatın sayının azaldılması
pultda yerlәşdirilmiş indiqatorların sayını mümkün qәdәr azaltmaq
әlaqә sistemlәrinin elimentlәrinin sayını,ölçü çeviricilәrinin,xüsusәn pultda yerlәşdirilmiş indiqatorların sayını
mümkün qәdәr azaltmaq
әlaqә sistemlәrinin sayını vә ölçü çüviricilәrinin sayını artırmaq

583 Hansı halda pultla işlәmәk çәtin,bәzi hallarda mümkünsüz olacaqdır?

•

dәzgaz yaxud maşına qoyulmuş ölçü cihazlarından istifadә edilәrsә
maşına qoyulmuş ölçü cihazlarından istifadә edilәrsә
әgәr mәlumatlar pulta adi qayda da daxil edilәrsә
әgәr mәmulatlar pulta adi qayda da daxil edilәrsә vә bu mәqsәdlә hәr bir dәzgaha , yaxud maşına qoyulmuş ölçü
cihazlarından istifadә edilәrsә
әgәr mәlumatlar pulta q/adi qayda da daxil edilәrsә

584 Mәrkәzlәşdirilmiş nәzarәt sistemlәrini layihәlәndirәrkәn ilk növbәdә nәyә fikir vermәk lazımdır?

•

mәrkәzi pulta daxil edilәn mәmulatın sayının sabit qalmasına
mәmulların lazımi keyfiyyәt göstәricilәrini tәmin etmәsinә
mәrkәzi pulta daxil edilәn mәmulatın sayının azaldılmasına
mәrkәzi pulta daxil edilәn mәmulatın sayının azaıdılmasına,digәr tәrәfdәn isә onun kifayyәt qәdәr olmasına vә
mәmuların lazımi keyfiyyәt göstәricilәrini tәmin etmәsinә
mәrkәzi pulta daxil edilәn mәmulatın sayının artmasına

585 Keçid proseslәrinin xarakteristikalarının emalı nәyә imkan verir?

•

ölçmә vasitәlәrinin hәsasslığını azaldır
ölçmә vasitәlәrinin hәsasslığını azaldır
ölçmә vaxtını azaldır
ölçmә vaxtını azaldır eyni zamanda ölçmә vasitәlәrinin hәsasslığını artırır
ölçmә vaxtını artırır

586 Ölçmәnin aparılması vaxtını kәskin surәtdә nә azaldır?

•

ölçmәnin nәticәlәrini mikroprosessorun bit sayı ilә emalı
ölçmәnin nәticәlәrini mikraskopların arxetekturası ilә emalı
ölçmәnin nәticәlәrini mikroprosessorların spesifikası ilә emalı
ölçmәnin nәticәlәrini mikroskopların tәtbiqi ilә emalı
ölçmәnin nәticәlәrinin mikroprosessor texnikası illә emalı

587 Nәyә görә proyeksiyaların uzunluğunu vә enini tәyin etmәk olar?

•

heç biri
stosionar implusların uzanma müddәtinә görә
N sayına görә
N sayına vә stasionar implusların uzanma müddәtinә görә
stasionar imlusların qısalma müddәtinә görә

588 Nәyin kömәyi ilә proyeksiyaların uzunluğunu vә enini tәyin etmәk olar?

•

proyrksiyanın eninin
uzanma müddәtinin
stasionar implusların
mikroprosessorun
proyeksiyanın uzunluğunun

589 Uzanma meddәti nәyi tәyin edir?

•
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•

artan implusların sayı ölçüsünü
artan vә azalan implusların sayı ölçüsünü
sabit implusların sayı ölçüsünü artan vә azalan implusların sayı ölçüsünü
azalan implusların sayı ölçüsünü
azalan vә sabit implusların sayı ölçüsünü

590 N sayına vә stasionar implusların uzanma müddәtinә görә proyeksiyaların uzunluğu vә eni hansı ifadә
ilә tәyin olunur?

•

h=nyu tau1 cosa;L=(Nn2)cosa/d
h= tau 1 nyu sina; L=(n1N)d/cosa
h=nyu tau1 tga; L=(Nn1 )d/cosa
h=nyu tau 1 cosa;L=(Nn1 )d/cosa
h=tau 1 nyu cosa;L=(n1 –N)cosa/d

591 Mikroprosessorlarda istifadә etmә nәzarәt edilәn mәmullarda nәyә imkan verir?

•

proyeksiyaların yerlәşmәsinә verilәn tәlәblәri sabit saxlamağa
tamamilә aradan götürmәk
proyeksiyaların yerlәşmәsinә verilәn tәlәblәri xeyli zәiflәtmәk
proyeksiyaların yerlәşmәsinә verilәn tәlәblәri xeyli zәiflәtmәk,hәtta tamamilә aradan götürmәk
proyeksiyaların yerlәşmәsinә verilәn tәlәblәri artırmağa

592 . tau 1 uzunluq müddәtindә proyeksiyanın әyilmә bucağı hansı ifadә ilә tәyin olunur?

•

tga cosa=n1d/nyutau1
cosa sina =n1 d/nyu tau1
sina cos a=n1 d/nyu tau1
sina cosa=n1d/nyu tau
cosa sina =nyu tau1/n1 d

593 Mәrkәzlәşdirici nәzarәt sistemlәri nәyә daxil deyil?

•

analoqәdәdi çeviriciyә
indiqatora
mikroprosessora
nәzarәt avtomatlarına
çevirici açara

594 Mәmulun royeksiyasının uzunluğu necә ifadә olunur?

•

L=h d
L=n/d
L=Nd
L=n delta
L=d/n

595 Köçürmә addımının ölçüsü nә ilә asanlıqla uyğunlaşır?

•

ölçmәnin etibarlığı ilә
ölçmәnin müqayisәsi ilә
ölçmәnin dәqiqliyi ilә
ölçmәnin dәqiqliyi vә verilmiş ülçünün müqayisәsi ilә
ölçmәnin düzgünlüyü ilә

596 Mәmulatın proyeksiyasının eninә görә nә tәyin edilir?
impulsların tezliyi
impulsların şiddәti
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•

impulsların qısalması
impulsların uzanma müddәti
impulsların sayı

597 Mәrkәzlәşdirilmiş nәzarәt sxemlәrinin nöqsanlarını aradan qaldırmaq üçün nә etmәk lazımdı?

•

analoqlu siqnalları,indiqatorun kömәyi ilә әdәdi siqnallara çevirirlәr
analoqlu siqnalları,әlaqә kanalının kömәyi ilә әdәdi siqnallara çevirirlәr
analoqlu siqnalları,analoqluxәtti çeviricilәrin kömәyi ilә әdәdi siqnallara çevirirlәr
analoqlu siqnalları,analoqluәdәd çeviricilәriin kömyi ilә әdәdi siqnallara çevirirlәr
analoqlu siqnalları mikroprosessorun kömәyi ilә әdәdi siqnallara çevirirlәr

598 İmplusların uzanma müddәtinә görә nә tәyin edilir?

•

hamısı
mәmulun proyeksiyasının eni vә uzunu
mәmulun proyeksiyasının uzunluğu
mәmulun proyeksiyasının eni
mәmulun proyeksiyasının uyğun ölçülәri

599 әlaqә kanallının buraxma qabliyyәtini artırmaq üçün hansı bölmәdәn geniş istifadә olunur?

•

analoq siqnallardan
mikroprosessordan
siqnalların analoq bölmәsindә
siqnalların tezlikli bölmәsindәn
indiqatordan

600 İmplusların uzanma müddәti hansı düsturla tәyin olunur?

•

nyu=h/tau
tau=h nyu
tau=nyu/h
tau=h/nyu
h=nyu tau

601 . Fotoelektrik vә televiziya metodları hansı texnikanın geniş tәtbiqinә imkan verir?

•

kondensator
mühәrrik
heç biri
mikroprosessor texnikası
yarımkeçirici

602 Mikroprosessor texnikası hansı metodların geniş tәtbiq edilmәsinә imkan yaradır?

•

asinxron mikroprosessorlar
universal mikroprosessorlar
fotoelektrik vә radio
ixtisaslaşdırılmış mikroprosessorlar
fotoelektrik vә televiziya

603 Avtomatik nәzarәt sistemlәrinә nәyin qoşulması mәsәlәlәri daha tәkmil metodlarla hәll etmәyә imkan
verir?

•

әmәliyyat sisteminin nüvәsi
mikroprosessorun arxetukturası
mikroprosessor texnikası
mikroprosessor spesifikasının
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mikroprosessorun bit sayı

604 әlaqәsiz ölçmә metodu әsasәn hansı metoda aiddir?

•

mexaniki ölçmәyә
pnevmatik ölçmәyә
kimyәvi ölçmәyә
fiziki ölçmәyә
hidravliki ölçmәyә

605 P dәyişdirici açarı nәyә әsasәn ötürücüyә qoşur?

•

ölçü çeviricilәrini әn mәqsәdә uyğun ardıcıllığa gәrә
onların hәr biri üçün optimal olan vaxta görә
ölçü çüviricilәrini әn mәqsәdә uyğun ardıcıllıqla vә onların hәr biri üçün optimal olan vaxta görә
müәyyәn qismi üçün optimal olan vaxta görә
heç biri

606 Mәmulatın proyeksiyasının eninә görә nә tәyin edilir?

•

impulsların tezliyi
impulsların qısalması
impulsların şiddәti
impulsların sayı
impulsların uzanma müddәti

607 Bir sıra hallarda nәyә nәzarәt etmәk lazım gәlir?

•

heç biri
düzbucaqlı proyeksiyaların sahәsinә
düzbucaqlı proyeksiyaların eninә vә uzunluğuna
düzbucaqlı proyeksiyaların eninә
düzbucaqlı proyeksiyaların uzununa

608 Mәrkәzi pulta daxil olmuş mәmatların kömәyi ilә nә etmәk olar?

•

texnoloji prosesә kömәk etmәk
texnoloji proseslәrә düzәliş etmәk,passiv nәzarәtlә aktiv nәzarәti uyğunlaşdırmaq
aktiv nәzarәtlә passiv nәzarәti uyğunlaşdırmaq
passiv nәzarәtlә aktiv nәzarәti uyğunlaşdırmamaq
passiv nәzarәtlә aktiv nәzarәti uyğunlaşdırmaq

609 Adaptiv idarәetmә avtomatlarının sisteminә hansı daxil deyil?

610

•
•

nizamlatıcı
estimator
proqrammator
televiziya kamerası
adaptor
2
3
4
5
6

611 Robotun qavraması prosesi mәrhәlәlәrinә aid olanları göstәrin. 1. robotun hәrәkәtlәrini idarә etmә 2.
obyektlәrin verilәn parametrlәrini olçmәk 3. nәzarәt nәticәlәrini qeyd etmәk 4.matrisa yaratmaq
5.mәmulatları yapışdırmaq
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•

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

612 . Obyekt görünmә sahәsindә olduqda kvantlaşmada siqnalın sәviyyәsi neçәyә bәrabәr olur?

•

5
4
1
2
3

613 Malumat sahәsinin növlәrinә aid olmayan hansıdır? 1.sferik 2. tәsviri 3. dekart 4.müstәvi 5. fәza

•

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

614 Mühit haqqında ilkin tәsәvvür nә zaman yaranır? 1. uzaqlıq siqnalının ölçülmәsi 2. sәviyyәnin ölçülmәsi
3. titrәmәlәrin ssayılması 4. әrazinin analizi 5. köçürmanin ardıcıllığına görә

•

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

615 Ölçü güzgüsü hәr bir yarımdövrdә neçә istiqamәtdә titrәmә yaradır?

•

61
57
58
70
59

616 Nәzarәt edilәn obyektin mövqeyini vә keyfiyyәtin vәziyyәtini müәyyәn etmәyә imkan verәn robotların
hansı mәqsәdlәr üçün istifadәsi perspektivli hesab edilir?

•

mexaniki
metroliji
planlaçdırma
nәzarәt
texniki

617 Robotun qavraması prosesinin mәrhәlәlәrinә hansı aid deyil?

•

tәsvir haqqında mәlumatı daxil etmәk
köçürmәni ardıcıllaşdırmaq
obyektin parametrlәrini olçmәk
tәsvirlәrin analizi
mәlumatların ilkin emallı

618 İdarәetmә sistemindә hansı әmәliyyatlar yerinә yetirilmir?
işçi orqanın yerlәşdirilmәsi
90/102

21.12.2016

•

işçi proqramın daxil edilmәsi
robotun diaqnozlaşdırılması
siqnalların planlaşdırılması
dinamik parametrlәrin qeydoyyatı

619 Birinci nәsil robotlar әn az neçә hәrәkәti yerinә yetirir?

•

900
1000
500
700
200

620 Obyekt görünmә sahәsindә oldmadıqda kvantlaşmada siqnalın sәviyyәsi nәyә bәrabәr olur?

•

6
5
0
1
4

621 Mәlumatların emal edilmәsi alqoritmlәrinin neçә növü var?

•

6
2
3
4
5

622 Üçüncü nәsil robotların xüsusiyyәylәrinә hansı aid deyildir?

•

nәzarәtetmәni planlaşdırır
mexaniki proseslәri yerinә yetirirә
süni intellektә malikdir
әmәliyyatlari planlaşdırır
şәraitdәn asılı olaraq öz hәrәkәtlәrini dәyişdirir

623 İkinci nәsil robotların xüsusiyyәtlәrinә hansı aid deyil?

•

çoxlu mürәkkәb proqramları var
proseslәri avtomatlaşdırmağa şәrait yaradır
avadanlığa idarә etmәyә imkan verir
enerjiyә qәnaәt edir
yüksәk manevretmә qabiliyyәtinә malikdir

624 Alfa hissәciklәrinin nüfuz etmә qabiliyyәti necәdir?

•

çox kiçik
çox böyük
hәm qaz, hәm mayedә
bütün mühitlәrdә
yoxdur

625 Elektromaqnit sәrf ölçmәlәrini elektrik keçiriciliyinin hansı diapazonunda tәtbiq etmәk olar ?

•

105 dәn 10010 sm/mә kimi
106 dәn 100015 sm/mә kimi
103 dәn 105 sm/mә kimi
1007 dәn 1008 sm/mә kimi
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1006 dәn 10010 sm/mә kimi

626 Elektromaqnit sәrf ölçәnlәrdә borunun en kәsiyi hansı ifadә ilә tәyin olunur ?

•

627 Mayenin hәrkәti zamanı keçiricilәrdә elektrik hәrәkәt qüvvәsi yaranır. Bu zaman onun qiymәti hansı
qanuna görә tәyin edilir ?

•

Elektromaqnit induksiya qanunu
Şarl qanunu
Bernulli qanunu
BoylMariott qanunu
Om qanunu

628 Faktiki olaraq axına elektromaqnit sәrf ölçәn cihazı tәsir edirmi?

•

Müәyyәn bucaq altında tәsir edir
Tәsir etmir
Perpendikulyar tәsir edir
45 dәrәcәli bucaq altında tәsir edir
90 dәrәcәli bucaq altında tәsir edir

629 Mayelәrdә sürәtlәrin oxa simmetrik profilindә elektrodlar arasında elektrik hәrәkәt qüvvәsi yaranır :

•

E=BDυor

N=DB
E= Vc

630 Elektrodları birlәşdirәn xәttә vә mayenin axınına maqnit sahәsi necә istiqamәtlәnir?

•

45 dәrәcәli bucaq altında
Paralel
Perpendikulyar
İstiqamәtlәnmәmişdir
60 dәrәcәli bucaq altında

631 Elektromaqnit sәrf ölçәnlәr faktiki olaraq axına necә tәsir edir ?

•

Perpendikulyar tәsir edir
Tәsir etmir
Müәyyәn bucaq altında tәsir edir
90 dәrәcәli bucaq altında tәsir edir
45 dәrәcәli bucaq altında tәsir edir

632 Elektromaqnit sәrf ölçәnlәrdә mayenin sәrfi hansı ifadә ilә tәyin olunur ?

•
Q=0
Y = 6DE
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633 Axınların sürәtini vә sәrfini ölçmәk üçün istifadә olunan cihazların әksәriyyәtinin iş prinsipi nәyә
әsaslanmışdır?

•

Darlaşdırıcı qurğularda tәzyiqin dәyişmәsinә
Düzgün variant yoxdur
Maqnit sahәsinin induksiyasına
Elektrodlar arasında elektrik hәrәkәt qüvvәsinә
Mayenin sürәtinin dәyişmәsinә

634 Axınların sürәtini ölçmәk üçün hansı cihazlardan istifadә olunur ?

•

Sәrf ölçәnlәr, taxometrik sәrf ölçәnlәr, ratometrlәr
Taxometrik sәrf ölçәnlәr vә ultrasәs sәrfölçәnlәr
Induksiyalı sәrf ölçәnlәr vә ultrasәs sәrf ölçәnlәr
Ultrasәs sәrf ölçәnlәr
Induksiyalı sәrf ölçәnlәr

635 Maqnit sahәsi mayenin axınına vә elektrodları birlәşdirәn xәttә necә istiqamәtlәnmişdir ?

•

Perpendikulyar
İstiqamәtlәnmәmişdir
60 dәrәcәli bucaq altında
45 dәrәcәli bucaq altında
Paralel

636 Faktiki olaraq axına elektromaqnit sәrf ölçәn cihazı tәsir edirmi?

•

45 dәrәcәli bucaq altında tәsir edir
Tәsir etmir
Müәyyәn bucaq altında tәsir edir
Perpendikulyar tәsir edir
90 dәrәcәli bucaq altında tәsir edir

637 İnduksiyalı sәrf ölçәnlәrdә EHQ nә ilә mütәnasib olur ?

•

Orta sürәt ilә
Mayenin sәrfi Q ilә
Axının sürәti ilә
0 bucağı ilә
İmpuls ilә

638 Axını keçirәn sәs dalğası aşağıdakı hansı düsturla hesablanır?

•

meyllәnmir
.
..
...
....

639 Sәs dalğası axını keçәrkәn nә qәdәrmeyllәnir?
.....

•
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•

.
..
...
....

640 Suyun molekulu necә düzülmüşdür?

•

eyni qütblü
әks qütblü
bәrk halda
maye formada
kristal formada

641 Suyun molekulları necәdir?

•

bәrk halda
eyni qütblü
kristal formada
maye formada
әks qütblü

642 Hansı qanuna görә reaksiyaya girmiş maddәlәrin miqdarı müәyyәnlәşdirilir?

•

Enşteyn
Platon
Faradey
Arximed
Nyuton

643 Kulonometrik metodda elektrodla kimyәvi reaksiyaya girmiş maddәnin miqdarı hansı qanuna görә
müәyyәnlәşdirilir?

•

Arximed
Faradey
Enşteyn
Platon
Nyuton

644 Mәnbәnin fәallığına görәmiqdarın gücü tәyin edilir?

•

645 Elektromaqnit sәrf ölçәnlәr faktiki olaraq axına necә tәsir edir ?
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•

Perpendikulyar tәsir edir
45 dәrәcәli bucaq altında tәsir edir
90 dәrәcәli bucaq altında tәsir edir
Tәsir etmir
Müәyyәn bucaq altında tәsir edir

646 Axınların sürәtini vә sәrfini ölçmәk üçün istifadә olunan cihazların әksәriyyәtinin iş prinsipi nәyә
әsaslanmışdır?

•

Düzgün variant yoxdur
Maqnit sahәsinin induksiyasına
Darlaşdırıcı qurğularda tәzyiqin dәyişmәsinә
Mayenin sürәtinin dәyişmәsinә
Elektrodlar arasında elektrik hәrәkәt qüvvәsinә

647 Axınların sürәtini ölçmәk üçün hansı cihazlardan istifadә olunur ?

•

Induksiyalı sәrf ölçәnlәr
Sәrf ölçәnlәr, taxometrik sәrf ölçәnlәr, ratometrlәr
Taxometrik sәrf ölçәnlәr vә ultrasәs sәrfölçәnlәr
Induksiyalı sәrf ölçәnlәr vә ultrasәs sәrf ölçәnlәr
Ultrasәs sәrf ölçәnlәr

648 Havada tozlanmaya nәzarәt etmәyәn necә metodu var?

•

2
4
6
5
3

649 Hansı metodda ultrasәs dalğaları axının sürәtinә perpendikulyar istiqamәtdә yayılır ?

•

Sıfır metodu
Şüalandırma metodu
Elektromaqnit metodu
Ultrasәs metodu
Perpendikulyar metodu

650 Axının sürәtinә ultrasәs dalğaları hansı metodda perpendikulyar istiqamәtlәnir?

•

Sıfır metodu
Elektromaqnit metodu
Ultrasәs metodu
Şüalandırma metodu
Perpendikulyar metodu

651 Yoxlamanın dayandırılması zamanı necә yanaşmaq lazımdır ki, gәrginliyin yüksәldilmәsi әmsalı artsın?
(Sürәt 01.10.2015 13:24:21)

•

dәyişmәmәk
artırmaq
hәm artırmaq, hәm azaltmaq
azaltmaq

652 (Sürәt 01.10.2015 13:23:42)
diferensial
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•

kәsilmәz, sabit vә diferensial
kәsilmәz vә diferensial
sabit
kәsilmәz

653 Dәqiqliyin yüksәldilmәsini tәyinindә neçә üsul tәtbiq edilir? (Sürәt 01.10.2015 13:24:00)

•

5
3
2
1
4

654 Dәqiqliyin yüksәldilmәsini tәyin etmәk üçün neçә üsuldan istifadә edilir? (Sürәt 01.10.2015 13:23:57)

•

heç bir üsuldan
әn böyük üsuldan
әn kiçik üsuldan
mümkün olan әn kiçik vә әn böyük üsuldan
doğru cavab yoxdur

655 Dәqiqliyin yüksәldilmәsi әmsalını artırmaq üçün yoxlamanın dayandırılması vaxtını nә etmәk lazımdır?
(Sürәt 01.10.2015 13:23:55)

•

düzgün cavab yoxdur
azaltmaq
dәyişmәmәk
artırmaq
hәm artırmaq, hәm azaltmaq

656 Dәqiqliyin yüksәldilmәsi әmsalı necә kәmiyyәtdir? (Sürәt 01.10.2015 13:23:52)

•

müsbәt
artan
sabit
dәyişә bilmәz
azalan

657 Dәqiqliyin etibarlılğını artırmaqdan ötrü nә etmәk lazımdır? (Sürәt 01.10.2015 13:23:49)

•

heç nә etmәmәk
yoxlamanı saxlamaq
yoxlamanı aparmaq
yoxlamanın dayandırılması vaxtını artırmaq
yoxlamanın vaxtını tәxirә salmaq

658 әn kiçik üsul dәqiqliyin yüksәldilmәsinin hansı üsuludur? (Sürәt 01.10.2015 13:23:46)

•

2
5
4
3
1

659 Yoxlamanın dayandırılması vaxtını artırmaq nә üçün lazımdır? (Sürәt 01.10.2015 13:24:18)
doğru cavab yoxdur
etibarlılığı
dәqiqliyin etibarlılığını azltmaq üçün

•
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•

dәqiqliyin etibarlılığını artırmaq üçün
etibarlılıq dәyişmir

660 Ölçmәlәrin sәpәlәnmәsi hansı halda olur? (Sürәt 01.10.2015 13:24:15)

•

heç biri
hәmcins
qeyribәrabәr
bәrabәr
qeyrihәmcins

661 Normal paylanma qanunu: (Sürәt 01.10.2015 13:24:10)
doğru cavab yoxdur

•
662 Kәsilmәz vә diferensial funksiya aşağıdakıların hansıları kimi yazılır? funksiyası necә funksiyadır?
(Sürәt 01.10.2015 13:24:07)

•
663 Dәqiqliyin yüksәldilmәsinin ikinci üsulu hansı üsuldur? (Sürәt 01.10.2015 13:24:05)

•

heç bir üsuldan
hәr iki üsul
әn kiçik üsul
әn böyük üsul
doğru cavab yoxdur

664 Dәqiqliyin yüksәldilmәsinin birinci üsulu hansı üsuldur? (Sürәt 01.10.2015 13:24:03)

•

doğru cavab yoxdur
hәr iki üsul
әn böyük üsul
әn kiçik üsul
heç bir üsuldan

665 Mayedә sürәtlәrin oxa simmetrik profilindә elektrodlar arasında nә yaranır ?

•

Maqnit sahәsi
Cәrәyan
Gәrginlik
Elektrik hәrәkәt qüvvәsi
Gәrginlik düşküsü

666 Elektrodları birlәşdirәn xәttә vә mayenin axınına maqnit sahәsi necә istiqamәtlәnir?
İstiqamәtlәnmәmişdir
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•

45 dәrәcәli bucaq altında
Paralel
Perpendikulyar
60 dәrәcәli bucaq altında

667 Maqnit sahәsi mayenin axınına vә elektrodları birlәşdirәn xәttә necә istiqamәtlәnmişdir ?

•

Perpendikulyar
60 dәrәcәli bucaq altında
45 dәrәcәli bucaq altında
Paralel
İstiqamәtlәnmәmişdir

668 Elektromaqnit sәrf ölçәnlәrdә borunun en kәsiyi hansı ifadә ilә tәyin olunur ?

•
669 Mayenin hәrkәti zamanı yaranan elektrik hәrәkәt qüvvәsi hansı qanuna görә tәyin edilir ?

•

Şarl qanunu
Om qaπnunu
BoylMariott qanunu
Elektromaqnit induksiya qanunu
Bernulli qanunu

670 Mayenin hәrkәti zamanı keçiricilәrdә elektrik hәrәkәt qüvvәsi yaranır. Bu zaman onun qiymәti hansı
qanuna görә tәyin edilir ?

•

Şarl qanunu
Om qaπnunu
BoylMariott qanunu
Elektromaqnit induksiya qanunu
Bernulli qanunu

671 Mayelәrdә sürәtlәrin oxa simmetrik profilindә elektrodlar arasında elektrik hәrәkәt qüvvәsi yaranır :

•

E=BDυor
E= Vc
N=DB

672 Elektromaqnit sәrf ölçmәlәrini elektrik keçiriciliyinin hansı diapazonunda tәtbiq etmәk olar ?
.....
...
..

•

.
....
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673 Elektromaqnit sәrf ölçәnlәrdә mayenin sәrfi hansı ifadә ilә tәyin olunur ?
Q=0
...

•

..
.
....

674 Metodiki ve Aletli xetalari hansi sinfe aiddir?

•

Hec biri
Tezahuretme
Ededi
Yaranma ardicilligi
Aydinlasdirma

675 Tek elementli ve cem halinda xetalari hansi sinfe aiddir?

•

Hec biri
Yaranma
Tezahuretme
Aydinlasdirmanin usullari
Ededi

676 Xususi ve Gerilme xetasi hansi sinfe aiddir?

•

Yaranma
Aydinlasdirma
Ededi
Etrafmuhitin tesiri
Tezahuretme

677 Statik ve Dinamik xeta hansi sinfe aiddir?

•

Hec biri
Aydinlasdirma
Ededi
Qurulusun is rejimi
Tezahuretme

678 Sistematik ve Tesadufi xeta hansi sinfe aiddir?

•

Aydinlasdirma
Yaranma
Etrafmuhit
Tezahuretme qanunauygunlugu
Ededi

679 Cereyan menbelerinin xarakteristikasinin qeyristabililiyi

•

Tezlik,tezyiq
Sahe,rutubet
Sixliq,tecil
Gerginlik,tezlik,tezyiq
Tezyiq,gerginlik
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680 Kompleks xetalarda neyi mueyyenlesdirmek lazim gelir?

•

Hec biri
c) 0a beraber edilmesi
Onlarin xususi cekilerinin mueyyenlesdirilmesi
Minimuma endirmek
Onlarin xususi cekilerinin mueyyenlesdirilmesi
Maksimuma catdirilmasi

681 Mutleq ve Nisbi xeta hansi sinfe aiddir?

•

Tezahuretme
Aydinlasdirma
Etrafmuhit
Ededi ifadeolunmanin formalari
Yaranma

682 Aktiv nezaret qurgularinin (ANQ) xetalarinin faktorlardan asliliq sinfi – aydinlasdirma usullari

•

Cem halinda,istismar
Cem halinda
Tek elementli
Tek elementli,cem halinda
Tek elementli,metodiki

683 Aktiv nezaret qurgularinin (ANQ) xetalarinin faktorlardan asliliq sinfi – yaranma ardicilligi

•

Metodiki,gerilme,dinamik
Aletle,elaqeli,dinamik
Metodiki,aletle,statik
Metodiki,aletle,elaqeli sazlanma ve istismar
Istismar,metodiki,gerilme

684 Aktiv nezaret qurgularinin (ANQ) xetalarinin faktorlardan asliliq sinfi – tezahuretme qanunu

•

Tesadufi,tek elementli
Tesadufi
Sistematik
Sistematik
Sistematik,tesadufi
Sistematik,cem halinda

685 Aktiv nezaret qurgularinin (ANQ) xetalarinin faktorlardan asliliq sinfi – etrafmuhitin tesiri

•

Gerilme,cem halinda
Gerilme
Xususi
Xususi,gerilme
Xususi,tek elementli

686 Aktiv nezaret qurgularinin (ANQ) xetalarinin faktorlardan asliliq sinfi – qurulusun is rejimi

•

Dinamik,gerilme
Dinamik
Statik
Static,dinamik
Static,xususi

687 Aktiv nezaret qurgularinin (ANQ) xetalarinin faktorlardan asliliq sinfi – ededi ifade olunma
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Nisbi
Statik, mutleq
Tesadufi,nisbi
Mutleq, nisbi
Mutleq

688 ANQ ile techiz olunmus dezgahlarin isletme deqiqliyinin meyari emalin hansi xetasidir?

•

mutleq,nisbi
umumi xetasidir
xususi,gerilme
metodiki,aletle
statik,dinamik

689 Normal is seraitinde xarakterze olunan parametrlerin deyisme hedleri onlarin hansi xarakteristikasi
hesab olunur?

•

Cem hali
Etrafmuhite tesiri
Esas xarakteristikasi
Tek elementlilik
Ededi ifadeolunma

690 Bir sira texnoloji tedbirlerin heyata kecrilmesi vastesile umumi xetanin hansi terkib hisselerini minimum
endirmek olar?

•

Sistematik,static
Sistematik,tesadufi
Sistematik,gerilme
Tesadufi,metodik
Tesadufi,dinamik

691 Statistik nәzarәtdә yaxud ölçmәnin nәticәlәrinin emalı çox vaxt apardıqda bu nә ilә әlaqәdar ola bilәr?
(Sürәt 01.10.2015 13:11:53)

•

hamısı
yadda saxlayıcı vә icraedici orqanla
icraedici orqanla
yadda saxlayıcı orqanla
avtomatik nәzarәt sisteminin struktur sxemi ilә

692 Sistemin tәyinatından, hәrәkәt prinsipindәn vә digәr faktorlardan asılı olaraq sistemin struktur sxemi:
(Sürәt 01.10.2015 13:11:51)

•

dәyişә bilәr vә sabit qalır
sabit qalmaz
dәyişә bilәr
dәyişә bilmәz
sabit qalır

693 Pnevmatik ölçmә metodu hansı ölçmә metoduna aiddir? (Sürәt 01.10.2015 13:11:49)

•

heç biri
әlaqәsiz ölçmә metodu
әlaqәli ölçmә metodu
induktiv ölçmә metodu
fotoelektrik ölçmә metodu

694 Passiv avtomatik nәzarәt sistemlәrinin funksiyası nәdәn ibarәtdir? (Sürәt 01.10.2015 13:11:46)
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çıxdaşedici nәzarәti hәyata keçirir
yalnız istehsal obyektlәrinә nәzarәti yerinә yetirir
parametrlәrә görә düzәlişlәri hәyata keçirmәk mәqsәdi güdür
aktiv nәzarәti yerinә yetirir
avtomatik nәzarәti hәyata keçirir

695 Nәzarәt edilәn mәmulun baxılan sәthlәrinin yeyilmәsi adәtәn ölçü ucluğunun yeyilmәsindәn (Sürәt
01.10.2015 13:11:44)

•

ya çox, ya da bәrabәr olur
az olur
çox olur
bәrabәr olur
ya az, ya da çox olur

696 Mәmullara nәzarәtin dәqiqliyini tәmin etmәk üçün (Sürәt 01.10.2015 13:11:42)

•

nәzarәt edilәn mәmul yuxarı hәrәkәt etmәlidir
nәzarәt edilәn mәmul düz hәrәkәt etmәlidir
nәzarәt edilәn mәmul hamar sәth üzәrindә hәrәkәt etmәlidir
nәzarәt edilәn mәmul düz vә hamar sәth üzәrindә hәrәkәt etmәlidir
nәzarәt edilәn mәmul aşağı hәrәkәt etmәlidir

697 Mәhsulu nәzarәtin әn sәmәrәli metodlarından biri hansıdır? (Sürәt 01.10.2015 13:11:40)

•

әlaqәli ölçmә metodu
әlaqәsiz ölçmә metodu
heç biri
induktiv ölçmә metodu
avtomatik ölçmә metodu

698 Göstәrilәn çatışmazlığı aradan qaldırmaq üçün nәdәn istifadә edilir? (Sürәt 01.10.2015 13:11:37)

•

heç biri
yadda saxlayıcı orqanlardan
fırlanan diyircәklәrdәn vә yadda saxlayıcı orqanlardan
hamısı
ölçü ucluğu kimi fırlanan diyircәklәrdәn

699 Baxılan sistemlәri hansı növ siniflәşdirilmәlәri mümkündür? (Sürәt 01.10.2015 13:11:34)

•

hamısı
hәrәkәt xarakterinә görә
ölçmә mövqelәrinin sayına görә
ölçmә mövqelәrinin yerlәşmәsinә görә
nәzarәt zamanı obyektlәrin vәziyyәtinә görә

700 әlaqәsiz ölçmә metodunu göstәrin (Sürәt 01.10.2015 13:11:26)

•

avtomatik ölçmә metodu
induktiv ölçmә metodu
hamısı
heç biri
pnevmatik ölçmә metodu
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