3411Y_Az_Q2017_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 3411Y Metrologiyanın әsasları2
1 Nümunәnin metroloji xarakteristikalarının verilmiş iş şәraitindә xarici tәsiredici kәmiyyәtlәrdәn asılılığı

•

tәsir funksiyalarıdır
stabillik xarakteristikasıdır
hәmcinslililk xarakteristikasıdır
attestasiya edilmiş qiymәtin xәtasıdır
attestasiya edilmiş qiymәtidir

2 Nümunәnin şәhadәtnamәdә göstәrilmiş yararlılıq müddәti әrzindә metroloji xarakteristikalarının qiymәtlәrini müәyyәn
hüdudlarda saxlamaq xassәsinin xarakteristikası

•

tәsir funksiyalarıdır
stabillik xarakteristikasıdır
hәmcinslililk xarakteristikasıdır
attestasiya edilmiş qiymәtin xәtasıdır
attestasiya edilmiş qiymәtidir

3 Nümunәlәrin ölçmәlәrdә istifadә edilәn müxtәlif hissәlәri ilә tәzәlәnәn kәmiyyәtin qiymәtinin sabitliyini ifadә edәn xassәsinin
xarakteristikası

•

attestasiya edilmiş qiymәtidir
attestasiya edilmiş qiymәtin xәtasıdır
hәmcinslililk xarakteristikasıdır
tәsir funksiyalarıdır
stabillik xarakteristikasıdır

4 Nümünәnin ölçmәdә istifadә edilәn hissәsi ilә tәzәlәnәn kәmiyyәtin attestasiya edilmiş vә әsl qiymәtlәri arasındakı fәrqi

•

tәsir funksiyalarıdır
stabillik xarakteristikasıdır
hәmcinslililk xarakteristikasıdır
attestasiya edilmiş qiymәtin xәtasıdır
attestasiya edilmiş qiymәtidir

5 Nümunәnin attestasiya edilmiş xarakteristikasının qiymәti

•

tәsir funksiyalarıdır
stabillik xarakteristikasıdır
hәmcinslililk xarakteristikasıdır
attestasiya edilmiş qiymәtin xәtasıdır
attestasiya edilmiş qiymәtidir

6 Standart nümunәlәr .... birlәşirlәr

•

sahid etalonunda
müqayisә etalonunda
tiplәrdә
müqayisә etalonu
nüsxә etalonunda

7 Attestasiya edilәn xarakteristikanın növündәn asılı olaraq tәrikbin vә xassәlәrin standart nümunәlәrini birbirindәn fәrqlәndirirlәr:

•

doğru csvab yoxdur
materialların tәrkib vә xassәlәrini xarakterizә edәn fiziki kәmiyyәtlәrin müqayisәetmә metodları ilә ölçülmәsi.
әrәcәlәmә, metroloji attestasiya vә ölçmә vasitәlәrinin yoxlanması
ölçmәlәrin dәqiqlik göstәricilәrinә nәzarәt;
tәrkibin standart nümunәlәri, xassәlәrin standart nümunәlәri

8 Standart nümunәlәr aşağıdakılar vasitәsilә ölçmәlәrin vәhdәtinin vә tәlәb olunan dәqiqliyinin tәmin edilmәsi üçün tәtbiq edilir:

•

doğru cavab yoxdur
materialların tәrkib vә xassәlәrini xarakterizә edәn fiziki kәmiyyәtlәrin müqayisәetmә metodları ilә ölçülmәsi.
әrәcәlәmә, metroloji attestasiya vә ölçmә vasitәlәrinin yoxlanması
ölçmәlәrin dәqiqlik göstәricilәrinә nәzarәt;
әrәcәlәmә, metroloji attestasiya vә ölçmә vasitәlәrinin yoxlanması;ölçmәlәrin yerinә yetirilmә metodikalarının metroloji attestasiyası;
ölçmәlәrin dәqiqlik göstәricilәrinә nәzarәt; maddә vә materialların tәrkib vә xassәlәrini xarakterizә edәn fiziki kәmiyyәtlәrin müqayisәetmә
metodları ilә ölçülmәsi.

9 ... etalon vahidin ölçüsünü yüksәk dәqiqlikli nümunәvi ölçmә vasitәlәrinә ötürmәk üçün, ayrıayrı hallarda isә daha dәqiq işçi
ölçmә vasitәlәrinә ötürmәk üçün istifadә olunur.

•

düzgün cavab yoxdur
müqayisә etalonu
sahid
nüsxә
Işçi

10 ... bu vә ya digәr sәbәblәrdәn birbiri ilә bilavasitә müqayisә oluna bilmәyәn (yoxlanıla bilmәyәn) etalonları müqayisә etmәk
üçün tәtbiq olunur

•

müqayisә etalonu
Ilkin etalonlar
sahid
nüsxә
düzgün cavab yoxdur

11 ... etalonu dövlәt etalonunun saxlanmasını yoxlamaq vә onun xarab olması vә ya itmәsi hallarında onu әvәz etmәk üçündür.

•

doğru cavab yoxdur
müqayisә etalonu
sahid
nüsxә
Ilkin etalonlar

12 .... etalonlar vahidlәrin ölçülәrini işçi etalonlara ötürmәk üçün istifadә olunur

•

şahid etalonlar
müqayisә etalonlar
standart meyllәnmәlәr
nüsxә
Ilkin etalonlar

13 Ikinci etalonlar özlәrinin vәzifәlәrinә görә hansı etalonlara bölünür?

•

nümunәvi ölçü vә ölçü cihazlarına
işçi ölçü vә ölçü cihazlara
standart meyllәnmәlәrә
nüsxә etalonlarına, müqayisә etalonlarına, şahid etalonlara vә işçi
Ilkin etalonlara

14 ... ölçü vahidinin beynәlxalq miqyasda qәbul olunmuş tәyinatına uyğun gәlәn dövlәt etalonlarıdır

•

nümunәvi ölçü vә ölçü cihazları
işçi ölçü vә ölçü cihazlar
standart meyllәnmәlәr
Ilkin etalonlar
düzgün cavab yoxdur

15 .... ilkin vә ikinci etalonlara bölünür

•

nümunәvi ölçü vә ölçü cihazları
işçi ölçü vә ölçü cihazlar
standart meyllәnmәlәr
etalonlar
düzgün cavab yoxdur

16 Vahidlәrin ölçülәrinin ötürülmәsinin metroloji zәncirindә әn yüksәk bәnd

•

nümunәvi ölçü vә ölçü cihazlarıdır
işçi ölçü vә ölçü cihazlarıdır
standart meyllәnmәdir
etalonlardır
etalonlar, işçi ölçü vә ölçü cihazlarıdır

17 Daxili solenoid elektrik cәrәyanını qoşan zaman hәrәkәtsiz solenoidin içәrisinә aşağıdakı qüvvә ilә sıxılır:
.....

...

..

•

.

....

18 Kandellanın tәzәlәnmәsi zamanı standart meyllәnmә neçә tәşkil edir.
.....

...

..

•

.

....

19 Müxtәlif sahәlәrdә istifadә olunan ölçülәrin vә ölçü cihazlarının eyniliyini vә düzgünlüyünü tәmin etmәk üçün ölçü vahidlәrinin
etalonlardan nümunәvi, sonra isә işçi ölçülәrә vә ölçü cihazlarına ötürülmәsinin vahid sistemi yaradılmışdır. Bu sistemә әsasәn
vahid ölçülәrin ötürülmә vasitәlәrinin dәqiqliyә görә aşağıdakı tәsnifatı qәbul olunmuşdur

•

nümunәvi ölçü vә ölçü cihazları, işçi ölçü vә ölçü cihazları
standart meyllәnmә, etalonlar, işçi ölçü vә ölçü cihazları
standart meyllәnmә, etalonlar
etalonlar, nümunәvi ölçü vә ölçü cihazları, işçi ölçü vә ölçü cihazları
etalonlar, işçi ölçü vә ölçü cihazları

20 Otikfiziki kәmiyyәtlәrin kandeladan başqa daha dövlәt etalonu vardır.

•

90
24
515
12
10

21 Suyun üçlük nöqtәsinin termodinamik temperaturunun hissәsi kimi ... aparılır.

•

saniyәnin tәzәlәnmәsi
saatın tәzәlәnmәsi
metrin tәzәlәnmәsi
kelvinin tәzәlәnmәsi
doğru cavab yoxdur

22 Uzunluq vahidi metr hazırda ... standart meyllәnmә ilә tәzәlәnir.
.....

...

..

•

.

....

23 Optik tezlik çoxyüksәktezlikdәn neçә dәrәcә yüksәkdir?

•

•

34
10
8
5
90

24 ...öz tәyinatına görә optik diapazonda tәzәlәnir.

•

metr
kq
cooul
saniyә
km

25 ... radio dalğaların çoxyüksәktezliyi diapazonunda tәzәlәnir

•

metr
kq
cooul
saniyә
km

26 İşığın vakuumda zaman intervalında keçdiyi yolun uzunluğu

•

metrdir
kq
coouldur
saniyәdir
km

27 Ölçü vә Çәki üzrә XVII Baş Konfrans metrin yeni tәyinatının necә olmasını qәbul etdi?

•

saniyә
cooul
kq
km
metr

28 Neçәnci ildә Ölçü vә Çәki üzrә XVII Baş Konfrans metrin yeni tәyinatını qәbul etdi?

•

2003
1900
1936
1983
1874

29 kvantmexaniki saatların iş prinsipi.

•

cәmlәşdirici
mexaniki
fasilәlәrlә
fasilәsiz
doğru cavab yoxdur

30 Hidrogen mazeri ilә yanaşı, zaman şkalalarının saxlanması üçün ilkin dövlәt zaman vә tezlik vahidlәri vә zaman şkalası
etalonunun tәrkibinә hansı saatlar qrupu daxil edilir?

•

diffuziyalı
mexaniki
kvant
kvantmexaniki
sadә

31 Hidrogen mazerindә yüksәk tezlikli elektrik boşalmasının tәsiri altında şüşә borucuqda 1hidrogen molekullarının nәyi baş verir?

•

diffuziyası
cәmlәşdiricisi
hәcmi rezonatoru
dissosiasiyası
6 qütblü oxlu maqnitı

32 Mazerin prinsipial sxemindә 5 nәyi göstәrir?

•

şüşә borucuq
cәmlәşdirici (yığıcı) yuva
hәcmi rezonator
çoxqatlı ekran.
qütblü oxlu maqnit

33 Mazerin prinsipial sxemindә 4 nәyi göstәrir?

•

cәmlәşdirici (yığıcı) yuva
çoxqatlı ekran.
şüşә borucuq
6 qütblü oxlu maqnit
hәcmi rezonator

34 Mazerin prinsipial sxemindә 3 nәyi göstәrir?

•

şüşә borucuq
cәmlәşdirici (yığıcı) yuva
hәcmi rezonator
çoxqatlı ekran.

35 Mazerin prinsipial sxemindә 2 nәyi göstәrir?

•

şüşә borucuq
cәmlәşdirici (yığıcı) yuva
hәcmi rezonator
çoxqatlı ekran.
6 qütblü oxlu maqnit

36 Zaman vә tezlik vahidlәrini saxlamaq üçün ilkin dövlәt etalonunun tәrkibinә hidrogen mazerini nә üçün daxil edirlәr?

•

şüşә borucuq
cәmlәşdirici (yığıcı) yuva
hәcmi rezonator
çoxqatlı ekran.
qütblü oxlu maqnit

37 Zaman vә tezlik vahidlәrini saxlamaq üçün ilkin dövlәt etalonunun tәrkibinә nә daxildir?

•

hidrogen mazeri

rezonator
maqnit
oksigen mazeri
meyllәndirici maqnit

38 1960cı ilә qәdәr saniyә orta günәşli sutkaların (il әrzindә sutkaların orta qiymәti) hissәsi kimi qәbul edilirdi. Bu tәsadüfi
kәmiyyәtin standart meyllәnmәsi neçә saniyәdir?
10
...
..

•

.
....

39 Çox yüksәk tezlikli rәqslәrin 9192631770 dövrünә bәrabәr olan vaxt müddәti qәbul olunur.

•

24saat
1dәqiqә
60 saniyә
1saat
1 saniyә

40 Tezliyin sezium reperinin prinsipial sxemindә 1 nәyi göstәrir?

•

detektoru
rezonatoru
maqniti
qızdırılmış mәnbәni
meyllәndirici maqnit sistemini

41 Tezliyin sezium reperinin prinsipial sxemindә 2 nәyi göstәrir?

•

detektoru
rezonatoru
maqniti
qızdırılmış mәnbәni
meyllәndirici maqnit sistemini

42 Tezliyin sezium reperinin prinsipial sxemindә 3 nәyi göstәrir?

•

detektoru
rezonatoru
maqniti
qızdırılmış mәnbәni
meyllәndirici maqnit sistemini

43 Tezliyin sezium reperinin prinsipial sxemindә 4 nәyi göstәrir?

•

detektoru
rezonatoru
maqniti
qızdırılmış mәnbәni
meyllәndirici maqnit sistemini

44 Tezliyin sezium reperinin prinsipial sxemindә 5 nәyi göstәrir?

•

detektoru
rezonatoru
maqniti
qızdırılmış mәnbәni
meyllәndirici maqnit sistemini

45 Beynәlxalq vahidlәr sistemindә neçә әsas vahid nәzәrdә tutulur?

•

12
3
6
5
7

46 Hәr bir etalon neçә hissәdәn ibarәtdir?
doğru cavab yoxdur
3

•

6
5
2

47 Әsas vahidlәrin etalonlarını necә tәzәlәyirlәr?

•

doğru cavab yoxdur
mürәkkәb etalon әsasında
sadә etalon әsasında
ilkin etalonlar әsasında
bu vahidlәri ölçmәlәr әsasında

48 Halhazırda Respublikamızda fiziki kәmiyyәtlәrin әsas vahidlәri hansı qaydada tәzәlәnir?

•

doğru cavab yoxdur
mürәkkәb
sadә
әmrlә
mәrkәzlәşdirilmiş

49 Ölkә üçün tәsdiq olunmuş ilkin vә ya xüsusi etalonlar

•

doğru cavab yoxdur
mürәkkәb etalon adlanır
sadә etalon adlanır
ilkin etalon adlanır
dövlәt etalonları adlanır

50 Vahidin tәzәlәnmәsini xüsusi şәraitlәrdә tәmin edәn vә bu şәraitlәrdә ilkin etalonu әvәz edәn etalon hansıdır?

•

doğru cavab yoxdur
mürәkkәb etalon adlanır
sadә etalon adlanır
ilkin etalon adlanır
xüsusi etalon adlanır

51 Ölkәdә әn yüksәk dәqiqliklә vahidin tәzәlәnmәsini tәmin edәn etalona.

•

doğru cavab yoxdur
mürәkkәb etalon adlanır
sadә etalon adlanır
ilkin etalon adlanır
xüsusi etalon adlanır

52 Etalon necә hazırlanır?

•

doğru cavab yoxdur
mürәkkәb
sadә
xüsusi tәsnifat üzrә
sabit temperaturda

53 Vahidlәrin mәrkәzlәşdirilmiş tәzәlәnmәsi xüsusi texniki vasitәlәrin kömәyi ilә hәyata keçirilir. Bu vasitәlәr necә adlanır?

•

doğru cavab yoxdur
daşlar
metr
etalonlar
nyuton

54 Vahidlәrin mәrkәzlәşdirilmiş tәzәlәnmәsi necә hәyata keçirilir?

•

doğru cavab yoxdur
mәsafәdәn idarә etmә ilә
әllә
xüsusi texniki vasitәlәrin kömәyi ilә
temperaturla

55 Metodlardan asılı olaraq vahidlәrin tәzәlәnmәsi

•

sıfıra bәrabәr ola bilәr
mәrkәzlәşdirilmiş vә qeyrimәrkәzlәşdirilmiş ola bilәr

•

doğru cavab yoxdur
sıfırdan kiçik ola bilәr
sıfırdan böyük ola bilәr

56 SJ vahidlәr sisteminә daxil olan vahidlәr vә onların ölçülәri haqqında informasiya hansı dövlәt standartında verilir?

•

ГОСТ 8.42278
ГОСТ 8.41678
ГОСТ 8.41590
ГОСТ 8.41781
ГОСТ 8.41578

57 Ölçmә tәnliyinә görә әsas ölçmә әmәliyyatı

•

doğru cavab yoxdur
mәlum ölçünün müqayisәsindәn ibarәtdir
qeyrimәlum ölçünün bilinmәyәn ölçü ilә müqayisәsindәn ibarәtdir
qeyrimәlum ölçünün mәlum ölçü ilә müqayisәsindәn ibarәtdir
qeyrimәlum ölçünün qeyrimәlum ölçü ilә müqayisәsindәn ibarәtdir

58 Ölçmәlәrin vәhdәti o zaman tәmin olunur ki,

•

doğru cavab yoxdur
temperatur dәyişәn olmasın
temperatur dәyişәn olsun
hәmişә vә hәr yerdә sıfır ölçüsü eyni olsun
Sıfır ölçüsü tәzәlәnsin

59 Nisbәtlәr şkalasında fiziki kәmiyyәtin sıfır qiymәti şkalanın hansı qiymәtinә verilir?

•

doğru cavab yoxdur
sıfırdan böyük
mәlum
sıfıra bәrabәr
sıfırdan kiçik

60 Nisbәtlәr şkalasında fiziki kәmiyyәtin sıfır qiymәti

•

doğru cavab yoxdur
bu mәrkәzlәşdirmәdir
bu hesabatın sonudur
bu hesabatın başlanğıcıdır
bu tәtbiqdir

61 Ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin olunmasının hüquqi әsasını hansı metrologiya tәşkil edir?

•

әsas
mәrkәzlәşdirilmiş
adi
qanunverici
tәtbiqi

62 Idarә vә müәssisәlәrdә ölçmәlәrin vәhdәti üzrә aparılan işlәr hәmin tәşkilatların hansı iş növlәrinә aid edilir?

•

doğru cavab yoxdur
mәrkәzlәşdirilmiş
adi
әsas
Sıfır ölçüsü

63 Dövlәt sәviyyәsindә ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi üzrә fәaliyyәt hansı sәnәdlәrlә reqlamentlәşdirilir?

•

doğru cavab yoxdur
mәrkәzlәşdirilmiş tәzәlәnmәsi
nisbәtlәr şkalasında
metroloji xidmәt orqanlarının normativ sәnәdlәri
sıfır ölçüsünün tәzәlәnmәsi

64 Dövlәt sәviyyәsindә ölçmәlәrin vәhdәtinin tәmin edilmәsi üzrә fәaliyyәt hansı sәnәdlәrlә reqlamentlәşdirilir?
vahidlәrin ölçülәri
temperaturla

•

sıfır ölçüsünün tәzәlәnmәsi
vәhdәtinin tәmin edilmәsi sahәsindә dövlәt sisteminin standartları
fiziki kәmiyyәtlә

65 Ölçmәlәrin düzgünlüyü tәmin edilmәsi vә ölçülәn kәmiyyәtlәrin qiymәtlәri qanunilәşdirilmiş vahidlәrlә ifadә olunması necә
adlanır?

•

fiziki kәmiyyәt
әtalәt
metrolojiya
ölçmәlәrin vәhdәti
standart

66 Istifadә olunma yerinә görә cihazlar .... cihazlarına bölünür

•

doğru cavab yoxdur
sabit
laborator vә istehsalat
dәyişәn
daşlı

67 Çoxkanallı cihazların kanallarının müxtәlifliyi isә ölçmә xәtalarına necә tәsir edir?

•

doğru cavab yoxdur
sabitlәşdirir
azaldır
artırır
etmir

68 Birkanallı cihazların istifadә olunması ölçmә xәtalarına necә tәsir edir?

•

etmir
azaldır
sabitlәşdirir
çartırır
doğru cavab yoxdur

69 .

•

doğru cavab yoxdur
ölçünü
çevirmә әmsallarını
çevricilәri
müqayisәedici qurğu (komparator);

70 .

•

müqayisәedici qurğu (komparator);
.ölçünü
sabit
çevricilәri
doğru cavab yoxdur

71 Müqayisә metodu üzrә qurulmuş çevricinin struktur sxemindә Ö nәyi göstәrir?

•

doğru cavab yoxdur
çevricini
sabit
ölçünü
müqayisәedici qurğu (komparator);

72 Müqayisә metodu üzrә qurulmuş çevricinin struktur sxemindә Ç nәyi göstәrir?

•

doğru cavab yoxdur
çevricini
sabit
ölçünü
müqayisәedici qurğu (komparator);

73 Müqayisә metodu üzrә qurulmuş çevricinin struktur sxemindә M nәyi göstәrir?

•

doğru cavab yoxdur
çevricini
sabit
ölçünü
müqayisәedici qurğu (komparator);

74 Siqnalın ardıcıl çevrilmә sxemi aşağıdakılardan hansıdır?
doğru cavab yoxdur
...

..

•

.

....

75 Birbaşa ölçmәdә siqnalın çevrilmәsi ardıcıl olaraq necә gedir?

•

müxtәlif istiqamәtdә
bәrabәr istiqamәtdә
sabit
elektronlaşmış
bir istiqamәtdә

76 .... cihazlar әdәdi olub, ölçmәlәrin nәticәlәrini әdәdi formada çap edir (nәşr edir).

•

çevrici
bәrabәrdәqiqlikli
sabit
elektronlaşmış
çapedәn

77 .... cihazlar analoqlu olub, ölçülәn kәmiyyәti qrafik şәklindә (ossilloqram) yazır

•

çevrici
bәrabәrdәqiqlikli
sabit
elektronlaşmış
özüyazan

78 Qeydedici cihazlar .... edәn cihazlara bölünür.

•

çevrici
bәrabәrdәqiqlikli
analoqlu
elektronlaşmış
özüyazan vә çap

79 ..... cihazlarda göstәricinin avtomatik qeyd olunması nәzәrdә tutulur

•

çevrici
qeydedici
analoqlu
elektronlaşmış
göstәrici

80 ....cihazlarda ancaq onların tablolarında göstәrilәn әdәdlәri oxuyurlar

•

çevrici
qeydedici
analoqlu
elektronlaşmış
göstәrici

81 Analoqlu vә әdәdi cihazlar nәlәrә cihazlara bölünür?

•

çevrici
bәrabәrdәqiqlikli
analoqlu
elektronlaşmış
göstәrici vә qeydedici

82 Әdәdi cihazın göstәrdiyi kәmiyyәt vaxta görә .... vә ölçüyә görә kvantlaşmış olur.

•

çevrici
bәrabәrdәqiqlikli
analoqlu
elektronlaşmış
diskret

83 Әdәdi cihazın göstәrdiyi kәmiyyәt vaxta görә diskret vә ölçüyә görә .... olur.

•

çevrici
bәrabәrdәqiqlikli
analoqlu
elektronlaşmış
kvantlaşmış

84 Әdәdi cihazlarda kәsimәz kәmiyyәt diskret kәmiyyәtә ... vә әdәdi kod cihazın tablosunda әks olunur.

•
85 .

elektromexanikilәşir
bәrabәrdәqiqlikli
analoqlu
elektronlaşır
çevrilir, kvantlaşır, kodlaşır

•

pillәli
elektromexaniki
elektron
analoqlu
bәrabәrdәqiqlikli

86 Diskret xarakteristikalı ölçmә qurğularında giriş kәmiyyәtinin kәsilmәz dәyişmәsi ilә çıxış kәmiyyәti necә dәyişәn olur?

•

elektromexaniki
bәrabәrdәqiqlikli
analoqu
elektron, optoelektron
diskret

87 .

•

doğru cavab yoxdur?
a,b

•

b
hәr ikisi
a

88 .

•

doğru cavab yoxdur?
a,b
b
hәr ikisi
a

89 .

•

elektromexaniki,
bәrabәrdәqiqlikli
mürәkkәb
elektron, optoelektron
statistik

•

90 Göstәricilәr ölçülәn kәmiyyәtin ölçüsünün kәsilmәz vә ya diskret funksiyası ola bilәn cihazlar hansılardı?

•

elektromexaniki,
bәrabәrdәqiqlikli
mürәkkәb
elektron, optoelektron
analoqu

91 Ölçülәn kәmiyyәtin vә ya ölçü informasiya siqnalının növünә görә, hәmçinin siqnalın işlәnmә üsuluna görә cihazlar ... bölünür.

•

mexaniki, elektromexaniki, elektron, optoelektron
bәrabәrdәqiqlikli
mürәkkәb
qeyribәrabәrdәqiqlikli
analoqu vә әdәdi cihazlara

92 Istifadә olunan fiziki proseslәrә görә ölçü cihazları vә qurğuları aşağıdakı texniki vasitәlәrә bölünür.

•

mexaniki, elektromexaniki, elektron, optoelektron
bәrabәrdәqiqlikli
mürәkkәb
qeyribәrabәrdәqiqlikli
birbaşa

93 Ölçmә vasitәlәri böyük müxtәlifliyә malik olduğundan onları müxtәlif xassәlәrә görә siniflәşdirirlәr:

•

ölçmәnin etibarlılığına
ölçmәnin düzgünlüyünә
ölçmәnin dәqiqliyinә
quruluş (struktur) sxeminin xüsusiyyәlәrinә
ölçmә vasitәlәrinә

94 Ölçmә vasitәlәri böyük müxtәlifliyә malik olduğundan onları müxtәlif xassәlәrә görә siniflәşdirirlәr:.

•

ölçmәnin etibarlılığına
ölçmәnin düzgünlüyünә
ölçmәnin dәqiqliyinә
ölçmә metodlarına görә
ölçmә vasitәlәrinә

95 Ölçmә vasitәlәri böyük müxtәlifliyә malik olduğundan onları müxtәlif xassәlәrә görә siniflәşdirirlәr:

•

ölçmәnin etibarlılığına
ölçmәnin düzgünlüyünә
ölçmәnin dәqiqliyinә
i ölçü informa¬siya siqnalının növünә
ölçmә vasitәlәrinә

96 Ölçmә vasitәlәri böyük müxtәlifliyә malik olduğundan onları müxtәlif xassәlәrә görә siniflәşdirirlәr:

•

ölçmәnin etibarlılığına
ölçmәnin düzgünlüyünә
ölçmәnin dәqiqliyinә
istifadә olunan fiziki proseslәrә
ölçmә vasitәlәrinә

97 Ölçmә vasitәlәri böyük müxtәlifliyә malik olduğundan onları ... görә siniflәşdirirlәr

•

ölçmәnin etibarlılığına
ölçmәnin düzgünlüyünә
ölçmәnin dәqiqliyinә
müxtәlif xassәlәrә
ölçmә vasitәlәrinә

98 Ölçmә vasitәlәri növüdür:

•

ölçmәnin etibarlılığı; meyllәnmәlәri
ölçmәnin düzgünlüyü; meyllәnmәlәri
ölçmәnin dәqiqliyi; meyllәnmәlәri
ölçülәr; ölçmә dәyişdiricilәri; ölçü cihazları; kömәkçi ölçmә vasitәlәri; ölçmә qurğuları; ölçmә sistemlәri.
ölçmә vasitәlәri; meyllәnmәlәri

99 Ölçmә vasitәlәri neçә növә bölünür?

•

12
5
3
6
8

100 Metroloji xarakteristikanın normalaşdırılması ölçmә xәtasını qiymәtlәndirmәyә vә ölçmә vasitәlәrinin nәyinә imkan verir?

•

ölçmәnin etibarlılığına
ölçmәnin düzgünlüyünә
ölçmәnin dәqiqliyinә
qarşılıqlı әvәz olunmasına
ölçmә vasitәlәrinә

101 Ölçmәnin nәticәsinә vә dәqiqliyinә tәsir edәn xarakteristika nәdir?

•

ölçmәnin etibarlılığı
ölçmәnin düzgünlüyü
ölçmәnin dәqiqliyi
metroloji xarakteristika
ölçmә vasitәlәri

102 Ölçmәlәrdә istifadә olunan vә normalaşdırılmış metroloji xarakteristikalara malik olan texniki vasitәlәrә necә adlanir?

•

ölçmәnin etibarlılığı
ölçmәnin düzgünlüyü
ölçmәnin dәqiqliyi
fiziki kәmiyyәtin әsl qiymәti
ölçmә vasitәlәri

103 Eyni şәraitdә yerinә yetirilmiş ölçmәlәrin nәticәlәrinin birbirinә yaxınlığını әks etdirәn ölçmәlәrin keyfiyyәti necә adlanır?

•

ölçmәnin etibarlılığı
ölçmәnin düzgünlüyü
ölçmәnin dәqiqliyi
fiziki kәmiyyәtin әsl qiymәti
ölçmәlәrin yaxınlılığı

104 Ölçmәnin nәticәlәrinә inanma dәrәcәsi necә adlanır?

•

ölçmәnin etibarlılığı
ölçmәnin düzgünlüyü
ölçmәnin dәqiqliyi
fiziki kәmiyyәtin әsl qiymәti
ölçmәlәrin yaxınlılığı

105 Ölçmәlәrin nәticәlәrinin sistematik xәtalarının sıfıra yaxınlaşmasını әks etdirәn ölçmәnin keyfiyyәti necә adlanır?

•

ölçmәnin etibarlılığı
ölçmәnin düzgünlüyü
ölçmәnin dәqiqliyi
fiziki kәmiyyәtin әsl qiymәti
ölçmә xәtası

106 Ölçmәlәrin nәticәlәrinin ölçülәn kәmiyyәtin әsl qiymәtinә yaxınlığını әks etdirәn keyfiyyәt göstәricisi necә adlanır?

•

ölçmәnin etibarlılığı
ölçmәnin düzgünlüyü
ölçmәnin dәqiqliyi
fiziki kәmiyyәtin әsl qiymәti
ölçmә xәtası

107 İdeal şәraitdә obyektin keyfiyyәt vә kәmiyyәtcә müvafiq xassәsini әks etdirәn ölçmә necә adlanır?

•

ölçmәnin etibarlılığı
fiziki kәmiyyәtin әsl qiymәti
ölçmәnin dәqiqliyi
ölçmәnin düzgünlüyü
ölçmә xәtası

108 Ölçmә nәticәsindә alınmış qiymәtin ölçülәn kәmiyyәtin әsl qiymәtindәn meylliyi necә adlanır?

•

ölçmәnin etibarlılığı
fiziki kәmiyyәtin әsl qiymәti
ölçmәnin dәqiqliyi
ölçmәnin düzgünlüyü
ölçmә xәtası

109 Ölçmәlәrin әsas xarakteristikaları aşağıdakılardır:

•

azadlığı
müqayisәliyi
hüquqi vә mütlәqliyi
bilavasitә vә texnikiliyi
ölçmә xәtaları; fiziki kәmiyyәtin әsl qiymәti; ölçmәnin dәqiqliyi; ölçmәnin düzgünlüyü, ölçmәnin etibarlılığı; ölçmәlәrin yaxınlığı.

110 Fiziki kәmiyyәtlәrin vahidlәrinin tәzәlәnmәsi mәqsәdilә onların ölçüsünü işçi ölçmә vasitәlәrinә ötürmәk üçün yerinә yetirilәn
ölçmәlәr necә adlanır?

•

hüquqi vә mütlәq
müqayisәli
azad
metroloji
bilavasitә

111 İşçi ölçmә vasitәlәrinin kömәyilә aparılan ölçmәlәr necә adlanır?

•

hüquqi vә mütlәq
müqayisәli
azad
texniki
bilavasitә

112 Metroloji tәyinatından asılı olaraq ölçmәlәr hәmçinin ... ölçmәlәrә bölünür

•

texniki vә metroloji
azad
müqayisәli
hüquqi vә mütlәq
bilavasitә

113 Eksperiment zamanı aparılan ölçmәlәrin sayından asılı olaraq ölçmәlәri ... ölçmәlәrә bölürlәr

•

azad
bilavasitә
hüquqi vә mütlәq
müqayisәli
birdәfәlik vә çoxsaylı

114 ...ölçmә metodunda keyfiyyәtin ümumi göstәricisi ölçülür

•

azad
bilavasitә qiymәtlәndirmә
hüquqi vә mütlәq
müqayisә
kompleks

115 Detalın kütlәsinin çiyinli tәrәzidә çәkilәrәk tәyin edilmәsi ölçmәnin hansı metoduna aiddir?

•

azad
bilavasitә qiymәtlәndirmә
hüquqi vә mütlәq
müqayisә
doğru cavab yoxdur

116 Ölçü ilә metodu Müxtәlif fiziki kәmiyyәtlәrin ölçülәrlә müqayisәsi nәticәsindә onların әdәdi qiymәtlәrinin tәyin edilmәsi
ölçmәnin hansı metoduna aiddir?
azad
bilavasitә qiymәtlәndirmә
hüquqi vә mütlәq

•

•

müqayisә
doğru cavab yoxdur

117 Valın diametrinin mikrometrlә ölçülmәsi ölçmәnin hansı metoduna aiddir?

•

azad
bilavasitә qiymәtlәndirmә
hüquqi vә mütlәq
mütlәq
doğru cavab yoxdur

118 Hansı metodla ölçmә aparıldıqda cihazın qurğusu üzrә ölçülәn kәmiyyәtin qiymәti tәyin olunur?

•

azad
bilavasitә qiymәtlәndirmә
hüquqi vә mütlәq
mütlәq
doğru cavab yoxdur

119 Ölçmәnin aşağıdakı metodları da mövcuddur:

•

azad
bilavasitә qiymәtlәndirmә, bilavasitә qiymәtlәndirmә
hüquqi vә mütlәq
mütlәq
doğru cavab yoxdur

120 ... zamanı kәmiyyәti onunla eyni adlı olan vә ölçü vahidi rolunu oynayan digәr kәmiyyәtlә müqayisә edirlәr.

•

azad ölçmәlәr
nisbi ölçmәlәr
hüquqi ölçmәlәr
mütlәq ölçmәlәr
doğru cavab yoxdur

121 Әsas kәmiyyәtlәrin birbaşa ölçülmәsinә әsaslanan ölçmәlәr ... adlanır?

•

azad
nisbi ölçmәlәrә
hüquqi
mütlәq ölçmәlәr
doğru cavab yoxdur

122 Ölçmәlәr hәmçinin ... bölünür.

•

azad
tәbii
hüquqi
mütlәq vә nisbi ölçmәlәrә
doğru cavab yoxdur

123 Müxtәlif şәraitlәrdә vә müxtәlif dәqiqlikli ölçmә vasitәlәrinin kömәyilә aparılan ölçmәlәrә ... ölçmәlәr deyilir

•

dolayı yolla
bәrabәrdәqiqlikli
mürәkkәb
qeyribәrabәrdәqiqlikli
birbaşa

124 Eyni şәraitdә vә eyni dәqiqlikli ölçmә vasitәlәrinin kömәyilә aparılan ölçmәlәrә ... ölçmәlәr deyilir

•

dolayı yolla
bәrabәrdәqiqlikli
mürәkkәb
qeyribәrabәrdәqiqlikli
birbaşa

125 Dәqiqlik xarakteristikasına görә ölçmәlәr ... ölçmәlәrә bölünür

•

dolayı yolla
bәrabәrdәqiqlikli vә qeyribәrabәrdәqiqlikli
mürәkkәb

sadә
birbaşa

126 Dolayı, cәm vә birgә ölçmәlәr bir prinsipial vacib ümumi xassәyә malikdirlәr. Belә ki, bu ölçmәlәrin nәticәlәri ölçülәn
kәmiyyәtlәr arasındakı funksional asılılıqlara görә hansı yolula tәyin edilir?

•

dolayı
hesabat
sıra ilә
tәnlik
eynilik

127 . Birgә ölçmәlәrә iki vә çox eyni adlı kәmiyyәtlәrin aralaranda asılılıq tapmaq üçün onlar necә ölçülmәlidir?

•

dolayı yolla
eyni vaxtda
sıra ilә
müxtәlif vaxda
birbaşa

128 Cәmlәşdirmә ölçmә elә ölçmәyә deyilir ki, axtarılan kәmiyyәtin әdәdi qiymәti birbaşa ölçmә nәticәsindә müxtәlif tәrkibli
kәmiyyәtlәr üçün alınmış tәnliklәr sisteminin hәlli nәticәsindә tapılmış olsun. Bu hal üçün aşağıdakı asılılığı yazmaq olar:

•

.....

...

..

.

....

129 Axtarılan kәmiyyәtin әdәdi qiymәti birbaşa ölçmә nәticәsindә müxtәlif tәrkibli kәmiyyәtlәr üçün alınmış tәnliklәr sisteminin
hәlli nәticәsindә tapılmış ölçmә necә adlanır?

•

dolayı yolla
cәmlәşdirmә
birgә
attestasiya edilmiş
birbaşa

130 Dolayı yolla ölçmәnin nәticәsi o zaman qәnaәtbәxş hesab edilir ki, üzәrindә birbaşa ölçmә aparılan kәmiyyәtlәrlә axtarılan
kәmiyyәt arasında funksional asılılıq olsun, yәni

•

.....

...

..

.

....

131 Hansı ölçmәlәr zamanı axtarılan kәmiyyәt bu kәmiyyәtlә birbaşa ölçmәlәr nәticәsindә alınmış kәmiyyәtlәr arasındakı mәlum
asılılıqlar әsasında tapılır?

•

dolayı yolla
cәmlәşdirmә xәtada
birgә xәtada
attestasiya edilmiş qiymәtin xәtasında
birbaşa

132 Hansı ölçmәlәr zamanı kәmiyyәtin axtarılan qiymәti tәcrübә yolu ilә bilavasitә ölçü cihazlarının kömәyilә tapılır?

•

dolayı yolla
cәmlәşdirmә xәtada
birgә xәtada
attestasiya edilmiş qiymәtin xәtasında
birbaşa

133 Ölçmә nәticәlәrinin alınması üsullarına görә ölçmәlәr ... ölçmәlәrә bölünür.

•

stabillik
attestasiya edilmiş
birbaşa, dolayı, cәmlәşdirmә vә birgә
stabillik, hәmcinslililk
hәmcinslililk

134 Ölçülәn kәmiyyәtin dәyişmә sürәtinin tәsiri ilә baş verәn xәtaya ... deyilir

•

birbaşa, dolayı xәta
birgә xәta
attestasiya edilmiş qiymәtin xәtası
cәmlәşdirmә xәta
dinamiki xәta

135 Obyektlәrdә qruplaşdırma adәtәn nәyә görә aparılır?

•

hәmcinslililk xarakteristikasına
attestasiya edilmiş qiymәtin xәtasına
attestasiya edilmiş qiymәtinә
nәzәriyyә vә praktikanın tәlәbatına
stabillik xarakteristikasına

136 Tәsadüfi xәtanın tam xarakteristikası onun ...... funksiyasından ibarәtdir.
doğru cavab yoxdur

•

gәtirilmәdәn
sәpәlәnmә
cihazın göstәricilәrindәn
sistematiklikdәn

137 ....... xәtalar o xәtalara deyilir ki, onların qiymәti tәsadüfi olaraq dәyişir.

•

doğru cavab yoxdur
gәtirilmiş
tәsadüfi
cihazın göstәrici
sistematik

138 ......... xәtalar o xәtalara deyilir ki, onların kәmiyyәti vә işarәsi sabitdir vә yaxud müәyyәn qanunauyğunluqla dәyişir.

•

doğru cavab yoxdur
gәtirilmiş
sistematik
cihazın göstәrici
tәsadüfi

139 Ölçmә vasitәlәrinin xәtaları әmәlәgәlmә xarakterinә görә hansı xәtalara bölünür?

•

doğru cavab yoxdur
gәtirilmiş
sistematik vә tәsadüfi
cihazın göstәrici
ölçmә hәddlәri

140 Cihazın gәtirilmiş xәtası aşağıdakı formula ilә tәyin olunur?
doğru cavab yoxdur
...
..
.

•

....

141 Cihazın nisbi xәtası cihazın mütlәq xәtasının ölçülәn kәmiyyәtin әsl (hәqiqi) qiymәtinә olan nisbәtidir vә aşağıdakı formula ilә
tәyin olunur:
doğru cavab yoxdur
...
..
.

•

....

142 Cihazın nisbi xәtası cihazın mütlәq xәtasının ölçülәn kәmiyyәtin әsl (hәqiqi) qiymәtinә olan nisbәtidir vә aşağıdakı formula ilә
tәyin olunur:

•

doğru cavab yoxdur
...

..
.
....

143 .

•

doğru cavab yoxdur
...
..
.
....

144 Xәtalar ifadә olunma üsuluna görә mütlәq, nisbi vә ....... xәtalara bölünür.

•

doğru cavab yoxdur
ölçmә diapazonu
gәtirilmiş
cihazın göstәrici
ölçmә hәddlәri

145 Xәtalar ifadә olunma üsuluna görә mütlәq, ....... vә gәtirilmiş xәtalara bölünür.

•

doğru cavab yoxdur
ölçmә diapazonu
nisbi
cihazın göstәricilәri
ölçmә hәddlәri

146 Xәtalar ifadә olunma üsuluna görә......, nisbi vә gәtirilmiş xәtalara bölünür.

•

doğru cavab yoxdur
ölçmә diapazonu
mütlәq
cihazın göstәricilәri
ölçmә hәddlәri

147 Xәtalar ifadә olunma üsuluna görә neçә növә bölünür?

•

10
15
12
3
doğru cavab yoxdur

148 ......... kәmiyyәtin ölçmә yolu ilә tapılmış hәqiqi qiymәtidir.

•

doğru cavab yoxdur
ölçmә diapazonu
ölçmәnin nәticәsi
cihazın göstәricilәri
ölçmә hәddlәri

149 ....... verilmiş obyektin hәm kәmiyyәtcә, hәm dә keyfiyyәtcә ideal şәkildә xassәlәrini әks etdirәn qiymәtdir.

•

doğru cavab yoxdur
ölçmә diapazonu
fiziki kәmiyyәtin әsl qiymәti
cihazın göstәricilәri
ölçmә hәddlәri

150 Ölçmә vasitәlәrinin vә ölçmәlәrin nәticәlәrinin keyfiyyәtini onların nәyini göstәrmәklә xarakterizә edirlәr?

•

ölçmә diapazonu
ölçmә hәddlәri
doğru cavab yoxdur
cihazın göstәricilәrini

•

xәtalarını

151 Bir sıra hallarda hәssaslığı xarakterizә etmәk üçün nisbi hәssaslıqdan istifadә olunur vә aşağıdakı düsturla tәyin edilir
doğru cavab yoxdur
...

•

..

.

....

152 Mütlәq hәssaslıq ölçmә vasitәsinin çevirici xarakteristikasının törәmәsidir vә aşağıdakı formula ilә tәyin edilir.
doğru cavab yoxdur
...

•

..

.

....

153 Çıxış kәmiyyәtinin (informativ parametr) dәyişmәsinin giriş kәmiyyәtinin (giriş siqnalının informativ parametri) dәyişmәsinә
olan nisbәtinә ölçmә vasitәsinin .......deyilir.

•

doğru cavab yoxdur
ölçmә diapazonu
hәssaslığı
cihazın göstәricisi
ölçmә hәddlәri

154 Cihazların hesablama qurğusunda ölçmә diapazonunun әn böyük vә әn kiçik qiymәtlәri ........ adlanır.

•

doğru cavab yoxdur
ölçmә diapazonu
dәyişәn
cihazın göstәricisi
ölçmә hәddlәri

155 Cihazların hesablama qurğusunda ...... ölçülәn kәmiyyәtin elә qiymәtlәr sahәsinә deyilir ki, o kәmiyyәt üçün ölçmә
vasitәlәrinin xәtaları normalaşdırılmışdır.

•

doğru cavab yoxdur
ölçmә diapazonu
dәyişәn
cihazın göstәricisi
sabit

156 Cihazların hesablama qurğusunda şkalanın fiziki kәmiyyәtin әn böyük vә әn kiçik qiymәtlәri ilә mәhdudlaşmış qiymәtlәr
sahәsinә ....... deyilir.

•

uzun
dәyişәn
göstәriş diapazonu
cihazın göstәricisi
sabit

157 Hesablama qurğusu üzrә tәyin edilmiş vә qәbul olunmuş vahidlәrlә ifadә olunan kәmiyyәtin qiymәtinә ...... deyilir.

•

uzun
sıfır
dәyişәn

•

cihazın göstәricisi
sabit

158 Hesablama qurğusu vasitәsilә tәyin edilmiş әdәd necә adlanır?

•

uzun
sıfır
dәyişәn
hesabat
sabit

159 Bәrabәrölçülü şkalalarda, qeyribәrabәrölçülülәrdәn fәrqli olaraq, şkalanın bölgüsünün uzunluğu vә qiymәti necәdir?

•

uzundur
sıfırdır
dәyişәndir
sabitdir
surәtlidir

160 Cihazların hesablama qurğusunda şkalanın iki qonşu işarәlәrinә uyğun gәlәn kәmiyyәtin qiymәtlәrinin fәrqi şkalanın
bölgüsünün ....... adlanır.

•

uzunluğu
qiymәti
dәyişәni
sabiti
surәti

161 Cihazların hesablama qurğusunda iki qonşu işarәnin oxları arasındakı mәsafә şkalanın bölgüsünün ..... adlanır.

•

uzunluğu
istehsalat
sabiti
dәyişәni
sabiti
surәti

162 Cihazların hesablama qurğusunda iki qonşu işarәnin arası şkalanın ... adlanır.

•

uzunluğu
dәyişәni
istehsalat
bölgüsü

163 Hansı ölçmә vasitәlәrinin tәtbiqi qәti qadağandır?

•

doğru cavab yoxdur
istehsalat
dәyişәn
yoxlanılmış
yoxlanılmamış

164 Metroloji xarakteristikalar bütün ölçmә vasitәlәrinin keyfiyyәtini vә texniki sәviyyәsini xarakterizә edir vә onların ....
göstәricisidir

•
•

doğru cavab yoxdur
sabit
dәyişәn,sabit
laborator vә istehsalat
әsas
doğru cavab yoxdur
sabit
dәyişәn,sabit
laborator vә istehsalat
әsas

165 Ölçmә vasitәlәrinin normalaşdırılan metroloji xarakteristikalarına aşağıdakılar daxildir:
doğru cavab yoxdur
laborator vә istehsalat
dәyişәn,sabit

•

sabit
ölçmә çevricisinin vә yaxud ölçünün çıxış siqnalının qeyriinformativ parametrlәri

166 Ölçmә vasitәlәrinin normalaşdırılan metroloji xarakteristikalarına aşağıdakılar daxildir:

•

doğru cavab yoxdur
laborator vә istehsalat
dәyişәn,sabit
sabit
iş şәraitindә ölçmә vasitәlәrinin metroloji xarakteristikalarının әn böyük buraxılabilәn dәyişmәlәri

167 Ölçmә vasitәlәrinin normalaşdırılan metroloji xarakteristikalarına aşağıdakılar daxildir:

•

doğru cavab yoxdur
tәsir funksiyası
dәyişәn,sabit
sabit
laborator vә istehsalat

168 Ölçmә vasitәlәrinin normalaşdırılan metroloji xarakteristikalarına aşağıdakılar daxildir:

•

doğru cavab yoxdur
laborator vә istehsalat
dәyişәn,sabit
sabit
ölçmә vasitәlәrinin dinamik xarakteristikaları

169 Ölçmә vasitәlәrinin normalaşdırılan metroloji xarakteristikalarına aşağıdakılar daxildir

•

doğru cavab yoxdur
laborator vә istehsalat
dәyişәn,sabit
sabit
ölçmә qurğusunun tam giriş müqavimәti

170 Ölçmә vasitәlәrinin normalaşdırılan metroloji xarakteristikalarına aşağıdakılar daxildir:

•

doğru cavab yoxdur
laborator vә istehsalat
dәyişәn,sabit
sabit
cihazın göstәricisinin, yaxud çevricinin çıxış siqnalının variasiyası

171 Ölçmә vasitәlәrinin normalaşdırılan metroloji xarakteristikalarına aşağıdakılar daxildir:

•

doğru cavab yoxdur
laborator vә istehsalat
dәyişәn,sabit
sabit
ölçmә vasitәsinin xәtası

172 Ölçmә vasitәlәrinin normalaşdırılan metroloji xarakteristikalarına aşağıdakılar daxildir:

•

laborator vә istehsalat
çıxış kodu, kodların dәrәcәlәrinin sayı
doğru cavab yoxdur
sabit
dәyişәn,sabit

173 Ölçmә vasitәlәrinin normalaşdırılan metroloji xarakteristikalarına aşağıdakılar daxildir:

•

doğru cavab yoxdur
laborator vә istehsalat
dәyişәn,sabit
sabit
analoqlu cihazların bәrabәrölçülü şkalasının bölgü qiymәti vә yaxud qeyribәrabәrölçülü şkalanın bölgüsünün minimal qiymәti

174 Ölçmә vasitәlәrinin normalaşdırılan metroloji xarakteristikalarına aşağıdakılar daxildir:
doğru cavab yoxdur
sabit
dәyişәn,sabit

•

laborator vә istehsalat
ölçmәlәrin hәddlәri, şkalanın hәddlәri

175 Ölçmәlәrin nәticәlәrinә vә onların dәqiqliyinә tәsir edәn ölçmә vasitәlәrinin xassәlәrinә ölçmә vasitәsinin hansı xarakteristikası
deyilir?

•

doğru cavab yoxdur
sabit
dәyişәn
laborator vә istehsalat
metroloji

176 Korrektә olunmuş yoxlamalararası interval düsturunda metroloji imtinaların empirik tezliyi hansı formula ilә tәyin edilir?

•

doğru cavab yoxdur
...
..
.
....

177 Korrektә olunmuş yoxlamalararası interval aşağıdakı düsturla tәyin olunur:

•

....
..
.
doğru cavab yoxdur
...

178 .

•

doğru cavab yoxdur
imtinasız işlәmә ehtimalı
imtinaların intensivliyi
metroloji imtinaların empirik tezliyidir
metroloji etibarlılıq

179 Korrektә olunmuş yoxlamalararası interval düsturunda metroloji imtinaların empirik tezliyi formulasında m=0 olduqda,

•

doğru cavab yoxdur
...
..
.
....

•

doğru cavab yoxdur
28 ay
25 ay
9 ay
23 ay

180 .

181 Texniki şәrtә görә texniki ölçmәlәrdә istifadә olunan cihazın imtinasız işlәmә ehtimalı 2000 saat әrzindә 0,95 tәşkil edir. Ilk
dәfә tәyin olunmuş yoxlamalararası interval necә olmalıdır?

•

doğru cavab yoxdur
28 ay
25 ay
9 ay
23 ay

182 Çox vacib vә mәsul ölçmәlәrdә istifadә olunan ölçmә vasitәlәri üçün metroloji imtinanın ehtimalının buraxıla bilәn qiymәti

•

doğru cavab yoxdur
3.8....4,3
5,2....6,4
0,05....0,01
6,8...8,7

183 Vahid ölçülәr haqqında informasiyanı ötürmәdә istifadә olunan ölçmә vasitәlәri üçün metroloji imtinanın ehtimalının buraxıla
bilәn qiymәti

•

doğru cavab yoxdur
3.8....4,3
5,2....6,4
0,15....0,05
. 6,8...8,7

184 Texniki ölçmәlәrdә istifadә olunan ölçmә vasitәlәri üçün metroloji imtinanın ehtimalının buraxıla bilәn qiymәti

•

doğru cavab yoxdur
3.8....4,3
5,2....6,4
0,2....0,1
6,8...8,7

185 .

•

doğru cavab yoxdur
imtinasız işlәmә ehtimalı
imtinaların intensivliyi
yoxlamalararası vaxt әrzindә metroloji imtinanın ehtimalını
metroloji etibarlılıq

186 .

•

doğru cavab yoxdur
imtinasız işlәmә ehtimalını
imtinaların intensivliyini
metroloji cәhәtdәn imtinasız işlәmә ehtimalını
metroloji etibarlılıq

187 Yoxlamalararası intervalı aşağıdakı düsturla tәyin edirlәr:
.........
....

•

...

.

doğru cavab yoxdur

188 Ölçmә vasitәlәrinin 0,9a bәrabәr imtinasız işlәmә ehtimalı (metroloji cәhәtdәn) aşağıdakı şәrtdәn tәyin edilәn vaxt әrzindә
tәmin edilir:;

•

doğru cavab yoxdur
.....

..

.

....

189 Ölçmә vasitәlәrinin 0,99a bәrabәr imtinasız işlәmә ehtimalı (metroloji cәhәtdәn) aşağıdakı şәrtdәn tәyin edilәn vaxt әrzindә
tәmin edilir:;
....

..

.

•

doğru cavab yoxdur
...

190 Ölçmә vasitәlәrinin 0,997ә bәrabәr imtinasız işlәmә ehtimalı (metroloji cәhәtdәn) aşağıdakı şәrtdәn tәyin edilәn vaxt әrzindә
tәmin edilir:

•

doğru cavab yoxdur
...

..

.

....

191 Ölçmә vasitәsinin metroloji xarakteristikasının normadan kәnara çıxmasına ...... deyilir.

•

doğru cavab yoxdur
imtinasız işlәmә ehtimalı
imtinaların intensivliyi
metroloji imtina
metroloji etibarlılıq

192 ....... normal rejimdә vә istismar şәraitindә müәyyәn zaman әrzindә ölçmә vasitәlәrinin metroloji xarakteristikalarının tәyin
olunmuş qiymәtlәrini saxlamaq xassәsidir.

•

doğru cavab yoxdur
imtinasız işlәmә ehtimalı
imtinaların intensivliyi
eyni tipli elementlәrin әdәdi
metroloji etibarlılıq

193 Qәflәtәn imtinalardan danışdıqda imtinasız işlәmә ehtimalı vә imtinaya qәdәr iş payı hansı düsturlarla ifadә olunur

•

doğru cavab yoxdur
...

..
.

.....

194 Ölçmә vasitәsinin imtinaya qәdәr iş payı vә ya orta imtinasız iş vaxtı kimi ifadә olunan düsturda P(t) nәyi göstәrir?

•
195 .

•

doğru cavab yoxdur
zamanı
imtinaların intensivliyini
eyni tipli elementlәrin әdәdini
imtinasız işlәmә ehtimalını

•

imtinaların intensivliyini
eyni tipli elementlәrin әdәdini
zamanı
sistemliliik
doğru cavab yoxdur

196 Ölçmә vasitәsinin imtinaya qәdәr iş payı vә ya orta imtinasız iş vaxtı aşağıdakı kimi ifadә olunur:
..

.

doğru cavab yoxdur
.....

•

...

197 Ölçmә vasitәsinin imtinasız işlәmә ehtimalı düsturunda e nәyi tәyin edir?

•

ölçmә vasitәsinin tәrkibinә daxil olan elementlәrin tiplәrinin miqdarını
doğru cavab yoxdur
natural loqarifmanın әsasını
zamanı
tipli elementlәrin miqdarını

198 Ölçmә vasitәsinin imtinasız işlәmә ehtimalı hansı düsturla tәyin edilir?
..
.

•

doğru cavab yoxdur
.....

....

199 .

•

tipli elementlәrin miqdarını
hәr bir elementin imtinalarının intensivliyini
doğru cavab yoxdur
zamanı
ölçmә vasitәsinin tәrkibinә daxil olan elementlәrin tiplәrinin miqdarını

200 Hәr bir elementin imtinalarının intensivliyini bilәrәk bu elementlәrdәn ibarәt olan ölçmә vasitәlәrinin imtinalarının
intensivliyini düsturunda m i nәyi tәyin edir?

•

tipli elementlәrin miqdarını
doğru cavab yoxdur
hәr bir elementin imtinalarının intensivliyini
zamanı
ölçmә vasitәsinin tәrkibinә daxil olan elementlәrin tiplәrinin miqdarını

201 Hәr bir elementin imtinalarının intensivliyini bilәrәk bu elementlәrdәn ibarәt olan ölçmә vasitәlәrinin imtinalarının
intensivliyini düsturunda n nәyi tәyin edir?
tipli elementlәrin miqdarını
hәr bir elementin imtinalarının intensivliyini

•

doğru cavab yoxdur
zamanı
ölçmә vasitәsinin tәrkibinә daxil olan elementlәrin tiplәrinin miqdarını

202 Hәr bir elementin imtinalarının intensivliyini bilәrәk bu elementlәrdәn ibarәt olan ölçmә vasitәlәrinin imtinalarının
intensivliyini aşağıdakı kimi tәyin etmәk olar:
...
doğru cavab yoxdur

•

....

.

..

203 İmtinaların intensivliyi düsturunda l nәyi göstәrir?

•

imtinanın sayını
zamanı
eyni tipli elementlәrin әdәdini
sistemliliik
doğru cavab yoxdur

204 İmtinaların intensivliyi düsturunda N nәyi göstәrir?

•

doğru cavab yoxdur
eyni tipli elementlәrin әdәdini
imtinanın sayını
zamanı
sistemliliik

205 İmtinaların intensivliyi aşağıdakı düsturla hesablanır:

•

doğru cavab yoxdur
....

.

..
...

206 Әgәr sorğu mәlumatı yoxdursa, onda imtinaların intensivliyini elementlәrin etibarlılığına sınağını apararaq ........ yolu ilә tәyin
edirlәr.

•

doğru cavab yoxdur
eksperiment
imtina
sәpәlәnmә
sistemliliik

207 . ....... vahid vaxt әrzindә baş vermiş imtinaların miqdarına deyilir.

•

sistemliliik
intensivlik
imtina
sәpәlәnmә
doğru cavab yoxdur

208 Istismar prosesindә hәr bir ölçü vasitәsinin nasazlığı vә sınması baş verә bilәr. Bu zaman ölçü cihazı özünün işlәmә
qabiliyyәtini tam vә ya qismәn itirir. Bu hadisәyә ....... deyilir.

•

sabit әdәd
imtina
doğru cavab yoxdur
sistemliliik
sәpәlәnmә

209 Buraxılabilәn mütlәq әsas xәtaların hәddlәri (ikihәdli) düsturunda a vә b nәdir?

•

sistemliliik
sәpәlәnmә
sabit әdәdlәr
ölçünün nominal qiymәti
doğru cavab yoxdur

210 Buraxılabilәn mütlәq әsas xәtaların hәddlәri (ikihәdli) düsturunda x nәyi tәyin edir?

•

sabiti
sәpәlәnmәni
doğru cavab yoxdur
sistemliliyi
ölçünün nominal qiymәtini

211 Buraxılabilәn mütlәq әsas xәtaların hәddlәri (ikihәdli) hansı düsturla tәyin olunur?
doğru cavab yoxdur
...
.

.

..
...
....
doğru cavab yoxdur
.

•

..
...
....

212 Buraxılabilәn mütlәq әsas xәtaların hәddlәri hansı (birhәdli) düsturla tәyin olunur?
doğru cavab yoxdur
...

•

..
.

....

213 Dәqiqlik sinifi ölçmә vasitәsinin dәqiqliyinin nәyidir?

•

ümumilәşmiş xarakteristikasıdır
cihazın göstәricilәridir
doğru cavab yoxdur
sistemdir
sәpәlәnmәdir

214 Gündәlik praktikada istifadә olunan ölçmә vasitәlәrini dәqiqliklәrinә görә ...... bölürlәr.

•

siniflәrә
gihazlara
doğru cavab yoxdur
sistemә
gәrcәlәrә

215 Elektrodinamik ölçü cihazlarının çatışmamazlıqları:

•

doğru cavab yoxdur
yüksәk temperaturlarda işlәmәsi
yaxşı yüklәnmә imkanları
mürәkkәb konstruksiya vә yüksәk qiymәt
daimliyi

216 Elektrodinamik ölçü cihazlarının çatışmamazlıqları:

•

doğru cavab yoxdur
yüksәk temperaturlarda işlәmәsi
yaxşı yüklәnmә imkanları
aşağı yüklәnmә qabiliyyәti
daimliyi

217 Elektrodinamik ölçü cihazlarının çatışmamazlıqları:

•

doğru cavab yoxdur
yüksәk temperaturlarda işlәmәsi
yaxşı yüklәnmә imkanları
yüksәk olmayan hәssaslıq
daimliyi

218 Elektrodinamik ölçü cihazlarının çatışmamazlıqları:

•

doğru cavab yoxdur
yüksәk temperaturlarda işlәmәsi
yaxşı yüklәnmә imkanları
qeyribәrabәr şkala
daimliyi

219 Elektrodinamik ölçü cihazlarının çatışmamazlıqları:

•

doğru cavab yoxdur
daimliyi
yüksәk temperaturlarda işlәmәsi
yaxşı yüklәnmә imkanları
yüksәk enerji sәrfi

220 Elektrodinamik ölçü cihazlarının üstünlüklәri:

•

doğru cavab yoxdur
yüksәk temperaturlarda işlәmәsi
yaxşı yüklәnmә imkanları
tezlik
daimliyi

221 Elektrodinamik ölçü cihazlarının üstünlüklәri:

•

doğru cavab yoxdur
yüksәk temperaturlarda işlәmәsi
yaxşı yüklәnmә imkanları

•

dәqiqlik sinfi 0,05; 0,1
daimliyi

222 Elektrodinamik ölçü cihazlarının üstünlüklәri:

•

doğru cavab yoxdur
yüksәk temperaturlarda işlәmәsi
yaxşı yüklәnmә imkanları
daimi vә dәyişәn cәrәyan zәncirlәrindә istifadә olunur
daimliyi

223 Hansı cihazlarda hәrәkәtli hissәnin yerdәyişmәsi üçün cәrәyanlı hәrәkәtli vә hәrәkәtsiz çarxlardan istifadә olunur?

•

doğru cavab yoxdur
tәrәzilәrdә
süzcәklәrdә
elektrodinamik ölçü cihazlarında
termometrlәrdә

224 Elektromaqnit cihazlarının çatışmamazlıqları:

•

doğru cavab yoxdur
yüksәk temperaturlarda işlәmәsi
yaxşı yüklәnmә imkanları
EMÖC göstәricilәrinә tәchizat gәrginliklәri tezliyi
daimliyi

225 Elektromaqnit cihazlarının çatışmamazlıqları:

•

doğru cavab yoxdur
.daimliyi
yüksәk temperaturlarda işlәmәsi
xarici maqnit vә temperatur sahәsinin tәsiri
yaxşı yüklәnmә imkanları

226 Elektromaqnit cihazlarının çatışmamazlıqları:

•

doğru cavab yoxdur
yüksәk temperaturlarda işlәmәsi
yaxşı yüklәnmә imkanları
qeyribәrabәr şkala
daimliyi

227 Elektromaqnit cihazlarının çatışmamazlıqları:

•

yüksәk temperaturlarda işlәmәsi
yüksәk hәssaslıq
doğru cavab yoxdur
daimliyi
yaxşı yüklәnmә imkanları

228 Elektromaqnit cihazlarının çatışmamazlıqları:

•

doğru cavab yoxdur
yüksәk temperaturlarda işlәmәsi
yaxşı yüklәnmә imkanları
yüksәk enerji sәrfi
daimliyi

229 Elektromaqnit cihazlarının üstünlüklәri:

•

doğru cavab yoxdur
yüksәk temperaturlarda işlәmәsi
yaxşı yüklәnmә imkanları
әks tәsir momenti
daimliyi

230 Elektromaqnit cihazlarının üstünlüklәri:

•

doğru cavab yoxdur
yüksәk temperaturlarda işlәmәsi
daimi vә dәyişәn cәrәyan zәncirindә işlәmәk imkanları

•

әks tәsir momenti
daimliyi

231 Elektromaqnit cihazlarının üstünlüklәri:

•

doğru cavab yoxdur
yüksәk temperaturlarda işlәmәsi
konstruksiyanın sadәliyi vә yüksәk etibarlılıq
әks tәsir momenti
daimliyi

232 Maqnit elektrik loqometrlәr hansı cihazlarda geniş istifadә olunur?

•

doğru cavab yoxdur
qeyrielektrik kәmiyyәtlәrinin ölçülmәsi üçün qurğularda
voltmetrlәrdә
әks tәsir momentindә
ampermetrlәrdә

233 Maqnit elektrik loqometrlәr hansı cihazlarda geniş istifadә olunur?

•

meqometrlәrdә
voltmetrlәrdә
ampermetrlәrdә
düzlәndirici tezlik ölçmә cihazlarında
doğru cavab yoxdur

234 Maqnit elektrik loqometrlәr hansı cihazlarda geniş istifadә olunur?

•

doğru cavab yoxdur
ampermetrlәrdә
meqometrlәrdә
әks tәsir momentindә
voltmetrlәrdә

235 Maqnit elektrik loqometrlәr hansı cihazlarda geniş istifadә olunur?

•

doğru cavab yoxdur
ampermetrlәrdә
ommetrlәrdә
әks tәsir momentindә
voltmetrlәrdә

236 ....... iki elektrik kәmiyyәtini, adәtәn iki cәrәyanı ölçәn elektromexaniki cihazdır

•

doğru cavab yoxdur
ampermetrlәr
loqometrlәr
әks tәsir momenti
voltmetrlәr

237 .........pa rallel yükә qoşulmuş maqnit elektrik mexanizmi olan cihazdır

•

doğru cavab yoxdur
maye sakitlәşdiricilәr
tәrәzi
әks tәsir momenti
voltmetr

238 ...... elektrik zәncirinә qoşulmuş maqnit elektrik ölçmә mexanizmi ardıcıl yüklәnmә ilә 20…50 mA әtrafında cәrәyan şiddәtini
ölçmәyә imkan verir.

•

doğru cavab yoxdur
maye sakitlәşdiricilәr
tәrәzilәr
әks tәsir momentini
ampermetrlәr

239 Maqnit elektrik ölçmә mexanizmi harada tәtbiq olunur?
doğru cavab yoxdur
maye sakitlәşdiricilәrdә

•

tәrәzidә
әks tәsir momentindә
ommetrlәrdә

240 Maqnit elektrik ölçmә mexanizmi harada tәtbiq olunur?

•

tәrәzidә
maye sakitlәşdiricilәrdә
qalvanometrlәrdә
doğru cavab yoxdur
әks tәsir momentindә

241 Maqnit elektrik ölçmә mexanizmi harada tәtbiq olunur

•

doğru cavab yoxdur
maye sakitlәşdiricilәrdә
tәrәzidә
әks tәsir momentindә
voltmetrlәrdә

242 Maqnit elektrik ölçmә mexanizmi harada tәtbiq olunur?

•

doğru cavab yoxdur
maye sakitlәşdiricilәrdә
tәrәzidә
әks tәsir momentindә
ampermetrlәrdә

243 ........ ölçmә zәncirindәn, ölçmә mexanizmindәn vә hesablama qurğusundan ibarәt olur

•

doğru cavab yoxdur
maye sakitlәşdiricilәr
maqnit sahәsinin enerji ehtiyatının ölçülmәsi
әks tәsir momenti
maqnit elektrik cihazları

244 Daha böyük dempfirlәmә yaratmaq üçün nә istifadә olunur?

•

doğru cavab yoxdur
isti maddәlәrdәn
maqnit sahәsinin enerji ehtiyatının ölçülmәsi
әks tәsir momenti
maye sakitlәşdiricilәr

245 Ölçmә mexanizminin sakitlәşdirmә momenti düsturunda P nәyi tәyin edilir?

•

doğru cavab yoxdur
hәrәkәtli hissәnin әyrilik bucağıdır.
maqnit sahәsinin enerji ehtiyatının ölçülmәsi
әks tәsir momenti
sakitlәşdirmә (dempfirlәmә) әmsalıdır

246 Ölçmә mexanizminin sakitlәşdirmә momenti hansı düsturla tәyin edilir?
doğru cavab yoxdur
...

..

.

•

....

247 ........ hәrәkәtin müqavimәt qüvvәsi momentidir, bu moment hәmişә ölçmә mexanizminin hәrәkәtli hissәsinin hәrәkәti
istiqamәtinә yönәlir vә ölçmәlәrdә sapmanın bucaq sürәtinә mütәnasibdir.

•

doğru cavab yoxdur
hәrәkәtli hissәnin әyrilik bucağıdır.
maqnit sahәsinin enerji ehtiyatının ölçülmәsi
әks tәsir momenti
sakitlәşdirmә momenti

248 ....... elektromaqnit cihazlarında ölçülәn kәmiyyәtin hәrәkәtli hissәsinin müәyyәn әyrilik bucağı ilә uyğunluq yaratmaq üçün
lazımdır

•

doğru cavab yoxdur
maqnit sahәsinin enerji ehtiyatının ölçülmәsi
hәrәkәtli hissәnin әyrilik bucağıdır.
әks tәsir momenti
sakitlәşdirmә momenti

249 .

•

doğru cavab yoxdur
hәrәkәtli hissәnin әyrilik bucağıdır.
maqnit sahәsinin enerji ehtiyatının ölçülmәsi
әks tәsir momenti
sakitlәşdirmә momenti

250 .

•

doğru cavab yoxdur
hәrәkәtli hissәnin әyrilik bucağıdır.
maqnit sahәsinin enerji ehtiyatının ölçülmәsi
әks tәsir momenti
sakitlәşdirmә momenti

251 Ölçmә mexanizmi üçün fırlanma momenti elektromaqnit sahәsinin gücünü istifadә edir, hәmin moment hansı formula ilә
tapılır?

doğru cavab yoxdur
...

•

..

.

....

252 ..... ölçülәn kәmiyyәtin rәqәmlә ifadә olunmuş miqdarını göstәrәn ştrix şәklindә xәtt üzrә düzülmüş işarәlәr toplusudur.

•

doğru cavab yoxdur
ölçmә zәncirlәri
şkala
ölçmә güclәndiricilәri
müqavimәt ölçülәri

253 ...... ölçmә mexanizmi hәrәkәtli hissәsi ilә sәrt birlәşmiş göstәricidәn vә hәrәkәtsiz şkaladan ibarәtdir.

•

doğru cavab yoxdur
ölçmә zәncirlәri
hesablama qurğusu
ölçmә güclәndiricilәri
müqavimәt ölçülәri

254 ........ Y elektrik kәmiyyәtinin α әyani analoq göstәricisinә çevrilmәsini hәyata keçirәn elektromexaniki çeviricidir.

•

doğru cavab yoxdur
ölçmә zәncirlәri
ölçmә mexanizmi
ölçmә güclәndiricilәri
müqavimәt ölçülәri

255 ....... ölçülәn X elektrik kәmiyyәtinin ölçülәn kәmiyyәtlә funksional bağlı olan vә bilavasitә ölçü mexanizminә tәsir göstәrәn Y
aralıq elektrik kәmiyyәtinә (cәrәyan vә ya gәrginlik) çevrilmәsini tәmin edir.

•

doğru cavab yoxdur
ölçmә zәncirlәri
ölçü transformatorları
ölçmә güclәndiricilәri
müqavimәt ölçülәri

256 Birbaşa çeviricilәrin әn sadә cihazı (voltmetr, ampermetr) neçә әsas çeviricilәrdәn ibarәtdir?

•

24
10
3
17
23

257 ......... elektrik enerjisinin hәrәkәtli hissәsinin hәrәkәtsizә kimi mexaniki enerjiyә çevrilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur.

•

doğru cavab yoxdur
elektrotexniki çeviricilәr
ölçü transformatorları
ölçmә güclәndiricilәri
müqavimәt ölçülәri

258 ......... sabit vә dәyişәn cәrәyanın siqnalının güclәndirilmәsi üçün istifadә olunur.

•

doğru cavab yoxdur
ölçmә güclәndiricilәri
ölçü transformatorları
rezistorlar, kondensatorlar, induktivlik çarxları
müqavimәt ölçülәri

259 . ........ ferromaqnit mil üzәrindә yerlәşdirilmiş birbirindәn izolyasiya olunmuş iki sarğıdan ibarәtdir.

•

doğru cavab yoxdur
ölçü transformatorları
saat,metr
rezistorlar, kondensatorlar, induktivlik çarxları
müqavimәt ölçülәri

260 ........... cәrәyanın böyük dәyişәn kәmiyyәtlәrinin kiçiyә çevrilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur.

•

doğru cavab yoxdur
cәrәyan vә gәrginlik ölçü transformatorları
saat,metr
rezistorlar, kondensatorlar, induktivlik çarxları
müqavimәt ölçülәri

261 ....... miqyaslı çeviricilәr tәkcә ölçünün miqdarını dәyişmәyә deyil, hәm dә çıxış siqnalının gücünü azaltmağa imkan verir.

•

doğru cavab yoxdur
ölçü mağazası
saat,metr
aktiv
müqavimәt ölçülәri

262 Passiv miqyaslı çeviricilәr passiv elementlәr üzәrindә qurulur vә aşağıdakılardır:

•

doğru cavab yoxdur
cәrәyan vә gәrginlik ölçü transformatorları
saat,metr
rezistorlar, kondensatorlar, induktivlik çarxları
müqavimәt ölçülәri

263 Növlәrinә görә miqyaslı çeviricilәr nә ilә fәrqlәnirlәr?

•

ölçü dәsti ilә
ölçü mağazası ilә
müqavimәt ölçülәri ilә
doğru cavab yoxdur
passiv vә aktivliklә

264 ......... elektrik kәmiyyәtlәrinin elektrikә keçmә ölçülәri qrupuna aid edilir vә ölçü növünü dәyişdirmәdәn fiziki kәmiyyәtin
ölçüsünün miqdarının verilmiş sayda dәyişdirilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuşdur.

•

ölçü dәsti
miqyaslı çeviricilәr
doğru cavab yoxdur
müqavimәt ölçülәri
ölçü mağazası

265 Tәkrarladığı kәmiyyәtin ölçülәrinin sayına görә ölçülәr neçә yerә bölünürlәr?

•

4
9
3
23
28

266 .........– hesablama vә mәntiq funksiyalarının daxil olan komandaya müvafiq olaraq yerinә yetirilmәsi üçün nәzәrdә tutulmuş vә
rәqәmli ölçmә cihazı üzәrindә icra olunmuş qurğudur.

•

mikroprosessorlar
avtomatik sabit cәrәyan kompensatorları
doğru cavab yoxdur
tompson körpüsü
termometrlәr

267 Elektron ölçü cihazları neçә böyük qrupa ayrılır?

•

70
1.5
2
10
45

268 Dәyişәn cәrәyan körpülәrinin nçәe dәqiqlik sinfi vardır?

•

75
1.5
4
10
45

269 Aşağıdakılardan hansı dәyişәn cәrәyan körpülәri aiddir?

•

geniş yüklәnmә imkanları
sıfır indikatorunun hәssaslığı
doğru cavab yoxdur
Asılı tezlikli, müqavimәtin reaktiv tәrkibinin ifadәsinә daxil olan C, L, R başqa tarazlıq şәrtlәrindә xarakterizә olunur.
temperaturlarda işlәmәsi

270 Aşağıdakılardan hansı dәyişәn cәrәyan körpülәri aiddir?

•

müstәqil tezlikli, tәchizat mәnbәyi tezliklәrindә dәyişikliklәr zamanı tarazlığını saxlayan bir tezlikdә tәnzimlәnmәdir.
doğru cavab yoxdur
temperaturlarda işlәmәsi
geniş yüklәnmә imkanları
sıfır indikatorunun hәssaslığı

271 Dәyişәn cәrәyan körpülәri neçә qrupa ayrılır?
45
10
70

•

1.5
2

272 .......– bu, bir parametrin digәrindә tәnzimlәnmәsindә müәyyәn kәmiyyәtlәrә keçәrәk tarazlıq vәziyyәtinә çatmaq üçün
imkandır.

•

körpülәrin çıxışı
doğru cavab yoxdur
avtomatik sabit cәrәyan kompensatorları
termometrlәr
uitson körpüsü

273 ....... adlanan birqatlı körpü 1 Omdan az müqavimәtlәrin ölçülmәsindә istifadә olunur

•

uitson körpüsü
avtomatik sabit cәrәyan kompensatorları
termometrlәr
tompson körpüsü
doğru cavab yoxdur

274 ....... adlanan birqatlı körpü 1 Omdan 100 Oma qәdәr müqavimәtlәrin ölçülmәsindә istifadә olunur

•

tompson körpüsü
doğru cavab yoxdur
avtomatik sabit cәrәyan kompensatorları
uitson körpüsü
termometrlәr

275 Sabit cәrәyana müqavimәtin R daha dәqiq ölçülmәsi sabit cәrәyan körpülәrinin kömәyi ilә hәyata keçirilir. Bu körpülәr neçә
qrupa bölünür?

•

70
10
45
2
5

276 .

•

doğru cavab yoxdur
avtomatik sabit cәrәyan kompensatorlarını
körpu sxeminin
müqavimәtlәrin
termometrlәrin

277 ........ tarazlıq prosesi avtomatik olaraq hәyata keçirilir.

•

doğru cavab yoxdur
avtomatik sabit cәrәyan kompensatorlarda
körpu sxemindә
termometrlәrdә
müqavimәtdә

278 Dәyişәn cәrәyan kompensatorlarının çatışmamazlqları:

•

dәyişәn cәrәyan kompensatorları dәqiqlikdә sabit cәrәyan kompensatorlarından geri qalırlar.
geniş yüklәnmә imkanları
temperaturlarda işlәmәsi
müqavimәt
doğru cavab yoxdur

279 Aşağıdakılardan hansı namәlum gәrginliyin kompensasiyası üsullarına görә dәyişәn cәrәyan gәrginliklәrinin növünә aiddir?

•

doğru cavab yoxdur
temperaturlarda işlәmәsi
geniş yüklәnmә imkanları
sıfır indikatorunun hәssaslığı
düzbucaqlıkoordinat

280 Aşağıdakılardan hansı namәlum gәrginliyin kompensasiyası üsullarına görә dәyişәn cәrәyan gәrginliklәrinin növünә aiddir?

•

doğru cavab yoxdur
temperaturlarda işlәmәsi
geniş yüklәnmә imkanları
sıfır indikatorunun hәssaslığı
qütbkoordinat

281 Namәlum gәrginliyin kompensasiyası üsullarına görә dәyişәn cәrәyan gәrginliklәri neçә növә bölünür?

•

70
10
2
1.5
45

282 Sabit cәrәyan kompensatorlarının neçә sinfi vardır?

•

9
70
45
10
1.5

283 Aşağıdakılardan hansı kompensatorla sabit cәrәyan gәrginliyinin ölçmә xәtasının amilinә aiddir?

•

doğru cavab yoxdur
temperaturlarda işlәmәsi
geniş yüklәnmә imkanları
sıfır indikatorunun hәssaslığı
müqavimәt

284 Aşağıdakılardan hansı kompensatorla sabit cәrәyan gәrginliyinin ölçmә xәtasının amilinә aiddir?

•

doğru cavab yoxdur
temperaturlarda işlәmәsi
geniş yüklәnmә imkanları
.
müqavimәt

285 Aşağıdakılardan hansı kompensatorla sabit cәrәyan gәrginliyinin ölçmә xәtasının amilinә aiddir?

•

doğru cavab yoxdur
temperaturlarda işlәmәsi
geniş yüklәnmә imkanları
işçi cәrәyanın quraşdırma vә sabitliyinin saxlanma xәtası
müqavimәt

286 Kompensatorla sabit cәrәyan gәrginliyinin ölçmә xәtası әsasәn neçә amillә müәyyәn edilir?

•

70
10
3.5
1.5
45

287 ........ gәrginliyin, hәmçinin müqavimәt, cәrәyan vә şiddәtin birbaşa ölçülmәsi üçün istifadә olunur.

•

doğru cavab yoxdur
temperaturlarda işlәmәsi
geniş yüklәnmә imkanları
sabit cәrәyan kompensatorları
müqavimәt

288 Bilavasitә qiymәtlәndirmә cihazları ilә cәrәyan vә gәrginliyin ölçülmәsi әn yaxşı halda neçә faiz xәta ilә icra edilir?

•

70
10
3.5
0,05
40

289 Termoelektrik cihazlarının tәtbiqi:

•

doğru cavab yoxdur
barometr
ampermetrlәr, voltmetrlәr
termometrlәr
tәcil

290 Termoelektrik cihazlarının çatışmamazlıqları:

•

doğru cavab yoxdur
temperaturlarda işlәmәsi
geniş yüklәnmә imkanları
qeyribәrabәr şkala
daimliyi

291 Termoelektrik cihazlarının çatışmamazlıqları:

•

doğru cavab yoxdur
temperaturlarda işlәmәsi
geniş yüklәnmә imkanları
mәhdud iş müddәti
daimliyi

292 Termoelektrik cihazlarının çatışmamazlıqları:

•

doğru cavab yoxdur
temperaturlarda işlәmәsi
geniş yüklәnmә imkanları
böyük xalis güc sәrfi
daimliyi

293 Termoelektrik cihazlarının çatışmamazlıqları:

•

doğru cavab yoxdur
temperaturlarda işlәmәsi
geniş yüklәnmә imkanları
aşağı hәssaslıq
daimliyi

294 Termoelektrik cihazlarının çatışmamazlıqları:

•

doğru cavab yoxdur
temperaturlarda işlәmәsi
geniş yüklәnmә imkanları
göstәricilәrin әtraf mühitin temperaturundan asılılığı
daimliyi

295 Termoelektrik cihazlarının çatışmamazlıqları:

•

doğru cavab yoxdur
temperaturlarda işlәmәsi
geniş yüklәnmә imkanları
aşağı yüklәnmә qabiliyyәti
daimliyi

296 Termoelektrik cihazlarının üstünlüklәri:

•

doğru cavab yoxdur
yuxarı tezlik diapazonu
yüklәnmә imkanları
temperaturlarda işlәmәsi
daimliyi

297 Termoelektrik cihazlarının üstünlüklәri:

•

dәyişәn cәrәyan tezliyinin aşağı tәsiri
daimliyi
yüklәnmә imkanları
temperaturlarda işlәmәsi
doğru cavab yoxdur

298 ........... bir vә ya bir neçә termopardan vә ölçülәn cәrәyanın keçdiyi qızdırıcıdan ibarәtdir

•

temperaturlar
doğru cavab yoxdur
termoelektrik çeviricilәr
düzlәndirici çevirici
yarımdövriyyәli çeviricilәr

299 ....... maqnit elektrik mexanizmlәrin hesablama qurğusu vә termoelektrik çeviricilәrlә uyğunlaşdırılaraq istifadә edirlәr

•

yüklәnmә imkanları
daimliyi
doğru cavab yoxdur
temperaturlarda işlәmәsi
termoelektrik cihazları

300 Düzlәndirici cihazlarda gәrginlik üzrә ölçmә diapazonu necә olur?

•

0,2…mV…600 V
615mV…650 V
3660mV…6000 V
1100mV…1200 V
1200mV…6000 V

301 Düzlәndirici cihazlarda cәrәyan üzrә ölçmә diapazonu necә olur?

•

0,2mA…6A
14mA…66A
18mA…76A
12mA…a6A
22mA…25A

302 Düzlәndirici cihazın çatışmamazlılığı

•

yaxşı yüklәnmә imkanları
diodların voltampermetr xarakteristikalarının qeyrixәttiliyi sәbәbindәn yüksәk olmayan dәqiqlik
daimliyi
doğru cavab yoxdur
yüksәk temperaturlarda işlәmәsi

303 Düzlәndirici cihazın çatışmamazlılığı

•

daimliyi
doğru cavab yoxdur
temperatur vә tezlik kompensasiyalarının daxil edilmә vacibliyi
yaxşı yüklәnmә imkanları
yüksәk temperaturlarda işlәmәsi

304 Düzlәndirici cihazın çatışmamazlılığı

•

göstәricilәrin ölçülәn gәrginliyin әyrisinin formasından asılılığı
doğru cavab yoxdur
daimliyi
yüksәk temperaturlarda işlәmәsi
yaxşı yüklәnmә imkanları

305 Düzlәndirici cihazın üstünlüyü

•

doğru cavab yoxdur
yaxşı yüklәnmә imkanları
tezlik kompensasiyası
yüksәk temperaturlarda işlәmәsi
daimliyi

306 Düzlәndirici cihazın üstünlüyü

•

daimliyi
doğru cavab yoxdur
yüksәk temperaturlarda işlәmәsi
yaxşı yüklәnmә imkanları
geniş tezlik diapazonu

307 Düzlәndirici cihazın üstünlüyü

•

doğru cavab yoxdur
yaxşı yüklәnmә imkanları
yüksәk temperaturlarda işlәmәsi
daimliyi
aşağı xüsusi güc sәrfi

308 Düzlәndirici cihazın üstünlüyü

•

doğru cavab yoxdur
yüksәk hәssaslıq
yüksәk temperaturlarda işlәmәsi
yaxşı yüklәnmә imkanları
daimliyi

309 İki yarımkeçirici düzlәndirici zәncirindә cihazın çevrilmә funksiyası hansı düsturla tәyin edilir?

•

doğru cavab yoxdur
.
..
...
....

310 .

•

daimliyi
yaxşı yüklәnmә imkanları
sinusoid üçün әmsaldır
yüksәk temperaturlarda işlәmәsi
doğru cavab yoxdur

311 .

•

doğru cavab yoxdur
.
..
...
....

312 Bir yarımdövriyyәli düzlәndirici zәncirdә cihazın çevirmә funksiyası üçün aşağıdakı qiymәti әldә edirik:

•

....
.
..
...
doğru cavab yoxdur

313 Yüksәk tezliklәr hansı hәddindәdir?

•

1220Hz
500 kHz
20Hzdәn aşağı; sәs 20…20 Hz; ultrasәs – 20…200kHz
200 kHz …30MHz; ultrayüksәk – 30…300 MHz
620Hz

314 Aşağı tezlik hansı hәddindәdir? infrasәs – 20Hzdәn aşağı; sәs 20…20 Hz; ultrasәs – 20…200kHz. Yüksәk tezliklәr: yüksәk –
200 kHz …30MHz; ultrayüksәk – 30…300.

•

20Hzdәn aşağı; sәs 20…20 Hz; ultrasәs – 20…200kHz
1220Hz
620Hz
500 kHz
200 kHz …30MHz; ultrayüksәk – 30…300 MHz

315 Tezliklәrin bütün spektri neçә diapazona bölünür?

•

2
12
6
5
23

316 ............ – dövri prosesin vacib xüsusiyyәtlәrindәn biridir vә vahid zaman әrzindә siqnalın dәyişmәsinin tam periodu sayı ilә
müәyyәn olunur.

•

tezlik
reaktiv vattmetrlәr
üç vattmetr
faza yerdәyişmәsi
periodu müvafiq olan kәsik

317 .

•

periodu müvafiq olan kәsikdir
üç vattmetr
faza yerdәyişmәsi
x oxu üzrә sıfırdan keçmә zamanı әyrilәrin müvafiq nöqtәlәri arasında kәsik
reaktiv vattmetrlәr

318 .

•

x oxu üzrә sıfırdan keçmә zamanı әyrilәrin müvafiq nöqtәlәri arasında kәsik
reaktiv vattmetrlәr
üç vattmetr
faza yerdәyişmәsi
periodu müvafiq olan kәsikdir

319 Sinusoid әyrilәri üçün ekranda iki gәrgindik tәsviri (şәkil ) әldә edilir, AB vә AC ölçmә kәsiklәri üzrә onlar arasında
yerdәyişmә bacağı hesablanır:

doğru cavab yoxdur
...

..

•

.

α=0,9 BS ωI/W

320 Birfazalı zәncirlәrdә yüklәnmәlәrdә U gәrginliyi vә İ cәrәyanı arasında faza yerdәyişmәsi bucağının ölçülmәsi üç cihaz –
voltmetr, ampermetr vә vattmetr vasitәsilә hәyata keçirilir. Belә ölçmәlәr necә adlanır?

•

dolayı
reaktiv vattmetrlәr
üç vattmetr
faza yerdәyişmәsi
iki vattmetr

321 Faza bucağı ilkin zaman momenti (zamanın hesablanmağa başlanması), yәni t=0 sıfır (başlanğıc) necә adlanır?

•

doğru cavab yoxdur
reaktiv vattmetrlәr
üç vattmetr
faza yerdәyişmәsi
iki vattmetr

322 ........ harmonik siqnalın müәyyәn t zaman momentindә vәziyyәtini xaratkerizә edir

•

doğru cavab yoxdur
reaktiv vattmetrlәr
üç vattmetr
faza
iki vattmetr

323 ............ әsasәn laborator ölçmәlәr vә reaktiv sayğacların ölçülmәsi üçün tәtbiq olunur.

•

doğru cavab yoxdur
reaktiv vattmetrlәr
. üç vattmetr
faza yerdәyişmәsi
iki vattmetr

324 Reaktiv vattmetr faza yerdәyişmәsinin alınması mәqsәdi ilә cәrәyan vektorları vә bu zәncirin gәrginliklәri arasında 90 dәrәcәyә
bәrabәr mürәkkәblәşdirilmiş .......... malikdir.

•

doğru cavab yoxdur
paralel zәncirlәr sxeminә
üç vattmetr sxeminә
faza yerdәyişmәsi sxeminә
iki vattmetr sxeminә

325 Reaktiv güc birfazalı, hәm dә üçfazalı üçnaqilli vә dördnaqilli dәyişәn cәrәyan zәncirlәrindә elektrodinamik vә ferrodinamik vә
ya xüsusi olaraq reaktiv gücün vattmetrlәrlә ölçülmәsi üçün nәzәrdә tutulmuş .............. ilә ölçülür.

•

doğru cavab yoxdur
voltamper reaktivlәri
üç vattmetr
faza yerdәyişmәsi
iki vattmetr

326 ....... ötürmә xәttindә, transformatorlarda vә generatorlarda әlavә elektrik enerjisi itkisinә sәbәb olur.

•

doğru cavab yoxdur
xәtti
üç vattmetr
reaktiv güc
iki vattmetr

327 Qeyrisimmetrik yüklәnmә zamanı üçfazalı zәncirin gücünün ölçülmәsi üçün ........... qoşulur

•

doğru cavab yoxdur
xәtti
üç vattmetr

•

faza yerdәyişmәsi
iki vattmetr

328 Hesablama üçün vattmetrin bir zәncirindә cәrәyan fazasının 180 dәrәcә dәyişdirilmәsi vacibdir. Bu halda üçfazalı cәrәyan
zәncirinin gücü vattmetrlәrin göstәricilәrinin fәrqinә bәrabәrdir.
doğru cavab yoxdur
...

..

•

.

. α=0,9 BS ωI/W

329 .

doğru cavab yoxdur
...

..

•

.

α=0,9 BS ωI/W

330 Vattmetrin tam simmetriya vә yükün birlәşdirilmәsi zamanı üçfazalı zәncirә qoşulma sxem üçün tam güc düsturunda U12 nәyi
göstәrir?

•

doğru cavab yoxdur
xәtti
cәrәyanı
faza yerdәyişmәsi
gәrginliyi arasında faza yerdәyişmәsi bucağı

331 Vattmetrin tam simmetriya vә yükün birlәşdirilmәsi zamanı üçfazalı zәncirә qoşulma sxem üçün tam güc düsturunda I1 nәyi
göstәrir?

•

doğru cavab yoxdur
xәtti
cәrәyanı
faza yerdәyişmәsi
iki vattmetr

332 Vattmetrin tam simmetriya vә yükün birlәşdirilmәsi zamanı üçfazalı zәncirә qoşulma sxem üçün tam güc düsturunda Ψ1 nәyi
göstәrir?

•

doğru cavab yoxdur
bir vattmetr
cәrәyanı
faza yerdәyişmәsi
iki vattmetr

333 Vattmetrin tam simmetriya vә yükün birlәşdirilmәsi zamanı üçfazalı zәncirә qoşulma sxem üçün tam güc

....

•

α=0,9 BS ωI/W
doğru cavab yoxdur
..

...

334 Kompesatorun kömәyi ilә növbәli şәkildә cәrәyan yükü vә yüklәnmәdә gәrginliyin düşmәsi ölçülür. Ölçülәn güc aşağıdakı
düstur üzrә hesablanır:

•

.

...

α=0,9 BS ωI/W
doğru cavab yoxdur
..

335 Vattmetrin göstәricilәri bir faza gücünә uyğun olacaqdır, üçfazalı şәbәkәnin gücü cihazın qoşulmasının hәr üç halında birlәşmә
sxemindәn asılı olmayaraq üçә vurulmuş bir fazanın gücünә bәrabәr olacaqdır, yәni
....

•

doğru cavab yoxdur
α=0,9 BS ωI/W
P = 3PW
..

336 – bu, ayrıayrı fazaların gücünün müxtәlif olması necә adlanır?

•

doğru cavab yoxdur
bir vattmetr
asimmetriya
faza yerdәyişmәsi
iki vattmetr

337 .......... metodu birlәşmә sxemindәn asılı olmayaraq üçfazalı üçnaqilli zәncirdә vә cәrәyan vә gәrginliyin assimmetriyasında
olduğu kimi, yüklәnmә simmetriya xarakterindәn asılı olmayaraq tәtbiq olunur.

•

bir vattmetr
faza yerdәyişmәsi
iki vattmetr
doğru cavab yoxdur
kompensasiya

338 ........ metodu fazanın eyni yüklәnmәsi vә tam simmetrik sistemindә, A vә U vektorları arasında faza yerdәyişmәsi bucaqlarının
eyni olması vә tam simmetrik gәrginlik zamanı tәtbiq olunur.

•

faza yerdәyişmәsi
bir vattmetr
doğru cavab yoxdur
giriş müqavimәti
kompensasiya

339 ....... metodu gәrginliyin ölçülmәsindә yüksәk dәqiqlik tәlәb olunduqda tәtbiq edilir

•

giriş müqavimәti
faza yerdәyişmәsi
gәrginliyin vә cәrәyanın işlәk qiymәti
doğru cavab yoxdur
kompensasiya

340 Voltmetrin giriş müqavimәti nә qәdәr çox vә yüklәnmә müqavimәti nә qәdәr az olarsa, yüklәnmәyә müәyyәn olunmuş gücün
......... o qәdәr aşağı olar.

•

gәrginliyin vә cәrәyanın işlәk qiymәti
faza yerdәyişmәsinin bucağı
gücü
doğru cavab yoxdur
xәtası

341 Cәrәyanın aktiv, reaktiv vә tam gücü aşağıdakı ifadә ilә әlaqәdardır:

•

doğru cavab yoxdur
.

..

....

342 Tam güc necә tәyin olunur?

•

doğru cavab yoxdur
...

..

.

....

343 Reaktiv güc necә tәyin olunur?

•

......
.
..
....
doğru cavab yoxdur

344 Aktiv gәrginlik (elektrik zәnciri ilә udulan) düsturunda φ nәyi göstәrir ?

•

doğru cavab yoxdur
faza yerdәyişmәsinin bucağıdır.
gücü
xәtanı
gәrginliyin vә cәrәyanın işlәk qiymәtini

345 Aktiv gәrginlik (elektrik zәnciri ilә udulan) düsturunda U, I nәyi göstәrir ?

•

doğru cavab yoxdur
faza yerdәyişmәsini
gücü
xәtanı
gәrginliyin vә cәrәyanın işlәk qiymәtini

346 Aktiv gәrginlik (elektrik zәnciri ilә udulan) necә tәyin olunur?

•

.......
..
...
....
doğru cavab yoxdur

347 Tәsadüfi zәrbәlәr, silkәlәnmә, vibrasiya zamanı şәbәkәdә qısa qapanma baş verә bilәr. Bu tәhlükәnin aradan qaldırılması üçün
elektrodinamik voltmetrlәr daxilindә mühafizә ........ qurulur vә onun vasitәsilә şәbәkәyә qoşulur.

•

sabit qurğu
parallel qurğu
doğru cavab yoxdur
rezistoru
bәrabәr qurğu

348 Ferrodinamik ampermetrlәr vә voltmetrlәr temperatur vә tezlik xәtalarından başqa ferrodinamik cihazlar mil vasitәsilә yaranan
özünәmәxsus aşağıdakı xәtalara maliklir:

•

doğru cavab yoxdur
tәsadüfi zәrbәlәr
ölçmә hәddinin genişlәndirilmәsi
histerezis vә cәrәyan burulğanlarında material itkisindәn xәtalar
parallel

349 Ferrodinamik ampermetrlәr vә voltmetrlәr temperatur vә tezlik xәtalarından başqa ferrodinamik cihazlar mil vasitәsilә yaranan
özünәmәxsus aşağıdakı xәtalara maliklir:

•

doğru cavab yoxdur
maqnitlәşmәnin qeyrixәtti әyrisindәn xәtalar
. parallel
tәsadüfi zәrbәlәr
ölçmә hәddinin genişlәndirilmәsi

350 Voltmetrlәrdә hәrәkәtli vә hәrәkәtsiz çarxlar dövrәyә .......... qoşulur.

•

sabit
parallel
doğru cavab yoxdur
ardıcıl
bәrabәr

351 Tezlik xәtalarının kompensasiyası üçün hәr iki çarxın zaman sabitlәrinin öz aralarında ....... olması gәrәkdir.

•

parallel
sabit
bәrabәr
ardıcıl
doğru cavab yoxdur

352 Ampermetrlәrdә 0,5A –dәn çox cәrәyanlar zamanı hәrәkәtli çarx hәrәkәtsizlә ......... birlәşir

•

durğun
sabit
parallel
doğru cavab yoxdur
ardıcıl

353 Ampermetrlәrdә 0,5A –ә qәdәr cәrәyanlar zamanı hәrәkәtli vә hәrәkәtsiz çarxlar ...... qoşulur.

•

sabit
ardıcıl
doğru cavab yoxdur
adi

durğun

354 .

•

adi
sabit
doğru cavab yoxdur
yüksәk
durğun

355 .

•

adi
doğru cavab yoxdur
sәrt şәkildә
durğun
sabit

356 .......... qiymәtinin ölçülmәsi üçün işlәk, amplitud vә orta qiymәtlәrdәn istifadә olunur

•

dәyişәn cәrәyanın
voltmetrlәrin
termometrlәrin
ballistik qalvanometrin
avtomatik sabit cәrәyan kompensatorların

357 1,5 kVa qәdәr gәrginliklәrin ölçülmәsi üçün әlavә rezistorlu maqnit elektrik ........ istifadә olunur.

•

avtomatik sabit cәrәyan kompensatorlarından
ballistik qalvanometrlәrdәn
termometrlәrdәn
voltmetrlәrdәn
doğru cavab yoxdur

358 Böyük zaman kәsiyindә keçәn elektrik kәmiyyәtinin ölçülmәsi üçün (bir neçә saat) .......... tәtbiq olunur.

•

avtomatik sabit cәrәyan kompensatorlarından
ballistik qalvanometrlәrdәn
termometrlәrdәn
kilonometrlәrdәn
doğru cavab yoxdur

359 Adi maqnit elektrik qalvanometrlәrdәn fәrqli olaraq ballistik qalvanometrlәr hәrәkәtli hissәnin çәkisi hesabına süni artırılmış
nәyә malikdirlәr?

•

inersiya momentinә
kilonometrlәr
avtomatik sabit cәrәyan kompensatorlar
doğru cavab yoxdur
termometrlәr

360 Qİymәtlәri böyük olmayan cәrәyanın qısamüddәtli impulslarında nәlәr tәtbiq edilir?.

•

kilonometrlәr
ballistik qalvanometrlәr
avtomatik sabit cәrәyan kompensatorlar
termometrlәr
doğru cavab yoxdur

361 .......... kompensatorların (10nA); kondensator yükü qiymәti üzrә (1nAә qәdәr); elektrometrlәrin (10nAә qәdәr) kömәyi ilә
hәyata keçirilir.

•

doğru cavab yoxdur
avtomatik sabit cәrәyan kompensatorları
dolayı ölçmәlәr
termometrlәr
tompson körpüsü

362 .......... ölçülmәsi maqnit elektrik sistemi qalvanometrinin (0,1nAdan 1nVa qәdәr), rәqәmli pikoampermetrlәrin (10 mkVdan
başlayaraq), nanovoltmetrlәrin (10qVdәn başlayaraq) kömәyi ilә aparılır

•

aşağı gәrginlik vә cәrәyanın

•

doğru cavab yoxdur
tompson körpüsü
termometrlәr
avtomatik sabit cәrәyan kompensatorları

363 Cәrәyanın qısamüddәtli impulslarının böyük elektrik miqdarının ölçülmiәsi üçün nәdәn istifadә olunur?

•

doğru cavab yoxdur
avtomatik sabit cәrәyan kompensatorlarından
ballistik qalvanometrlәrdәn
termometrlәrdәn
kilonometrlәrdәn

364 Cәrәyanın qısamüddәtli impulslarının aşağı elektrik miqdarının tәyin edilmәsi üçün nәdәn istifadә olunur?

•

avtomatik sabit cәrәyan kompensatorlarından
doğru cavab yoxdur
kilonometrlәrdәn
termometrlәrdәn
ballistik qalvanometrlәrdәn

365 ............. aşağı sabitlәrdә vә aşağı tezlikli dәyişәn sahәlәrdә maqnit induksiyası B vә gәrginliyini H ölçmәk üçün nәzәrdә
tutulmuşdur.

•

müqavimәt
faza yerdәyişmәsi
maqnit momenti vahidi etalonu
ferromodulyasiya teslametrlәri
ballistik qalvanometr

366 .......... çeviricilәri sabit vә ya dәyişәn cәrәyan ötürülmüş yarımkeçirici materialdan lövhәdir.

•

maqnit momenti vahidi etalonu
faza yerdәyişmәsi
müqavimәt
ballistik qalvanometr
holl

367 ............. – zәncirin kömәyi ilә hәyata keçirilәn mәnfi әks әlaqәli qalvanometrik güclәndiricidir

•

maqnit momenti vahidi etalonu
faza yerdәyişmәsi
müqavimәt
ballistik qalvanometr
fotoqalvanometrik vebermetr

368 .......... әks tәsir momenti ilә sıfra bәrabәr vә maqnit induksiyasının böyük momentinә malik qalvanometrin bir növüdür

•

müqavimәt
faza yerdәyişmәsi
maqnit momenti vahidi etalonu
maqnitelektrik vebermetr
ballistik qalvanometr

369 ........... – maqnit axınının ölçülmәsi üçün dәrәcәlәrә bölünmüş cihazdır

•

ballistik qalvanometr
maqnit momenti vahidi etalonu
vebermetr
müqavimәt
faza yerdәyişmәsi

370 .............. yüksәk hәssaslıq vә dәqiqlik tәmin edir vә bölgülәrә bölünmәmiş maqnit elektrik cihazı sistemidir vә hәr ölçmә
zamanı sabitin tәyin olunmasını tәlәb edir

•

maqnit momenti vahidi etalonu
faza yerdәyişmәsi
müqavimәt
ballistik qalvanometr
vebermetr

371 Sabit maqnit axınının ölçülmәsi üçün ............ istifadә olunur.

•

maqnit momenti vahidi etalonu
tәcil
müqavimәt
faza yerdәyişmәsi
vebermetr

372 Sabit maqnit axınının ölçülmәsi üçün ............ istifadә olunur.

•

maqnit momenti vahidi etalonu
müqavimәt
ballistik qalavanometr
faza yerdәyişmәsi
tәcil

373 Maqnit axının ölçülmәsi üçün cihazların yaradılması zamanı adәtәn ................. hadisәsi istifadә olunur

•

faza yerdәyişmәsi
müqavimәt
tәcil
elektromaqnit induksiyası
maqnit momenti vahidi etalonu

374 ............. – ellipsoid formalı daimi maqnit qrupudur

•

maqnit momenti vahidi etalonu
faza yerdәyişmәsi
saniyә
metr
saat

375 ............. –qalvanik olaraq birbiri ilә әlaqәsi olmayan vә maqnit axını әmәlә gәtirәn, digәrindәn elektrik cәrәyanı keçәrkәn
çarxlardan biri ilә birlәşәn iki qarşılıqlı induktivlik çarxıdır.

•

maqnit axını etalonu
faza yerdәyişmәsi
saniyә
metr
saat

376 .............. – kvars karkasa sarınmış birqatlı mis sarğılı Helmkolts çarxıdır

•

maqnit induksiyası vә gәrginliyi vahidi etalonu
faza yerdәyişmәsi
saniyә
metr
saat

377 Respublikamızda maqnit ölçmәlәri sahәsi hansı әsas etalona әsaslanır?

•

maqnit momenti
metr
saniyә
faza yerdәyişmәsi
saat

378 Respublikamızda maqnit ölçmәlәri sahәsi hansı әsas etalona әsaslanır?

•

maqnit axını
metr
saniyә
faza yerdәyişmәsi
saat

379 Respublikamızda maqnit ölçmәlәri sahәsi hansı әsas etalona әsaslanır?

•

maqnit induksiyası vә gәrginliyi
metr
saniyә
faza yerdәyişmәsi

saat

380 Respublikamızda maqnit ölçmәlәri sahәsi neçә әsas etalona әsaslanır?

•

4
3
6
5
10

381 henrimetrlәrin (loqometrlәr prinsipindә) ölçmә diapazonunda dәqiqlik sinfi necә olur?

•

5…10,0
1,5; 2,5
620
500
10

382 Rәqәmli körpülәrinin ölçmә diapazonunda dәqiqlik sinfi necә olur?

•

5…10,0
0,02; 0,05;
620
500
10

383 Rәqәmli körpülәrinin ölçmә diapazonunda induktivlik nә qәdәr olur?

•

0,005…10,0
0,1 mkHn…100 Hn
620Hz
500 kHz
10 Om…0,1POm

384 Әllә tәnzimlәnәn geniş tәtbiqli dәyişәn cәrәyan körpülәrinin ölçmә diapazonunda dәqiqlik sinfi necә olur?

•

6,5…10,0
0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0
620
500
10

385 Әllә tәnzimlәnәn geniş tәtbiqli dәyişәn cәrәyan körpülәrinin ölçmә diapazonunda davamlılıq nә qәdәr olur?

•

0,005…10,0
4,5…200
620Hz
500 kHz
10 Om…0,1POm

386 Әllә tәnzimlәnәn geniş tәtbiqli dәyişәn cәrәyan körpülәrinin ölçmә diapazonunda induktivlik nә qәdәr olur?

•

0,005…10,0
1 mkHn…000 Hn
620Hz
500 kHz
10 Om…0,1POm

387 İnduktivlik, davamlılıq vә qarşılıqıl induktivlik ölçülәn zaman aşağıdakından istitfadә olunur:

•

üç vattmetr
henrimetrlәr
iki vattmetr
reaktiv vattmetrlәr
faza yerdәyişmәsi

388 İnduktivlik, davamlılıq vә qarşılıqıl induktivlik ölçülәn zaman aşağıdakından istitfadә olunur:

•

rәqәmli körpülәr
reaktiv vattmetrlәr
üç vattmetr
faza yerdәyişmәsi

iki vattmetr

389 İnduktivlik, davamlılıq vә qarşılıqıl induktivlik ölçülәn zaman aşağıdakından istitfadә olunur:

•

әllә tәnzimlәnәn geniş tәtbiqli dәyişәn cәrәyan körpülәr
reaktiv vattmetrlәr
üç vattmetr
faza yerdәyişmәsi
iki vattmetr

390 .......... – ampermetr vә voltmetr; ampermetr, voltmetr vә vattmetr metodları, birbaşa ölçmәlәr isә körpü metodları vә birbaşa
qiymәtlәndirmә metodları ilә aparılır.

•

dolayı ölçmәlәr
reaktiv vattmetrlәr
üç vattmetr
faza yerdәyişmәsi
iki vattmetr

391 Loqometr prinsipi әsasında ÖM elektromaqnit vә elektrodinamik faradmetrlәr nisbәtәn iri tutumların kobud ölçmәlәri üçün
istifadә edirlәr. Bu prinsip әsasında hәmçinin ........ qurula bilәr.

•

faza yerdәyişmәsi
iki vattmetr
henrimetr
reaktiv vattmetrlәr
üç vattmetr

392 Loqometr prinsipi әsasında ÖM elektromaqnit vә elektrodinamik faradmetrlәrin ölçmә diapazonunda tutum nә qәdәr olur?

•

0,005…10,0
500 kHz
620Hz
1 pF…10 mkF
10 Om…0,1POm

393 Loqometr prinsipi әsasında ÖM elektromaqnit vә elektrodinamik faradmetrlәrin ölçmә diapazonunda dәqiqlik sinfi necә olur?

•

50…100
1,0; 1,5
620
500
10

394 Rәqәmli körpülәrdә ölçmә diapazonunda dәqiqlik sinfi necә olur?

•

50…100
0,2; 0,5
620
500
10

395 Rәqәmli körpülәrdә ölçmә diapazonunda itgi bucağı tangensi nә qәdәr olur?

•

0,005…10,0
0,0001…1
620Hz
500 kHz
10 Om…0,1POm

396 Rәqәmli körpülәrdә ölçmә diapazonunda tutum nә qәdәr olur?

•

0,005…10,0
1 pF…100 mkF
620Hz
500 kHz
10 Om…0,1POm

397 Dәyişәn cәrәyan körpülәrindә (әllә tәnzimlәnәn) ölçmә diapazonunda dәqiqlik sinfi necә olur?

•

50…100
0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0

•

620
500
10

398 Dәyişәn cәrәyan körpülәrindә (әllә tәnzimlәnәn) ölçmә diapazonunda itgi bucağı tangensi nә qәdәr olur?

•

0,005…10,0
0,001…1;
620Hz
500 kHz
10 Om…0,1POm

399 Dәyişәn cәrәyan körpülәrindә (әllә tәnzimlәnәn) ölçmә diapazonunda tutum nә qәdәr olur?

•

0,005…10,0
10 pF…1 mkF
620Hz
500 kHz
10 Om…0,1POm

400 Tutum vә dielektrik itgi bucağının tangensinin ölçülmәsi zamanı nәdәn istifadә olunur?

•

faza yerdәyişmәsi sxemindәn
iki vattmetr sxemindәn
paralel zәncirlәr sxemindәn
üç vattmetr sxemindәn
loqometr prinsipi әsasında ÖM elektromaqnit vә elektrodinamik faradmetrlәr

401 Tutum vә dielektrik itgi bucağının tangensinin ölçülmәsi zamanı nәdәn istifadә olunur?

•

rәqәmli körpülәr
paralel zәncirlәr sxemindәn
üç vattmetr sxemindәn
faza yerdәyişmәsi sxemindәn
iki vattmetr sxemindәn

402 Tutum vә dielektrik itgi bucağının tangensinin ölçülmәsi zamanı nәdәn istifadә olunur?

•

dәyişәn cәrәyan körpülәrindәn
paralel zәncirlәr sxemindәn
üç vattmetr sxemindәn
faza yerdәyişmәsi sxemindәn
iki vattmetr sxemindәn

403 Rәqәmli ommetrlәr 0,005…2,0 dәqiqlik sinfinә malik olur

•

0,005…10,0
0,005…2,0
620Hz
500 kHz
10 Om…0,1POm

404 Rәqәmli körpülәrin dәqiqlik sinfi: .......... intervalındadır.

•

0,005…10,0
0,005…2,0
620Hz
500 kHz
10 Om…0,1POm

405 Rәqәmli körpülәrin ölçmә diapazonu: .......... intervalındadır.

•

0,005…10,0
.

620Hz
500 kHz
10 Om…0,1POm

406 .

•

0,005…10,0
1220Hz
620Hz
500 kHz
10 Om…0,1POm

407 Daimi cәrәyan körpülәrinin (birqatlı) ölçmә diapazonu ......... intervalında olur.

•

20Hzdәn aşağı; sәs 20…20 Hz; ultrasәs – 20…200kHz
1220Hz
620Hz
500 kHz
10 Om…0,1POm

•

408 Ölçülәn müqavimәtin bütün diapazonu şәrti olaraq yarımdiapazonlara bölünmüşdür: yüksәk müqavimәt –

•

10 Om...1 MOm;
1MOmdan çox
620Hz
500 kHz
10 nOm…10 Om;

409 Ölçülәn müqavimәtin bütün diapazonu şәrti olaraq yarımdiapazonlara bölünmüşdür: orta müqavimәt –

•

10 Om...1 MOm;
1MOmdan çox
620Hz
500 kHz
10 nOm…10 Om;

410 Ölçülәn müqavimәtin bütün diapazonu şәrti olaraq yarımdiapazonlara bölünmüşdür: aşağı müqavimәt –

•

10 Om...1 MOm;
1MOmdan çox
620Hz
500 kHz
10 nOm…10 Om;

411 Mәrkәzlәşdirilmiş sabit cәrәyanda zәncirlәrin әsas parametrlәri:

•

kondensatorların tutumu, induktivlik
paralel zәncirlәr sxemi
üç vattmetr sxemi
faza yerdәyişmәsi sxemi
iki vattmetr sxemi

412 Mәrkәzlәşdirilmiş sabit cәrәyanda zәncirlәrin әsas parametrlәri:

•

rezistorun müqavimәti, kondensatorların dielektrik itkisi bucağının tangensi
paralel zәncirlәr sxeminә
üç vattmetr sxeminә
faza yerdәyişmәsi sxeminә
iki vattmetr sxeminә

413 ............ ölçü mәlumatlarını әvvәlki çeviricidәn qәbul edir vә bu siqnalın çevrilmәsindәn sonra digәr çeviriciyә ötürür.

•

düzgün cavab yoxdur
çevirmә vaxtı
unifikasiya edilmiş çeviricilәr
aralıq çeviricilәri
çeviricinin çevrilmә hәddi

414 ............... vericidәn vә uyğunlaşdırma sxemindәn ibarәtdir, ölçülәn fiziki kәmiyyәt enerji mәnbәyinin istifadәsi ilә
normalaşdırılmış çıxış kәmiyyәtinә çevrilir.

•

düzgün cavab yoxdur
çevirmә vaxtı
unifikasiya edilmiş çeviricilәr
çevirmә sürәti
çeviricinin çevrilmә hәddi

415 Faza xәtası aşağıdakı düstur üzrә hesablanır:
.....

...

..

•

.

....

416 .......... çeviricilәrin faza xәtası hәrәkәtli hissәnin mәcburi titrәyişlәrinin ölçülәn kәmiyyәtin titrәyişindәn gecikmәsi ilә ifadә
olunur

•

düzgün cavab yoxdur
çevirmә vaxtı
faza xәtası
çevirmә sürәti
çeviricinin çevrilmә hәddi

417 Mәcburi titrәmәdә Sinusoidal rәqsi hәrәkәt zamanı amplitud belә ifadә olunacaqdır:
.....

...

..

•

.

....

418 Simmetrik körpü sxemlәrinin neçә növ simmetriyası vardır?

•
419 .

8
4
5
2
12

...

•

.

.....

....

..

420 .

•

.....

...

..

.

....

421 .......... – çeviricinin kömәyi ilә tapılan giriş kәmiyyәtinin minimum qiymәtidir.

•

düzgün cavab yoxdur
çevirmә vaxtı
çeviricinin hәssaslıq hәddi
çevirmә sürәti
çeviricinin çevrilmә hәddi

422 .......... – kәmiyyәti tәhrif etmәdәn vә çeviricini zәdәlәmәdәn çevirici tәrәfindәn qәbul olunan giriş kәmiyyәtinin maksimum
qiymәtidir.

•

düzgün cavab yoxdur
çevirmә vaxtı
yüksәk multiplikativ müqavimәt
çevirmә sürәti
çeviricinin çevrilmә hәddi

423 Bir sıra ardıcıl qoşulmuş vә xәtti çevirmә funksiyasına malik olan çevricilәrdәn ibarәt cihazın hәssaslığı aşağıdakı düstur üzrә
hesablanır:
.....

...

..

.

•

....

424 Çeviricilәrin körpü sxeminә qoşulma üsulları hansıdır?
.....

...

..

•

.

....

425 Qismәn kompensasiya xәtalı cihazın struktur sxemi hansıdır?
.....

...

..

.

•

....

426 Kompensasiya çeviricili cihazın struktur sxemi hansıdır?
.....

•

...

..

.

....

427 Diferensial çeviricili cihazın struktur sxemi hansıdır?
.....

...

•

..

.

....

428 Birbaşa qoşulma çevirmә cihazlarının struktur sxemi hansıdır?
/////

///

//

•

/

////

429 S hәssaslığının qeyrinominal qiymәti ilә şәrtlәnәn xәta necә adlanır?

•
430 .

düzgün cavab yoxdur
çevirmә vaxtı
yüksәk müqavimәt
çevirmә sürәti
multiplikativ

•

giriş siqnallarının sıfır olması zamanı çıxış siqnalının qiymәtidir
düzgün cavab yoxdur
.

giriş siqnalının sıfır qiymәtindә çıxış siqnalının nominal qiymәtidir
çevirmә sürәti

431 .

•

düzgün cavab yoxdur
çevirmә vaxtı
giriş siqnallarının sıfır olması zamanı çıxış siqnalının qiymәtidir
çevirmә sürәti
.

432 Xәta çıxış siqnalının sıfır qiymәtindә giriş siqnalının neyrinominal qiymәti additiv qiymәt adlanır belә tәyin olunur:
.....

...

..

.

•

....

433 Çıxış gәtirilmiş xәtaları belә taplır
.....

...

..

.

•

....

434 Giriş gәtirilmiş xәtaları belә taplır
.....

...

..

.

•

....

435 Giriş nisbi xәtaları aşağıdakı bәrabәrliklәr vasitәsilә hәll olunur
.....

•

...

..

.

S=Y/X

436 Çıxış nisbi xәtaları aşağıdakı bәrabәrliklәr vasitәsilә hәll olunur

•

.....

...

..

.

S=Y/X

437 .

•

438 .

düzgün cavab yoxdur
çevirmә vaxtı
yüksәk müqavimәt
çevirmә sürәti
.

•

düzgün cavab yoxdur
çevirmә vaxtı
yüksәk müqavimәt
çevirmә sürәti
çıxış kәmiyyәtinin hәqiqi qiymәti

439 Giriş üzrә çeviricinin mütlәq xәtası belә tapılır:

•

S=Y/X
...

..

.

doğru cavab yoxdur

440 Xәtti çeviricilәr üçün hәssaslıq aşağıdakı düstur üzrә hesablanır:
doğru cavab yoxdur
.

..

...

•

S=Y/X

441 .............. – çevirmә (ölçmә) vaxtının әvvәlindәn normalaşdırılmış xәtalarda nәticәnin alınmasına qәdәr olan müddәtidir.

•

düzgün cavab yoxdur
çevirmә vaxtı
yüksәk müqavimәt
çevirmә sürәti
tarazlıq

442 .............. normalaşdırılmış xәtalarla yerinә yetirilәn zaman vahidinә çevirmә (ölçmә) ilә müәyyәn olunur.

•

düzgün cavab yoxdur
çevirmә vaxtı
yüksәk müqavimәt
çevirmә sürәti
tarazlıq

443 Çeviricilәrin dinamik (inersiya) xüsusiyyәtlәri hansı anlayışlarla xarakterizә olunur?

•

çevirmә vaxtı
tarazlıq
tәnasüb
yüksәk müqavimәt
düzgün cavab yoxdur

444 Çeviricilәrin dinamik (inersiya) xüsusiyyәtlәri hansı anlayışlarla xarakterizә olunur?

•

düzgün cavab yoxdur
tәnasüb
yüksәk müqavimәt
çevirmә sürәti
tarazlıq

445 Çeviricilәrin dinamik xüsusiyyәtlәrinә hansı aiddir?

•

düzgün cavab yoxdur
tәnasüb
yüksәk müqavimәt
faza tezlik
tarazlıq

446 Çeviricilәrin dinamik xüsusiyyәtlәrinә hansı aiddir?
düzgün cavab yoxdur

•

tәnasüb
yüksәk müqavimәt
amplitud
tarazlıq

447 Çeviricilәrin dinamik xüsusiyyәtlәrinә hansı aiddir?

•

düzgün cavab yoxdur
tәnasüb
yüksәk müqavimәt
ötürücü funksiya
tarazlıq

448 Çeviricilәrin dinamik xüsusiyyәtlәrinә hansı aiddir?

•

düzgün cavab yoxdur
tәnasüb
yüksәk müqavimәt
tәktәk pillәli siqnala reaksiyası olan keçirici
tarazlıq

449 Çeviricilәrin dinamik xüsusiyyәtlәrinә hansı aiddir?

•

düzgün cavab yoxdur
tәnasüb
yüksәk müqavimәt
reaksiyası olan impuls
tarazlıq

450 Çeviricilәrin dinamik xüsusiyyәtlәrinә hansı aiddir?

•

düzgün cavab yoxdur
tәnasüb
yüksәk müqavimәt
deltafunksiyaya
tarazlıq

451 Çeviricilәrin............ çıxış siqnalının informativ parametrlәrinin giriş siqnalının zamanla dәyişәn infolrmativ
xarakteristikalarından asılılığıdır.

•

düzgün cavab yoxdur
ballistik qalvanometri
yüksәk müqavimәti
dinamik xüsusiyyәtlәri
statik xarakteristikası

452 ............ – informativ parametrlәrin çıxış siqnalının zaman üzrә sabit olan giriş siqnalının informativ parametrlәrindәn asılılığını
ifadә edәn әlaqәdir

•

düzgün cavab yoxdur
ballistik qalvanometr
yüksәk müqavimәt
faza yerdәyişmәsi
çevricinin statik xarakteristikası

453 ........... – ölçülәn kәmiyyәtin digәr kәmiyyәtә vә ya ölçü siqnalına keçirilmәsi üçün xidmәt edәn, emal, saxlama, sonrakı
çevirmәlәr, indikasiya vә ötürülmә üçün әlverişli olan normativ metroloji xüsusiyyәtlәrә malik texniki vasitәdir.

•

doğru cavab yoxdur
mәsafәdәn idarә etmә ilә
әllә
ölçü çeviricilәri
temperaturla

454 Ölçmә texnikasının inkişafı göstәrmişdir ki, qeyrielektrik kәmiyyәtlәrin ölçmәlәrinin çoxsaylı metodları arasında daha böyük
üstünlüyә aşağıdakıları tәmin edәn elektrik metodları daxildir:
düzgün cavab yoxdur
ballistik qalvanometr
yüksәk müqavimәt
faza yerdәyişmәsi

•

•

ölçmәlәr vә onların idarә etdiyi elektrik ölçmә cihazları ilә unifikasiya edilmiş avtomatik qurğuların dәstlәşdirilmәsi imkanları

455 Ölçmә texnikasının inkişafı göstәrmişdir ki, qeyrielektrik kәmiyyәtlәrin ölçmәlәrinin çoxsaylı metodları arasında daha böyük
üstünlüyә aşağıdakıları tәmin edәn elektrik metodları daxildir:

•

düzgün cavab yoxdur
ballistik qalvanometr
yüksәk müqavimәt
faza yerdәyişmәsi
ölçmәlәrin yüksәk dәqiqliyi vә sürәti

456 Ölçmә texnikasının inkişafı göstәrmişdir ki, qeyrielektrik kәmiyyәtlәrin ölçmәlәrinin çoxsaylı metodları arasında daha böyük
üstünlüyә aşağıdakıları tәmin edәn elektrik metodları daxildir:

•

düzgün cavab yoxdur
ballistik qalvanometr
yüksәk müqavimәt
faza yerdәyişmәsi
ölçülәn kәmiyyәtin mәsafәyә ötürülmәsi imkanları

457 Ölçmә texnikasının inkişafı göstәrmişdir ki, qeyrielektrik kәmiyyәtlәrin ölçmәlәrinin çoxsaylı metodları arasında daha böyük
üstünlüyә aşağıdakıları tәmin edәn elektrik metodları daxildir:

•

düzgün cavab yoxdur
ballistik qalvanometr
yüksәk müqavimәt
faza yerdәyişmәsi
aşağı qiymәtli siqnalların ölçülmә imkanları

458 ............  şüalar aşağı dalğa uzunluqlarına malik elektromaqnit rәqsidir

•

β
s
düzgün cavab yoxdur
γ
α

459 ............  hissәciklәr mәnfi yüklәnmiş hissәciklәr (elektronlar) axınıdır.

•

düzgün cavab yoxdur
s
α
β
γ

460 ............ hissәciklәr helium nüvәlәridir vә müsbәt yük daşıyırlar.

•

düzgün cavab yoxdur
s
α
β
γ

461 .............. elә çeviricilәrdir ki, burada ölçülәn qeyrielektrik kәmiyyәti elektron vә ion qaz mühiti keçiricilәri ilә funksional
bağlıdır.

•

ionlaşdırıcı çeviricilәr
havanın dielektrik sabiti
borunun daxili diametri
sayğacıına görә vaxtdır
optik oxları arasında mәsafә

462 Temperaturun ölçülmәsi zamanı elektrik termometrlәrin müqavimәti dәrәcә mәlumatları ilә müәyyәn edilir vә aşağıdakı tәqribi
düstürla ifadә olunur:
....

..

.

...

•

.....

463 .

•
464 .

mühitdә naqilin sәthi
havanın dielektrik sabiti
borunun daxili diametri
sayğacıına görә vaxtdır
optik oxları arasında mәsafә

•

borunun daxili diametri
havanın dielektrik sabiti
müvafiq olaraq naqil vә mühitin temperaturudur
optik oxları arasında mәsafә
sayğacıına görә vaxtdır

•

borunun daxili diametri
havanın dielektrik sabiti
istilik ötürülmәsi әmsalı
optik oxları arasında mәsafә
sayğacıına görә vaxtdır

465 .

466 Konveksiya yolu ilә naqilin istiliyinin itirilmәsi aşağıdakı düstur üzrә ifadә olunur:
..

.

....

•

.....

...

467 Qaz axınının sürәti hansı cihaz vasitәsilә ölçülür?

•

ampermetr
termoanometr
termometr
dielektrik sabiti
anometr

468 .

•

borunun daxili diametri
havanın dielektrik sabiti
mütlәq şkalanın dәrәcәlәrindә çevrilәn temperaturdur
optik oxları arasında mәsafә
sayğacıına görә vaxtdır

469 .

•
470 .

havanın dielektrik sabiti
borunun daxili diametri
sayğacıına görә vaxtdır
optik oxları arasında mәsafә
yarımkeçiricinin fiziki xüsusiyyәtlәrindәn asılı olan sabit

•

sayğacıına görә vaxtdır
borunun daxili diametri
material, onun ölçülәri vә formasından asılı sabit
havanın dielektrik sabiti
optik oxları arasında mәsafә

471 Temperaturun artması ilә termistorların müqavimәti azalır. Müqavimәtin temperaturdan asılılığı aşağıdakı düsturla ifadә
olunur:
....

•

.....

.

..

...

472 Yastı kondensatorlardan tutumu düsturunda δ nәyi tәyin edir?

•

borunun daxili diametri
havanın dielektrik sabiti
optik oxları arasında mәsafә
örtüklәr arasında mәsafәdir
sayğacıına görә vaxtdır

473 Yastı kondensatorlardan tutumu düsturunda S nәyi tәyin edir?

•

kondensator örtüklәri arasındakı mühitin nisbi dielektrik keçiriciliyi
havanın dielektrik sabiti
örtüklәrin sahәsi
sayğacıına görә vaxtdır
optik oxları arasında mәsafә

474 Yastı kondensatorlardan tutumu düsturunda ε nәyi tәyin edir?

•

havanın dielektrik sabiti
optik oxları arasında mәsafә
sayğacıına görә vaxtdır
borunun daxili diametri
kondensator örtüklәri arasındakı mühitin nisbi dielektrik keçiriciliyi

475 Yastı kondensatorlardan tutumu düsturunda ε0 nәyi tәyin edir?

•

havanın dielektrik sabiti
sayğacıına görә vaxtdır
borunun daxili diametri
optik oxları arasında mәsafә
fotoelementin hәssaslığı

476 Fotoelektrik sәrfiyyat ölçәnlәrdә mayenin tutum sәrfi düsturunda τ nәyi göstәrir?

•

borunun daxili diametri
sayğacıına görә vaxtdır
optik oxları arasında mәsafә
fotoelementin hәssaslığı
aralıq çeviricilәri

477 Fotoelektrik sәrfiyyat ölçәnlәrdә mayenin tutum sәrfi düsturunda H nәyi göstәrir?

•

aralıq çeviricilәri
sayğacıına görә vaxtdır
borunun daxili diametri
optik oxları arasında mәsafә
fotoelementin hәssaslığı

478 Fotoelektrik sәrfiyyat ölçәnlәrdә mayenin tutum sәrfi düsturunda d nәyi göstәrir?

•

optik oxları arasında mәsafә
fotoelementin hәssaslığı
aralıq çeviricilәri
borunun daxili diametri
sayğacıına görә vaxtdır

479 Tutum çeviricisi qismindә yastı kondensatorlardan istifadә olunur, onların tutumu aşağıdakı düstur üzrә hesablanır:
...

....

•

.....

.

..

480 Fotoelektrik sәrfiyyat ölçәnlәrdә mayenin tutum sәrfi necә hesablanır?
.....

...

..

.

•

....

481 Mәhlulların bulanıqlığını ölçәn fotoelektrik cihazlar........... adlanır

•

nefelometrlәr
fototranzistor
fotoelementin hәssaslığı
aralıq çeviricilәri
fotoelement yorğunluğu

482 Fotoelementlәrdә ölçmә xәtalarının mәnbәlәri aşağıdakıdır:

•

işıq mәnbәlәrinin qida mәnbәyi gәrginliyinin qeyrisabitliyi
fototranzistor
fotoelementin hәssaslığı
aralıq çeviricilәri
fotoelement yorğunluğu

483 Fotoelementlәrdә ölçmә xәtalarının mәnbәlәri aşağıdakıdır:

•

fotoelementin hәssaslığı
fotoelementlәrin zaman üzrә xarakteristikalarının dәyişmәsi
fotoelement yorğunluğu
fototranzistor
aralıq çeviricilәri

484 Fotoelementlәrdә ölçmә xәtalarının mәnbәlәri aşağıdakıdır:

•

fotoelementin qida tәchizat mәnbәyi gәrginliyinin qeyrisabitliyi
fototranzistor
fotoelementin hәssaslığı

aralıq çeviricilәri
fotoelement yorğunluğu

485 Sәrfiyyat ölçәn cihazın әsas sxemi:

•

.....

...

..

.

....

486 P qüvvәsinin diferensial ölçmә cihazının sxemi:
.....

...

•

..

.

....

487 Fotoelementin qoşulma sxemi hansıdır?
.....

•

...

..

.

....

488 Ventil elementinin qoşulma sxemi hansıdır?
.....

...

•

..

.

....

489 Silisium fotoelementi üçün İ =f(F)asılılığı:
.....

...

..

•

.

....

490 .

•

işıq axınıdır
fototranzistor
fotoelementin hәssaslığı
aralıq çeviricilәri

fotoelement yorğunluğu

491 .

•

işıq axınıdır
fototranzistor
fotoelementin hәssaslığı
aralıq çeviricilәri
fotoelement yorğunluğu

492 Xarakteristikanın xәtti sahәsindә ventil fotoelementli çeviricinin çıxışında cәrәyan şiddәti aşağıdakı düstur üzrә müәyyәn
olunur:
.....

...

..

•

.

....

493 ............ – işlәmә zamanından asılı olaraq fotoelementin xüsusiyyәtilәrinin dәyişmәsidir.
fotoelektrik çeviricilәr
Fototranzistor

•

unifikasiya edilmiş çeviricilәr
aralıq çeviricilәri
Fotoelement yorğunluğu

494 Fotoelektrik çeviricilәrinin Temperatur xüsusiyyәtifotocәrәyanın fotoelementin temperaturundan asılılığı:

•

.....

...

..

.

....

495 Fotoelektrik çeviricilәrinin voltamper xüsusiyyәti (VAX) – fotocәrәyanın gәrginlikdәn asılılığı:
.....

...

..

•

.

....

496 Fotoelektrik çeviricilәrinin tezlik (inersiya) xüsusiyyәti – fotocәrәyanın düşәn işıq axınının ntensivlik dәyişikliklәrinin
tezliyindәn asılılığı:
.....

...

•

..

.

....

497 Fotoelektrik çeviricilәrinin spektral xüsusiyyәt – fotocәrәyanın düşәn işıq axınının intensivlik dәyişikliyindәn asılılığı:
..

...

•

....

.....

.

498 Fotoelektrik çeviricilәrinin işıq xüsusiyyәtlәri – fotoelement üzәrinә düşәn fotocәrәyanın işıq axını intensivliyindәn asılılığı:
.....

•

...

..

.

....

499 ............. – şüa enerjisinin iki vә ya daha çox pn qiymәti ilә yarımkeçirici qәbuledicisidir; burada fotodiod vә fotocәrәyan
güclәndiricisi yerlәşdirilmişdir.

•

fotoelektrik çeviricilәr
aralıq çeviricilәri
Fototranzistor
unifikasiya edilmiş çeviricilәr
çeviricinin çevrilmә hәddi

500 Fotodiod (FD) neçә rejimdә işlәyә bilәr?

•

7
5
9
2
6

501 Fotoelementlәr fotoelektrik çeviricilәr neçә tipә bölünür?

•

6
9
5
3
7

502 Fotoeffekt hadisәsi rus alimi A.Q.Stoletov tәrәfindәn neçәnci ildә kәşf olunmuşdur?

•

1967
1936
1920
1888
1965

503 ................ elә çeviricilәrdir ki, onların çıxış siqnalı fotoeffek әsasında çevricinin üzәrinә düşәn işıq selinin axınından asılı
olaraq ölçülür.

•

çeviricinin çevrilmә hәddi
aralıq çeviricilәri
unifikasiya edilmiş çeviricilәr
fotoelektrik çeviricilәr
düzgün cavab yoxdur

504 İnduksiya olunmuş çeviricilәrә tәtbiq olunan ölçüdә cәrәyan şiddәti hansı formula ilә tәyin olunur
..

•

.....

....

...
.

505 İnduksiya çeviricilәrinin hansı qrupunda çeviricilәrdә hesablamalar maqnit axınının dәyişmә qiymәtinә görә hәyata keçirilir?

•

1ci
düzgün cavab yoxdur
4cü
3cü
2ci

506 İnduksiya çeviricilәrinin hansı qrupunda çeviricilәrdә maqnit axını dәyişmir, buna görә dә çeviricinin maqnit zәnciri vә e.h.q.
sabit maqnitlәrin hesablanmasının adi nümunәlәri ilә müәyyәn olunur?

•

2ci
4cü
düzgün cavab yoxdur
3cü
1ci

507 İnduksiya çeviricilәri onlar hansı çeviricilәrin növlәrinә aiddirlәr?

•

optik oxlar
elektromaqnit
düzgün cavab yoxdur
pyezoelektrik
qalvanik

508 ............ çeviricilәri ölçülәn kәmiyyәtin dәyişmә sürәtinin induksiya edәn e.h.q. çevrilәn çeviricilәrdir.

•

qalvanik
induksiya
düzgün cavab yoxdur
pyezoelektrik
optik oxlar

509 Hansı profilometr cihazının sxemidir?

•

..

.....

....

...

.

510 Hansı pyezoelektrik çeviricilәrin ekvivalent sxemidir?
.

.....

....

•

...

..

511 Hansı kvars kristallarının quruluşudur?
.

.....

•

....

...

..

512 Hansı universal vibroölçmә qurğusunun struktur sxemidir?
..

•

......

....

...

.

513 Hansı yönlәndirilmiş çeviricili cihazın struktur sxemidir?
......

•

.

..

...

....

514 ......... çeviricilәr elә çeviricilәrdir ki, burada elektrik kәmiyyәti qeyrielektrik kәmiyyәtinә çevirilәrәk ölçülәn qeyrielektrik
kәmiyyәti ilә müqayisә olunur.

•

yönlәndirilmiş
düzgün cavab yoxdur
pyezoelektrik
optik oxlar
qalvanik

515 Qalvanik çeviricilәr su mәhlullarının analizi üçün ...... ionlarının mәhlulda konsentrasiyasının aktivlik asılılığı istifadә olunur.

•

hidrogen
oksigen
bor
düzgün cavab yoxdur
yod

516 ............. çeviricilәr әsasәn su mәhlullarının tәrkibinin analizi üçün tәtbiq olunur.

•

düzgün cavab yoxdur
optik oxlar
qalvanik
sadә
pyezoelektrik

517 Pyezoelektrik çeviricilәrin әsas xәtaları aşağıdakı mәnbәdәn yaranır:

•

havanın dielektrik sabitindәn
sayğacıına görә vaxtdan
tezlik xәtaları.
mütlәq şkalanın dәrәcәlәrindәn
borunun daxili diametrindәn

518 Pyezoelektrik çeviricilәrin әsas xәtaları aşağıdakı mәnbәdәn yaranır:

•

borunun daxili diametrindәn
mexaniki ox boyu hәrәkәt edәn qüvvәyә hәssaslıqla әlaqәdar xәtalar
mütlәq şkalanın dәrәcәlәrindәn
havanın dielektrik sabitindәn
sayğacıına görә vaxtdan

519 Pyezoelektrik çeviricilәrin әsas xәtaları aşağıdakı mәnbәdәn yaranır:

•

borunun daxili diametrindәn
dәrәcәlәrә bölünmә zamanı nәzәrә alına bilәn layların düzgün quraşdırılmama sәbәbindәn xәtalar
mütlәq şkalanın dәrәcәlәrindәn
havanın dielektrik sabitindәn
sayğacıına görә vaxtdan

520 Pyezoelektrik çeviricilәrin әsas xәtaları aşağıdakı mәnbәdәn yaranır:

•

borunun daxili diametrindәn
әtraf temperaturun dәyişmәsindәn pyezoelektrik sabitin dәyişmәsi ilә әlaqәdar xәtalar
mütlәq şkalanın dәrәcәlәrindәn
havanın dielektrik sabitindәn
sayğacıına görә vaxtdan

521 Pyezoelektrik çeviricilәrin әsas xәtaları aşağıdakı mәnbәdәn yaranır:

•

borunun daxili diametrindәn
ölçü zәncirlәrinin ölçmә parametrlәrindәn xәtalar (mәsәlәn Cgir tutumu)
mütlәq şkalanın dәrәcәlәrindәn
havanın dielektrik sabitindәn
sayğacıına görә vaxtdan

522 Pyezoelektrik materiallar üşün kvarsın çatışmamazlığı

•

borunun daxili diametri
xalis müqavimәtinin temperaturdan asılılığıdır
mütlәq şkalanın dәrәcәlәrindә çevrilәn temperaturu
havanın dielektrik sabiti
sayğacıına görә vaxtı

523 Ölçmә mәqsәdlәri üçün pyezoelektrik materiallar daha çox tәtbiq ........ mәxsusdur

•

borunun daxili diametri
kvarsa
dәmirә
havaya
misә

524 Kvars kristallarında әsas oxları fәrqlәndirmәk qәbul olunmuşdur: X elektrik, Y mexanik, Z optik oxlardır. Sәrhәdlәri әsas
oxlara parallel kәsilmiş kvars kristallarından paralelepiped aşağıdakı xüsusiyyәtlәrә malik olur:

•

borunun daxili diametri
Z optik oxu boyunca Fx mexaniki qüvvәsinin tәsiri zamanı elektrik yüklәri yaranmır
mütlәq şkalanın dәrәcәlәrindә çevrilәn temperaturdur
havanın dielektrik sabiti
sayğacıına görә vaxtdır

525 Kvars kristallarında әsas oxları fәrqlәndirmәk qәbul olunmuşdur: X elektrik, Y mexanik, Z optik oxlardır. Sәrhәdlәri әsas
oxlara parallel kәsilmiş kvars kristallarından paralelepiped aşağıdakı xüsusiyyәtlәrә malik olur:

•

borunun daxili diametri
eninә pyezoeffekt Y mexaniki oxu boyu istiqamәtlәnmiş Fy qüvvәsinin tәsiri altında yüklәr Ve sәrhәddindә yaranır;
mütlәq şkalanın dәrәcәlәrindә çevrilәn temperaturdur

havanın dielektrik sabiti
sayğacıına görә vaxtdır

526 Kvars kristallarında әsas oxları fәrqlәndirmәk qәbul olunmuşdur: X elektrik, Y mexanik, Z optik oxlardır. Sәrhәdlәri әsas
oxlara parallel kәsilmiş kvars kristallarından paralelepiped aşağıdakı xüsusiyyәtlәrә malik olur:

•

borunun daxili diametri
uzununa pyezoeffekt X elektrik oxu uzununa istiqamәtlәnmiş Fx qüvvәsinin tәsiri altında bu oxa perpendikulyar be sәrhәddindә elektrik
yüklәri yaranır
mütlәq şkalanın dәrәcәlәrindә çevrilәn temperaturdur
havanın dielektrik sabiti
sayğacıına görә vaxtdır

527 ....... elektrik sahәsinә yerlәşdirilmiş plyezoelektrik öz hәndәsi ölçülәrini dәyişdikdә tәzahür edir.

•

düzgün cavab yoxdur
ionlaşdırıcı çeviricilәr
әks pyezoeffekt
dielektrik sabiti
düz pyezoeffekt

528 ............materialda gәrginlik yaradan mexaniki qüvvәnin tәsiri zamanı elektrik yüklәrinin pyez oelektrik sәrhәdlәrindә
yaranmasıdır.

•

düzgün cavab yoxdur
ionlaşdırıcı çeviricilәr
әks pyezoeffekt
dielektrik sabiti
düz pyezoeffekt

529 Pyezoelektrik çeviricilәr ........... pyezoelektrik effekt imkanları olan materiallardan hazırlanır.

•

düzgün cavab yoxdur
ionlaşdırıcı çeviricilәr
düz vә әks
dielektrik sabiti
sayğacıına görә

530 Halhazırda müasir kompüter imkanları, kompüter qrafikası, perspektiv metodlar vә ölçmә sistemlәri, mәlumatlar vә effektiv
proqram vә texniki tәminat yaradılması zamanı multimediya texnologiyalarını geniş istifadә edәn virtual ölçü sistemlәrinin
işlәnmәsi üzrә istiqamәt inkişaf etdirilir.Belә sistemlәrin әsas tәtbiq sahәsi aşağıdakılardır:

•

tәdris tәyinatlı virtual sistemlәr: praktikumlar vә trenajorlar, elektron kataloqlar vә adekvat qurğu modellәri üzәrindә qurulan seriyalı
buraxılan cihazlara tәlimatlar.
ekvalayzer
analizator spektrı
düzgün cavab yoxdur
generator

531 Halhazırda müasir kompüter imkanları, kompüter qrafikası, perspektiv metodlar vә ölçmә sistemlәri, mәlumatlar vә effektiv
proqram vә texniki tәminat yaradılması zamanı multimediya texnologiyalarını geniş istifadә edәn virtual ölçü sistemlәrinin
işlәnmәsi üzrә istiqamәt inkişaf etdirilir.Belә sistemlәrin әsas tәtbiq sahәsi aşağıdakılardır:

•

düzgün cavab yoxdur
analizator spektrı
ekvalayzer
cihaz vә ölçmәlәrin xarakteristika dәqiqliyinin qiymtәlndirilmәsi vә tәqdimatı bloku ilә cihazların üstünlük tәşkil etdiyi sintez olunmuş
proqram vә yeni universal kompüter cihazlarının işlәnib hazırlanması;
generator

532 Halhazırda müasir kompüter imkanları, kompüter qrafikası, perspektiv metodlar vә ölçmә sistemlәri, mәlumatlar vә effektiv
proqram vә texniki tәminat yaradılması zamanı multimediya texnologiyalarını geniş istifadә edәn virtual ölçü sistemlәrinin
işlәnmәsi üzrә istiqamәt inkişaf etdirilir.Belә sistemlәrin әsas tәtbiq sahәsi aşağıdakılardır:

•

ekvalayzer
düzgün cavab yoxdur
generator
virtual icrada (osilloqraflar, analizatorlar, generatorlar, siqnal sintezatorları multimetrlәr voltmetrlәr, tezlik ölçәnlәr, multipleksorlar vә s.)
universal (funksional oriyentasiyalı) cihazlar vә spektroskopiya, polyarizasiyalı optik işıq diodları, qaz vә atmosferdә elektromaqnit
şüalanmasının yayılmasının öyrәnilmәsi, Yer vә planetlәrin kәnardan zondlaşdırılması
analizator spektrı

533 Virtual cihazlar adi proqram dili funksiyası ilә eyni rolu oynayır vә aşağıdakı elementlәrin mәcmusudur:

•

düzgün cavab yoxdur
analizator spektrı
ekvalayzer
VP işarә edәn şәrti qrafik simvol (piktoqram) vә funksiya vә ya adi proqramlaşdırma dilindә proqram parametrlәri siyahısı rolunu oynayan
digәr VP ilә interfeys (birlәşdirici);
generator

534 Virtual cihazlar adi proqram dili funksiyası ilә eyni rolu oynayır vә aşağıdakı elementlәrin mәcmusudur:

•

generator
analizator spektrı
ekvalayzer
qrafik dildә quraşdırılan vә VP üçün giriş kodu olan bloksxem;
düzgün cavab yoxdur

535 Virtual cihazlar adi proqram dili funksiyası ilә eyni rolu oynayır vә aşağıdakı elementlәrin mәcmusudur:

•

idarәetmә orqanı vә siçan vә klaviatura vasitәsilә idarә olunan indikatordan ibar't panel adlanan interaktiv istifadәçi interfeysi;
analizator spektrı
düzgün cavab yoxdur
generator
ekvalayzer

536 LabVIEW proqramları ......... cihazlar adlanır, çünki onlarla münasibәt üsulları real cihazları xatırladır.

•

generator
ekvalayzer
analizator spektrı
virtual
düzgün cavab yoxdur

537 ............. proqramlaşdırılan forma, çıxış siqnalının amplitud vә tezliyi aparat vasitәlәrinin seçimindәn asılıdır. Qeyridövri
formaların paket generasiyası mümkündür

•

ekvalayzer
analizator spektrı
düzgün cavab yoxdur
generator
optik oxlar

538 ............ spektrin istifadә etdiyi harmonikaların sayı 2 … 128dir. Cihazın istәnilәn harmonikanın vә ya çıxış siqnalının spektr
harmonikası yarımdiapazonunun azaldılması vә ya artırılmasının hәyata keçirilmәsinә imkan verir.

•

ekvalayzer
analizator spektrı
düzgün cavab yoxdur
generator
optik oxlar

539 ....... 2 … 1024 harmonika sayına malikdir. Cihaz, hәmçinin harmonika vә giriş siqnalının paylanmasının Furye әmsalının
amplitud vә fazalarının alınmasına imkan verir.

•

qalvanik
analizator spektrı
düzgün cavab yoxdur
pyezoelektrik
optik oxlar

540 Teleölçmә sistemlәrinin әsas quruluş xüsusiyyәtlәri bunlardır:

•

tәşkilati tәminat
fasilәsiz; çağırış üzrә; seçim üzrә.
riyazi modeli
texniki tәminat
mәrkәzlәşdirilmiş parametrli

541 Teleölçmә sistemlәrinin әsas quruluş xüsusiyyәtlәri bunlardır:

•

tәşkilati tәminat
ötürücü, radiokanallı vә lifoptik

•

riyazi modeli
texniki tәminat
mәrkәzlәşdirilmiş parametrli

542 Teleölçmә sistemlәrinin әsas quruluş xüsusiyyәtlәri bunlardır:

•

tәşkilati tәminat
analoq vә rәqәmsal
. riyazi modeli
texniki tәminat
mәrkәzlәşdirilmiş parametrli

543 ............... – bir vә ya bir neçә parametrin kәnardan avtomatik ölçülmәsi üçün qәbul edәn vә ötürәn tәrәflәrdә vә rabitә
kanallarında olan qurğular toplusudur

•

tәşkilati tәminat
teleölçmә sistemlәri
riyazi modeli
texniki tәminat
mәrkәzlәşdirilmiş parametrli

544 Etibarlılıq kriterilәri vә onların әdәdi xarakteristikaları ÖS tәyinat vә hәll olunan mәsәlәlәrin xarakterik xüsusiyyәtlәri nәzәrә
alınmaqla seçilir. Sistemin әsas etibarlılıq kriterilәrinә aşağıdakılar aiddir:

•

tәşkilati tәminat
Kr sistemin hazırlıq әmsalı.
riyazi modeli
texniki tәminat
mәrkәzlәşdirilmiş parametrli

545 Etibarlılıq kriterilәri vә onların әdәdi xarakteristikaları ÖS tәyinat vә hәll olunan mәsәlәlәrin xarakterik xüsusiyyәtlәri nәzәrә
alınmaqla seçilir. Sistemin әsas etibarlılıq kriterilәrinә aşağıdakılar aiddir:

•

tәşkilati tәminat
verilmiş t müddәtindә sistemin imtinasız iş ehtimalı P(t) (F(tb) – işin bәrpa ehtimalı);
riyazi modeli
texniki tәminat
mәrkәzlәşdirilmiş parametrli

546 Etibarlılıq kriterilәri vә onların әdәdi xarakteristikaları ÖS tәyinat vә hәll olunan mәsәlәlәrin xarakterik xüsusiyyәtlәri nәzәrә
alınmaqla seçilir. Sistemin әsas etibarlılıq kriterilәrinә aşağıdakılar aiddir:

•

tәşkilati tәminat
imtinaya qәdәr orta işlәmә;
riyazi modeli
texniki tәminat
mәrkәzlәşdirilmiş parametrli

547 Etibarlılıq kriterilәri vә onların әdәdi xarakteristikaları ÖS tәyinat vә hәll olunan mәsәlәlәrin xarakterik xüsusiyyәtlәri nәzәrә
alınmaqla seçilir. Sistemin әsas etibarlılıq kriterilәrinә aşağıdakılar aiddir:

•

tәşkilati tәminat
imtinaların intensivliyi
riyazi modeli
texniki tәminat
mәrkәzlәşdirilmiş parametrli

548 Etibarlılıq kriterilәri vә onların әdәdi xarakteristikaları ÖS tәyinat vә hәll olunan mәsәlәlәrin xarakterik xüsusiyyәtlәri nәzәrә
alınmaqla seçilir. Sistemin әsas etibarlılıq kriterilәrinә aşağıdakılar aiddir:

•

tәşkilati tәminat
bәrpanın orta müddәti;
riyazi modeli
texniki tәminat
mәrkәzlәşdirilmiş parametrli

549 Etibarlılıq kriterilәri vә onların әdәdi xarakteristikaları ÖS tәyinat vә hәll olunan mәsәlәlәrin xarakterik xüsusiyyәtlәri nәzәrә
alınmaqla seçilir. Sistemin әsas etibarlılıq kriterilәrinә aşağıdakılar aiddir:
texniki tәminat
mәrkәzlәşdirilmiş parametrli

•

•

imtinaya qәdәr orta işlәnmә
riyazi modeli
tәşkilati tәminat

550 Aşağıdakılardan hansı tәdqiqat obyektlәrindәn riyazi modellәrin alınmasının әsas metodur?

•

tәşkilati tәminat
eksperimental;
riyazi modeli
texniki tәminat
mәrkәzlәşdirilmiş parametrli

551 .Aşağıdakılardan hansı tәdqiqat obyektlәrindәn riyazi modellәrin alınmasının әsas metodur?

•

tәşkilati tәminat
eksperimentalanalitik
riyazi modeli
texniki tәminat
mәrkәzlәşdirilmiş parametrli

552 Aşağıdakılardan hansı tәdqiqat obyektlәrindәn riyazi modellәrin alınmasının әsas metodur?

•

tәşkilati tәminat
analitik;
riyazi modeli
texniki tәminat
mәrkәzlәşdirilmiş parametrli

553 Tәdqiqat obyektlәrindәn riyazi modellәrin alınmasının neçә әsas metodu vardır?

•

23
3
5
2
12

554 Dәyişәnlәri hәm mәkan, hәm dә zamanla dәyişәn tәdqiqat obyektlәrinin modellәri .......... modellәr adlanırlar

•

tәşkilati tәminat
paylanan parametrli
riyazi modeli
texniki tәminat
mәrkәzlәşdirilmiş parametrli

555 Әgәr obyektin dәyişәnlәri yalnız zaman üzrә dәyişirsә, onda obyektlәrini tәsvir edәn modellәr ............. modellәr adlanır

•

tәşkilati tәminat
etibarlılığı
riyazi modeli
texniki tәminat
mәrkәzlәşdirilmiş parametrli

556 Ölçmә obyektinin ............. müәyyәn olunmuş vә dәyişәn vәziyyәt üçün giriş vә çıxış dәyişәnlәri arasında qarşılıqlı tәsirin
tәsvirindәn ibarәtdir.

•

tәşkilati tәminat
etibarlılığı
riyazi modeli
texniki tәminat
diaqnostika alqoritmi

557 Ölçmә informasiya sistemlәrinin texnikası vә hesablama texnikasının inkişafı ilә әlaqәdar olaraq çevik yenidәn qurula bilәn
proqramlaşdırılan ÖİS yaranması hansı nәslә aiddir?

•

Beşinci nәsil
Üçüncü nәsil
Birinci nәsil
İkinci nәsil
Dördüncü nәsil

558 Ölçmә informasiya sistemlәrinin müasir dövrә tәsadüf edir, indi hәlә tәşәkkül tapır vә hәyatımıza daxil olur – bu FEHM
bazasında intellektual vә virtual ÖİS, hәmçinin müasir riyazi vә proqram tәminatı hansı nәslә aiddir?

•

Beşinci nәsil
Üçüncü nәsil
Birinci nәsil
İkinci nәsil
Dördüncü nәsil

559 Ölçmә informasiya sistemlәrinin böyük inteqral sxemlәrin (BİS), mikroprossesorların vә mikroprossesor dәstlәrinin,
mikroEHM vә öz aralarında mәlumat, metroloji, energetik vә konstruktiv xarakteristikalarla uyğunlaşdırılan sәnaye funksional
blokların, hәmçinin paylayıcı ÖİS yaradılması ilә xarakerizә olunurhansı hansı nәslә aiddir?

•

Beşinci nәsil
İkinci nәsil
Birinci nәsil
Üçüncü nәsil
Dördüncü nәsil

560 Ölçmә informasiya sistemlәrinin mәlumatların ünvanlı yığımının vә çox funksiyalı EHM vasitәsilә mәlumatların emalının
istifadәsinә әsaslandırılması hansı nәslә aiddir?

•

Birinci nәsil
Beşinci nәsil
Dördüncü nәsil
Üçüncü nәsil
İkinci nәsil

561 Ölçmә informasiya sistemlәrinin konsespisiyasının formalaşması hansı nәslә aiddir?

•

Beşinci nәsil
Üçüncü nәsil
Birinci nәsil
İkinci nәsil
Dördüncü nәsil

562 Ölçmә informasiya sisteminin ( ÖİS) texniki vasitәlәri aşağıdakı bloklardan ibarәt olur:

•

tәşkilati tәminat
etibarlılığı
çoxsaylı siqnal, әksolunma, yaddaş
texniki tәminat
diaqnostika alqoritmi

563 Ölçmә informasiya sisteminin ( ÖİS) texniki vasitәlәri aşağıdakı bloklardan ibarәt olur:

•

tәşkilati tәminat
etibarlılığı
çoxsaylı tәsvir elementlәri – normalar;
texniki tәminat
diaqnostika alqoritmi

564 Ölçmә informasiya sisteminin ( ÖİS) texniki vasitәlәri aşağıdakı bloklardan ibarәt olur:

•

tәşkilati tәminat
etibarlılığı
rәqәmsal qurğular bloku;
texniki tәminat
diaqnostika alqoritmi

565 Ölçmә informasiya sisteminin ( ÖİS) texniki vasitәlәri aşağıdakı bloklardan ibarәt olur:

•

tәşkilati tәminat
etibarlılığı
çoxsaylı müqayisә elementlәri – ölçülәr;
texniki tәminat
diaqnostika alqoritmi

566 Ölçmә informasiya sisteminin ( ÖİS) texniki vasitәlәri aşağıdakı bloklardan ibarәt olur:
tәşkilati tәminat

•

etibarlılığı
çoxsaylı ikincili ölçü çeviricilәri
texniki tәminat
diaqnostika alqoritmi

567 Ölçmә informasiya sisteminin ( ÖİS) texniki vasitәlәri aşağıdakı bloklardan ibarәt olur:

•

tәşkilati tәminat
etibarlılığı
çoxsaylı ilkin ölçü çeviricilәri (vericilәr)
texniki tәminat
diaqnostika alqoritmi

568 Mәnbә vә onun qәbuledicisi arasında әlaqәni müәyyәn edәn zaman yaranan proses informasiya prosesi adlanır. Bu zaman әsas
proseslәrә aşağıdakılar aidir:

•

tәşkilati tәminat
etibarlılığı
ümumilәşdirmә vә әks olunma
texniki tәminat
diaqnostika alqoritmi

569 Mәnbә vә onun qәbuledicisi arasında әlaqәni müәyyәn edәn zaman yaranan proses informasiya prosesi adlanır. Bu zaman әsas
proseslәrә aşağıdakılar aidir:

•

tәşkilati tәminat
etibarlılığı
ötürülmә vә saxlanma
texniki tәminat
diaqnostika alqoritmi

570 Mәnbә vә onun qәbuledicisi arasında әlaqәni müәyyәn edәn zaman yaranan proses informasiya prosesi adlanır. Bu zaman әsas
proseslәrә aşağıdakılar aidir:

•

tәşkilati tәminat
etibarlılığı
tanınma vә diaqnostika
texniki tәminat
diaqnostika alqoritmi

571 . Mәnbә vә onun qәbuledicisi arasında әlaqәni müәyyәn edәn zaman yaranan proses informasiya prosesi adlanır. Bu zaman әsas
proseslәrә aşağıdakılar aidir:

•

tәşkilati tәminat
etibarlılığı
tapılma vә hesablanma
texniki tәminat
diaqnostika alqoritmi

572 Mәnbә vә onun qәbuledicisi arasında әlaqәni müәyyәn edәn zaman yaranan proses ........ adlanır.

•

tәşkilati tәminat
etibarlılığı
informasiya prosesi
texniki tәminat
diaqnostika alqoritmi

573 ............ .– ölçmәlәrdә vәhdәtin vә tәlәb olunan dәqiqliyin әldә olunması üçün elmi әsasların, qayda vә normaların müәyyәn
olunmasının vә tәtbiqinin tәmin olunması üçün texniki vasitәlәrin vә proqramların toplusudur.

•

etibarlılığı
texniki tәminat
tәşkilati tәminat
diaqnostika alqoritmi
metroloji tәminat

574 Ölçmә informasiya sisteminin (ÖİS) layihәlәndirmә mәrhәlәsidir

•

diaqnostika alqoritmi
realizә mәrhәlәsi
texniki tәminat

etibarlılığı
tәşkilati tәminat

575 Ölçmә informasiya sisteminin (ÖİS) layihәlәndirmә mәrhәlәsidir

•

layihә
texniki tәminat
diaqnostika alqoritmi
tәşkilati tәminat
etibarlılığı

576 Ölçmә informasiya sisteminin (ÖİS) layihәlәndirmә mәrhәlәsidir

•

etibarlılığı
diaqnostika alqoritmi
tәşkilati tәminat
texniki tәminat
layihәqabağı

577 Ölçmә informasiya sisteminin (ÖİS) layihәlәndirmә mәrhәlәsidir

•

tәşkilati tәminat
texniki tәminat
fәaliyyәtә buraxılma, fәaliyyәtinin analizi vә tәtbiqi
etibarlılığı
diaqnostika alqoritmi

578 Ölçmә informasiya sisteminin (ÖİS) layihәlәndirmә mәrhәlәsidir

•

tәşkilati tәminat
texniki tәminat
texniki tәklif (LTT), eskiz layihәsi (EL), işçi sәnәdlәşmә (İS)
etibarlılığı
diaqnostika alqoritmi

579 Ölçmә informasiya sisteminin (ÖİS) layihәlәndirmә mәrhәlәsidir

•

texniki әsaslandırma (TӘ), texniki tapşırıq (TT)
diaqnostika alqoritmi
tәşkilati tәminat
texniki tәminat
etibarlılığı

580 ............... – fasilәsiz dәyişәn tezlikdә stasionar tәsadüfi funksiyaların dispersiyasının paylanmasını tәsvir edәn funksiyadır

•

spektral sıxlıq
texniki tәminat
tәşkilati tәminat
diaqnostika alqoritmi
etibarlılığı

581 ...........  qiymәti fiksasiya olunmuş arqument qiymәtlәrinә müvafiq olan birlәşmәnin korrelyasiya momentinә bәrabәr fiksasiya
olunmuş arqumentlәrin qiymәtlәrinin hәr cütündә qiymәtlәri t1 vә t2 olan iki müstәqil arqumentin Kx(t1, t2) tәsadüfi olmayan
funksiyasıdır.

•

texniki tәminat
diaqnostika alqoritmi
tәşkilati tәminat
etibarlılığı
tәsadüfi funksiyanın korrelyasiya funksiyası x(t)

582 .............. – dispersiyanın kvadrat köküdür.

•

texniki tәminat
tәşkilati tәminat
diaqnostika alqoritmi
etibarlılığı
orta kvadratik kәnarlaşma

583 ........... – riyazi gözlәmә әtrafında tәsadüfi nöqtәlәrin sәpәlәnmә dәrәcәsini xarakterizә edәn parametrdir.
texniki tәminat

•

diaqnostika alqoritmi
tәşkilati tәminat
etibarlılığı
dispersiya

584 ........... – tәsadüfi kәmiyyәtlәrin müşahidә olunan әdәdi ortasıdır

•

tәşkilati tәminat
diaqnostika alqoritmi
etibarlılığı
riyazi gözlәmә
texniki tәminat

585 .......... – real zaman miqyasında çoxsaylı eksperimental kәmiyyәtlәrin ölçmә vә nәzarәt funksiyasını yerinә yetirәn sistemdir

•

texniki tәminat
intellektual ölçmә sistemlәri
etibarlılığı
diaqnostika alqoritmi
tәşkilati tәminat

586 ............ – mәsәlәnin hәllinә maksimum yaxınlaşan mәlumatölçmә cihaz vә ya sisteminin funksiyalarını yerinә yetirәn aparat
vә proqram vasitәlәri ilә tәchiz olunmuş kompüterdir.

•

tәşkilati tәminat
texniki tәminat
virtual ölçmәinformasiya cihazı vә ya sistemlәri
etibarlılığı
diaqnostika alqoritmi

587 .......... – sistemin ötürәn vә qәbul edәn hissәlәrindә әlaqә xәtti vә texniki qurğular toplusudur.

•

diaqnostika alqoritmi
tәşkilati tәminat
texniki tәminat
әlaqә kanalı
etibarlılığı

588 ......... – bir vә ya bir sıra parametrlәrin avtomatik ölçülmәsi üçün qәbul edәn vә ötürәn tәrәflәrin vә kanalların әlaqәsi üçün
texniki vasitәlәrin mәcmusudur.

•

tәşkilati tәminat
teleölçmә sistemi
texniki tәminat
etibarlılığı
diaqnostika alqoritmi

589 ..........– çap, әlyazma vә işarәlәrin, mәtnlәrin, şәkillәrin vә sxemlәrin, fotoşәkillәrin avtomatik tanınması, sәs vә nitqin, bәzi
mürәkkәb vәziyyәtlәrdә, kritik vә ya qәza vә s. kimi texniki komplekslәrdә sәslә verilәn komandanın tanınması sistemidir.

•

tәşkilati tәminat
texniki tәminat
tәsvirin tanınma sistemi
etibarlılığı
diaqnostika alqoritmi

590 .............  hәr hansı bir qurğuda vә ya qurğu mәcmusunda (sistemdә) texniki proseslәrin düzgün yerinә yetirilmәsinә gәtirәn
qaydalar toplusudur.

•

tәşkilati tәminat
texniki tәminat
texniki diaqnostika sistemi
etibarlılığı
diaqnostika alqoritmi

591 ........... – tәk iş qabiliyyәti faktının deyil, hәm dә sıradan çıxmanın yerlәşdiyi yerin müәyyәn olunmasına avtonәzarәt sistemi,
hәmçinin nasazlıqların lokallaşmasının hәyata keçmәsidir
norma
tәşkilati tәminat
etibarlılığı

•

•

texniki diaqnostika sistemi
texniki tәminat

592 ............ – adәtәn analoq vә ya rәqәmsal qurğuların verilmiş parametrlәrinin yol verilәn dәyişmәsinin müәyyәn olunmuş
hәddidir

•

norma
etibarlılığı
uyğunluğu
tәşkilati tәminat
texniki tәminat

593 ......... – nәzarәt obyektinin vәziyyәti vә verilmiş normalar arasında uyğunluğunu müәyyәn edәn sistemdir.

•

tәşkilati tәminat
avtomatik nәzarәt sistemi
uyğunluğu
etibarlılığı
texniki tәminat

594 .............. – ölçmә informasiya sisteminin (ÖİS) mәlumatların ölçülmәsi vә saxlanması üçün nәzәrdә tutulmuşdur.

•

uyğunluğu
texniki tәminat
tәşkilati tәminat
ölçmә sistemlәri
etibarlılığı

595 ........... – ölçü vә nәzarәt siqnallarının alınması vә çevrilmәsi, siqnal ötürülmәsi kanallarının kommutasiya qurğusu vә icra
qurğuları mәcmusudur.

•

uyğunluğu
etibarlılığı
obyektlә әlaqә qurğusu
tәşkilati tәminat
texniki tәminat

596 Ölçmә informasiya sisteminin (ÖİS) ........... imtinasız işlәmә, tәmirә yararlılıq vә uzunömürlülük kimi göstәricilәr xarakterizә
edir

•

texniki tәminat
riyazi tәminat
etibarlılığı
uyğunluğu
tәşkilati tәminat

597 Ölçmә informasiya sisteminin (ÖİS) ......... – verilmiş istimar şәrtlәri altında müәyyәn olunmuş zaman intervalı hәddindә
istismar göstәricilәrinin saxlanması ilә sistemin funksiyalarını yerinә yetirmәk imkanlarıdir.

•

tәşkilati tәminat
texniki tәminat
riyazi tәminat
uyğunluğu
etibarlılığı

598 Ölçmә informasiya sisteminin (ÖİS)......... – müxtәlif sәviyyәli vә müxtәlif funksional tәyinata malik ölçmә informasiya
sistemindә (ÖİS) fәaliyyәtinin qarşılıqlı әlaqә imkanlarıdır.

•

tәşkilati tәminat
texniki tәminat
uyğunluğu
xüsusi proqram tәminatı
riyazi tәminat

599 Ölçmә informasiya sistemindә (ÖİS )hansı personal operativ personala daxil deyildir?

•

tәşkilati tәminat
tәmir
operativ personal
texniki tәminat
riyazi tәminat

600 ............ – ölçmә informasiya sistemi (ÖİS) tәrkibindә ölçmә eksperimentlәrinin idarә olunmasını hәyata keçirәn operatorlar vә
istismar personalıdır.

•

tәşkilati tәminat
xüsusi proqram tәminatı
operativ personal
texniki tәminat
riyazi tәminat

601 ................ – funksional, texniki vә tәşkilati strukturların, verilmiş fәaliyyәtini tәmin edәn operativ personal üçün metodik
tәlimat vә reqlamentlәrin tәsvir toplusudur

•

tәşkilati tәminat
xüsusi proqram tәminatı
informasiya mühiti
texniki tәminat
riyazi tәminat

602 ÖİS ............. ümumi proqram tәminatı bazasında vә onun istifadәsi ilә işlәnib hazırlanır.

•

fasilәsiz siqnal
xüsusi proqram tәminatı
informasiya mühiti
texniki tәminat
riyazi tәminat

603 ........ – sistemin yaradılması zamanı işlәnib hazırlanmış vә funksiyasının realizә proqramlarını özündә birlәşdirәn proqram
tәminatının bir hissәsi qismindә proqramlar toplusudur.

•

fasilәsiz siqnal
xüsusi proqram tәminatı
informasiya mühiti
texniki tәminat
riyazi tәminat

604 ................ proqramların işlәnib hazırlanmasının avtomatlaşdırılması üçün proqram, proqram tәminatınıln tәrtib üsulu,
hesablama kompleksinin fәaliyyәtinin tәşkili vә digәr xidmәti vә standart proqramlar aiddir

•

fasilәsiz siqnallara
ümumi proqram tәminatına
informasiya mühitinә
texniki tәminata
riyazi tәminata

605 ........... ¬–hesablama texnikasının vasitәlәri ilә komplekt şәkildә tәchiz olunan, ÖİS texnoloji prossesini tәmin edәn proqram
toplusudur.

•

fasilәsiz siqnal
ümumi proqram tәminatı
informasiya mühiti
texniki tәminat
riyazi tәminat

606 ............. –ölçmә sistemlәrinin vә prosesә vә ya ölçü eksperimentlәrinә nәzarәt funksiyasının realizәsini hәyata keçirәn ÖİS
texniki vasitәlәrinin vә sistemin tәqdim olunan inkişafının proqram toplusudur.

•

fasilәsiz siqnal
proqram tәminatı
informasiya mühiti
texniki tәminat
riyazi tәminat

607 ................. – verilmiş formada ÖİS funksiyasının yerinә yetirilmәsi üçün zәruri olan metod, riyazi model vә alqoritmlәrin
mәcmusudur

•

fasilәsiz siqnal
diskret siqnal
informasiya mühiti
texniki tәminat
riyazi tәminat

608 ........... – ÖİS bütün funksiyaları yerinә yetirmәk üçün zәruri olan texnoloji vә texnikiiqtisadi mәlumatların kodlaşdırılma vә
klassifikasiya sisteminin, obyektin vәziyyәtini xarakterizә edәn siqnallarının, mәlumat massivlәri vә sәnәdlәrinin mәcmusudur

•

fasilәsiz siqnal
diskret siqnal
informasiya mühiti
texniki tәminat
texniki vasitәlәr kompleksi

609 ............ – ölçmәinformasiya sistemlәrinin işini tәmin etmәk üçün nәzәrdә tutulmuş texniki vasitәlәr kompleksidir.

•

fasilәsiz siqnal
diskret siqnal
texniki tәminat
informasiya mühiti
texniki vasitәlәr kompleksi

610 ............ – hesablama vә idarәetmә qurğularının, siqnalların çevrmәsi vasitәlәri, әks olunması vә qeydiyyatı vasitәlәrinin, siqnal
vә mәlumatların ötürülmәsi vә emalı qurğularının icra qurğularının, ÖİS bütün funksiyalarını yerinә yetirmәk üçün kifayәt edәn
mәcmusudur.

•

diskret siqnal
sistem
fasilәsiz siqnal
texniki vasitәlәr kompleksi
informasiya mühiti

611 ............. – zamanın diskret funksiyası ilә tәsvir olunan siqnaldır

•

fasilәsiz siqnal
diskret siqnal
informasiya mühiti
sistem
çıxış

612 ..............– zamanın kәsilmәz funksiyası ilә tәsvir olunan siqnaldır.

•

fasilәsiz siqnal
giriş
informasiya mühiti
sistem
çıxış

613 ............... – tәsirdә olan mәlumatı әks etdirәn parametrlәri tәqdim edәn şәrtlәnmiş (әvvәlcәdәn) vәziyyәtin dәyişmәsidir.

•

siqnal
giriş
informasiya mühiti
sistem
çıxış

614 .............  fәaliyyәt alqoritminә müvafiq olaraq sonrakı qurğuya bilavasitә tәsir göstәrәn İÖSin vә ya onla daxil olan qurğu,
blok vә ya bәndin bir hissәsidir.

•

siqnal
giriş
informasiya mühiti
sistem
çıxış

615 ............. – bilavasitә xaricdәn (qurğu, blok vә ya bәndә nәzәrәn) tәsir verilәn İÖSin bir hissәsi vә ya ona daxil olan qurğu, blok
vә ya bәndin bir hissәsidir

•

siqnal
giriş
informasiya mühiti
sistem
çıxış

616 ........... – ölçmә, hesablama vә digәr kömәkçi texniki vasitәlәrin ölçmә informasiyasının әldә olunması, onun tәlәb olunan
şәkildә istifadәçiyә tәqdim etmәk (o cümlәdәn AİS daxil etmәk) üçün çevrilmәsi, emalı vә ya ölçmә, nәzarәt, diaqnoz,

eynilәşmәnin (nümunәlәrin tanınması) mәntiq funksiyalarının avtomatik hәyata keçirilmәsi üçün funksional şәkildә birlәşmiş
mәcmusudur.

•

siqnal
Ölçmә informasiya sistemlәri
informasiya mühiti
sistem
çıxış

617 .............. .– istifadәçilәrin mәlumat xidmәtlәrinә vә ehtiyatlarına tәlәbatını tәmin etmәyә yönәlmiş verilәnlәri ötürmә
ehtiyatlarının mәlumat ehtiyatlarının, qarşılıqlı әlaqә protokollarının, aparatproqram vә tәşkilatımetodiki tәminatın sistemli şәkildә
tәşkil olunmuş mәcmusudur.

•

siqnal
giriş
informasiya mühiti
sistem
çıxış

618 ............ – obyektlә qarşılıqlı tәsir nәticәsindә әldә olunmuş mәlumatlardır. İnformasiya obyektin xarakteristikasını әks etdirәn
siqnalların kömәyi ilә verilir.

•

siqnal
giriş
informasiya
sistem
çıxış

619 ......... – hәr biri digәr elementlәrin hәr biri ilә birbaşa vә dolayı әlaqәli olan çoxsaylı qarşılıqlı әlaqәli elementlәrin
mәcmusudur.

•

siqnal
giriş
informasiya
sistem
. çıxış

620 ÖİS texniki layihәsinin riyazi tәminat sәnәdlәrinin tәrkibinә aşağıdakı sәnәdlәr aid edilmәlidir:

•

sistemin tәşkilati strukturunun sxemi
işçi sәnәdlәşmә
düzgün cavab yoxdur
sistemin realizә edәcәyi funksiyaların ifadә olunması
«Xüsusi riyazi tәminat» layihәsli bölmәsinә izahat yazısı

621 Texniki layihә sәnәdlәri ümumsistem, riyazi, informativ vә texniki tәminat sәnәdlәrinә bölünür. Ümumsistem sәnәdlәrinin
tәrkibinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

nәzәrdә tutulan iqtisadi effektin vә ÖİS yaradılmasına smeta xәrclәrinin hesablanması
işçi sәnәdlәşmә
düzgün cavab yoxdur
sistemin realizә edәcәyi funksiyaların ifadә olunması
eskiz layihәsi

622 Texniki layihә sәnәdlәri ümumsistem, riyazi, informativ vә texniki tәminat sәnәdlәrinә bölünür. Ümumsistem sәnәdlәrinin
tәrkibinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

düzgün cavab yoxdur
eskiz layihәsi
sistemin tәşkilati strukturunun sxemi
işçi sәnәdlәşmә
sistemin realizә edәcәyi funksiyaların ifadә olunması

623 Texniki layihә sәnәdlәri ümumsistem, riyazi, informativ vә texniki tәminat sәnәdlәrinә bölünür. Ümumsistem sәnәdlәrinin
tәrkibinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

düzgün cavab yoxdur
eskiz layihәsi
sistemin tәşkilati strukturunun sxemi
işçi sәnәdlәşmә
sistemin realizә edәcәyi funksiyaların ifadә olunması

624 Texniki layihә sәnәdlәri ümumsistem, riyazi, informativ vә texniki tәminat sәnәdlәrinә bölünür. Ümumsistem sәnәdlәrinin
tәrkibinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

düzgün cavab yoxdur
eskiz layihәsi
sistemin funksional struktur sxemi
işçi sәnәdlәşmә
sistemin realizә edәcәyi funksiyaların ifadә olunması

625 Texniki layihә sәnәdlәri ümumsistem, riyazi, informativ vә texniki tәminat sәnәdlәrinә bölünür. Ümumsistem sәnәdlәrinin
tәrkibinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

düzgün cavab yoxdur
eskiz layihәsi
sistemin bütün әsas funksional mәsәlәlәrinin yerinә yetirilmәsini tәmin edәn quruluşların tәsviri
işçi sәnәdlәşmә
sistemin realizә edәcәyi funksiyaların ifadә olunması

626 Texniki layihә sәnәdlәri ümumsistem, riyazi, informativ vә texniki tәminat sәnәdlәrinә bölünür. Ümumsistem sәnәdlәrinin
tәrkibinә aşağıdakılardan hansı aiddir?

•

düzgün cavab yoxdur
eskiz layihәsi
ÖİS texniki layihәsinә izahat yazısı
işçi sәnәdlәşmә
sistemin realizә edәcәyi funksiyaların ifadә olunması

627 Texniki layihәnin işlәnib hazırlanması üçün ilkin material hansıdır?

•

düzgün cavab yoxdur
eskiz layihәsi
ölçmә vә nәzarәtin texnoloji obyektlәri, yerlәri vә qurğuları
işçi sәnәdlәşmә
sistemin realizә edәcәyi funksiyaların ifadә olunması

628 Texniki layihәnin işlәnib hazırlanması üçün ilkin material hansıdır?

•

düzgün cavab yoxdur
eskiz layihәsi
“İlkin müayinә», «Layihәqabağı elmitәdqiqat işlәri»
işçi sәnәdlәşmә
sistemin realizә edәcәyi funksiyaların ifadә olunması

629 Texniki layihәnin işlәnib hazırlanması üçün ilkin material hansıdır?

•

düzgün cavab yoxdur
eskiz layihәsi
sistemin texnikiiqtisadi әsaslandırılması
işçi sәnәdlәşmә
sistemin realizә edәcәyi funksiyaların ifadә olunması

630 Texniki layihәnin işlәnib hazırlanması üçün ilkin material hansıdır?

•

düzgün cavab yoxdur
eskiz layihәsi
ÖİS yaradılmasına tәsdiq olunmuş TT
işçi sәnәdlәşmә
sistemin realizә edәcәyi funksiyaların ifadә olunması

631 Texniki tapşırıq mәrhәlәsinin layihәqabağı elmitәdqiqat işlәri әsasәn hәmin obyektin әvvәlcәdәn hәlli metodlarını müәyyәn
etmәk üçün mürәkkәb idarәetmә mәsәlәlәrinin öyrәnilmәsinә yönәlmişdir. Metodiki olaraq bu mәrhәlә aşağıdakı hansı işlәrin
yerinә yetirilmәsini nәzәrdә tutur?

•

düzgün cavab yoxdur
eskiz layihәsi
layihәqabağı
işçi sәnәdlәşmә
sistemin realizә edәcәyi funksiyaların ifadә olunması

632 Texniki tapşırıq mәrhәlәsinin layihәqabağı elmitәdqiqat işlәri әsasәn hәmin obyektin әvvәlcәdәn hәlli metodlarını müәyyәn
etmәk üçün mürәkkәb idarәetmә mәsәlәlәrinin öyrәnilmәsinә yönәlmişdir. Metodiki olaraq bu mәrhәlә aşağıdakı hansı işlәrin

yerinә yetirilmәsini nәzәrdә tutur?

•

düzgün cavab yoxdur
eskiz layihәsi
layihәqabağı
. işçi sәnәdlәşmә
sistemin funksional mәsәlәlәrinin quruluşunun ifadә olunması

633 Texniki tapşırıq mәrhәlәsinin layihәqabağı elmitәdqiqat işlәri әsasәn hәmin obyektin әvvәlcәdәn hәlli metodlarını müәyyәn
etmәk üçün mürәkkәb idarәetmә mәsәlәlәrinin öyrәnilmәsinә yönәlmişdir. Metodiki olaraq bu mәrhәlә aşağıdakı hansı işlәrin
yerinә yetirilmәsini nәzәrdә tutur?

•

düzgün cavab yoxdur
eskiz layihәsi
layihәqabağı
işçi sәnәdlәşmә
nәzarәt vә ölçmә alqoritmlәrinin sintez mәsәlәlәrinin qısa ifadәsi, onların hәllinin әvvәlcәdәn seçilmәsi

634 Texniki tapşırıq mәrhәlәsinin layihәqabağı elmitәdqiqat işlәri әsasәn hәmin obyektin әvvәlcәdәn hәlli metodlarını müәyyәn
etmәk üçün mürәkkәb idarәetmә mәsәlәlәrinin öyrәnilmәsinә yönәlmişdir. Metodiki olaraq bu mәrhәlә aşağıdakı hansı işlәrin
yerinә yetirilmәsini nәzәrdә tutur?

•

düzgün cavab yoxdur
eskiz layihәsi
layihәqabağı
işçi sәnәdlәşmә
texnoloji prosesin vә ölçmәlәrin ilkin riyazi modellәrinin işlәnib hazırlanması

635 Texniki tapşırıq mәrhәlәsinin layihәqabağı elmitәdqiqat işlәri әsasәn hәmin obyektin әvvәlcәdәn hәlli metodlarını müәyyәn
etmәk üçün mürәkkәb idarәetmә mәsәlәlәrinin öyrәnilmәsinә yönәlmişdir. Metodiki olaraq bu mәrhәlә aşağıdakı hansı işlәrin
yerinә yetirilmәsini nәzәrdә tutur?

•

düzgün cavab yoxdur
eskiz layihәsi
layihәqabağı
işçi sәnәdlәşmә
informasiya axınlarının analizi, ölçmә, nәzarәt vә mәhdudiyyәtlәr kriterilәrinin qısa ifadәsi

636 Texniki tapşırıq mәrhәlәsinin layihәqabağı elmitәdqiqat işlәri әsasәn hәmin obyektin әvvәlcәdәn hәlli metodlarını müәyyәn
etmәk üçün mürәkkәb idarәetmә mәsәlәlәrinin öyrәnilmәsinә yönәlmişdir. Metodiki olaraq bu mәrhәlә aşağıdakı hansı işlәrin
yerinә yetirilmәsini nәzәrdә tutur?

•

düzgün cavab yoxdur
eskiz layihәsi
layihәqabağı
işçi sәnәdlәşmә
texnoloji prosseslәrin informasiya obyektlәri qismindә analizi

637 .............. mәrhәlәdә görülәn işin әsas mәqsәdi sifarişçinin ÖİS yaradılması haqqında tәklifinin әsas funksiyalar vә texniki
tәlәblәrlә әsaslandırılmasının formalaşmasından ibarәtdir

•

funksiya ağacı adlanır
eskiz layihәsi
layihәqabağı
işçi sәnәdlәşmә
obyekt digәr sinfә aid olduqda

638 ............... işlәnәn sistemin qurğuları haqqında tam tәsәvvür yaradan yekun texniki qәrarlara malik olan sәnәdlәrin yaradılmasını
nәzәrdә tutur

•

funksiya ağacı adlanır
eskiz layihәsi
texniki layihә
işçi sәnәdlәşmә
obyekt digәr sinfә aid olduqda

639 ............... layihәlәndirilәn ölçmә informasiya sisteminin (ÖİS) üçün son mәrhәlәdir.

•

obyekt digәr sinfә aid olduqda
texniki layihә
işçi sәnәdlәşmә

funksiya ağacı adlanır
eskiz layihәsi

640 ............. qurğu vә mәmulatın iş prinsiplәri haqqında ümumi tәsәvvür yaradan әsas konstruktiv qәrara malik sәnәdlәrin
yaralmasını nәzәrdә tutur

•

funksiya ağacı adlanır
eskiz layihәsi
texniki layihә
işçi sәnәdlәşmә
obyekt digәr sinfә aid olduqda

641 Texniki tәklif adәtәn aşağıdakı mәrhәlәdәn ibarәt olur:

•

funksiya ağacı adlanır
texniki tәkliflәrin nәzәrdәn keçirilmәsi vә tәsdiqi
riyazi model
mühәndis
obyekt digәr sinfә aid olduqda

642 Texniki tәklif adәtәn aşağıdakı mәrhәlәdәn ibarәt olur:

•

funksiya ağacı adlanır
metroloji tәminatın prinispial mәsәlәlrinin hәlli
riyazi model
mühәndis
obyekt digәr sinfә aid olduqda

643 Texniki tәklif adәtәn aşağıdakı mәrhәlәdәn ibarәt olur:

•

funksiya ağacı adlanır
struktur, funksional sxemin vә ÖİSlә işin ümumi alqoritminin işlәnib hazırlanması vә analizi
riyazi model
mühәndis
obyekt digәr sinfә aid olduqda

644 Texniki tәklif adәtәn aşağıdakı mәrhәlәdәn ibarәt olur:

•

müxtәlif ÖİS realizә imkanlarının müqayisәli qiymәtlәndirilmәsi vә mәlumatların toplanması vә emalı alqoritmi üzrә optimal seçim
obyekt digәr sinfә aid olduqda
funksiya ağacı adlanır
mühәndis
riyazi model

645 Texniki tәklif adәtәn aşağıdakı mәrhәlәdәn ibarәt olur:

•

funksiya ağacı adlanır
analoqların axtarılması
riyazi model
mühәndis
obyekt digәr sinfә aid olduqda

646 Texniki tәklif adәtәn aşağıdakı mәrhәlәdәn ibarәt olur:

•

mühәndis
riyazi model
patent qabiliyyәtinin müәyyәn olunması;
obyekt digәr sinfә aid olduqda
funksiya ağacı adlanır

647 Tәsadüfi proseslәrin............ dedikdә riyazi gözlәmә, dispersiya, ehtimalların paylanma qanunları, korrelyasiya vә spektral
funksiyalar başa düşülür.

•

ehtimat xarakteristikaları
cәmlәşdirmә xәta
birgә xәta
attestasiya edilmiş qiymәtin xәtası
. birbaşa xәta

648 ......... әlamәtlәr fәzasında tanınan tәsvirlәri siniflәrә bölәn hipersәth qurulan qaydadır. Klassifikator xәtti hәdd elementlәrindәn
vә ya hesablama qurğularından şәbәkә şәklindә yerinә yetirilir.

•

funksiya ağacı adlanır
tanınma kriteri
. riyazi model
mühәndis
obyekt digәr sinfә aid olduqda

649 Hәlledici funksiyanın tapılması mәsәlәsi obyektlәr haqqında mәlumatların nәzәrә alınması ilә nәzәrdәn keçirilmәlidir. Bu
zaman aşağıdakı şәrtlәr ödәnmәlidir:

•

funksiya ağacı adlanır
«zamanehtimal» olduqda
riyazi model olduqda
mühәndis olduqda
.

650 Hәlledici funksiyanın tapılması mәsәlәsi obyektlәr haqqında mәlumatların nәzәrә alınması ilә nәzәrdәn keçirilmәlidir. Bu
zaman aşağıdakı şәrtlәr ödәnmәlidir:

•

.

«zamanehtimal» olduqda
riyazi model olduqda
mühәndis olduqda
funksiya ağacı adlanır

651 Әgәr sadalanmış funksiyalardan biri nәzarәt olunan parametrlәrdәn biri ilә nәzarәt olunmursa, onda nasazlıqların axtarış
mәsәlәsi ortaya çıxır. Bu zaman yol verilәn hәddәn kәnara çıxan parametrlәr digәr arqumentlәrin funksiyaları kimi nәzәrdәn
keçirilir. Nasazlıqların axtarış sxemi necә adlanır?

•

funksiya ağacı adlanır
«zamanehtimal»
riyazi model
mühәndis
mәrkәzlәşdirilmiş parametr

652 Nasazlıqların axtarış proqramlarının әn geniş yayılmış quruluş üsulları aşağıdakıdır:

•

tәşkilati tәminat
istimar proseslәrinә nәzarәt sistemlәri
riyazi model
mühәndis
mәrkәzlәşdirilmiş parametr

653 Nasazlıqların axtarış proqramlarının әn geniş yayılmış quruluş üsulları aşağıdakıdır:

•

tәşkilati tәminat
istimar proseslәrinә nәzarәt sistemlәri
riyazi model
iyerarxiya prinsipi üzrә axtarış proqramlarının qurulması
mәrkәzlәşdirilmiş parametr

654 Nasazlıqların axtarış proqramlarının әn geniş yayılmış quruluş üsulları aşağıdakıdır:

•

tәşkilati tәminat
istimar proseslәrinә nәzarәt sistemlәri
riyazi model
proqramların budaq vә sәrhәd metodu ilә qurulması
mәrkәzlәşdirilmiş parametr

655 Nasazlıqların axtarış proqramlarının әn geniş yayılmış quruluş üsulları aşağıdakıdır:

•

tәşkilati tәminat
istimar proseslәrinә nәzarәt sistemlәri
riyazi model
informasiya nәzarәtinin tәtbiqi ilә
mәrkәzlәşdirilmiş parametr

656 Nasazlıqların axtarış proqramlarının әn geniş yayılmış quruluş üsulları aşağıdakıdır:

•

tәşkilati tәminat
. istimar proseslәrinә nәzarәt sistemlәri
riyazi model
«zamanehtimal»
mәrkәzlәşdirilmiş parametr

657 Nasazlıqların axtarış proqramlarının әn geniş yayılmış quruluş üsulları aşağıdakıdır:

•

tәşkilati tәminat
istimar proseslәrinә nәzarәt sistemlәri
riyazi model
yarı bölmә
mәrkәzlәşdirilmiş parametr

658 Nasazlıqların axtarış proqramlarının әn geniş yayılmış quruluş üsulları aşağıdakıdır:

•

tәşkilati tәminat
istimar proseslәrinә nәzarәt sistemlәri
riyazi model
ardıcıl funksional analiz üsulu
mәrkәzlәşdirilmiş parametr

659 ........... daha mürәkkәb işlәnmә tәlәb edir, belә ki, ilk növbәdә parametrlәrin bütün nәticәlәri daxil edilir, sonra isә onlar mәntiqi
işlәnmәyә mәruz qalır.

•

tәşkilati tәminat
istimar proseslәrinә nәzarәt sistemlәri
riyazi model
kombinasiya metodu
mәrkәzlәşdirilmiş parametr

660 Nasazlığın avtomatik axtarışı sistem vә ya qurğuları ilk növbәdә aşağıdakı xüsusiyyәtlәrә malik olmalıdırlar:

•

tәşkilati tәminat
istimar proseslәrinә nәzarәt sistemlәri
riyazi model
ayrıayrı funksional elementlәrә bölünә bilәrlәr, onlardan hәr biri eyni zamanda yalnız ya iş qabiliyyәti olan ya da iş qabiliyyәti olmayan
vәziyyәtdә ola bilәr
mәrkәzlәşdirilmiş parametr

661 Nasazlığın avtomatik axtarışı sistem vә ya qurğuları ilk növbәdә aşağıdakı xüsusiyyәtlәrә malik olmalıdırlar:

•

mәrkәzlәşdirilmiş parametr
tәşkilati tәminat
yalnız iki müxtәlif qarşılıqlı istisna vәziyyәtindә yerlәşә bilәrlәr: iş qabiliyyәti olanlar vә iş qabiliyyәti olmayanlar
riyazi model
istimar proseslәrinә nәzarәt sistemlәri

662 .......... nasazlığın axtarılmasının prosedurunda elә quruluşdur ki, bu zaman ayrıayrı funksional elementlәrin vәziyyәtlәri
haqqında mәlumatlar daxil edilir vә mәntiqi olaraq işlәnir

•

tәşkilati tәminat
ardıcıl metod
riyazi model
istimar proseslәrinә nәzarәt sistemlәri
mәrkәzlәşdirilmiş parametr

663 Nasazlıqların axtarılması üçün aşağıdakı metodlar tәtbiq olunur:

•

tәşkilati tәminat
kombinasiya
riyazi model
istimar proseslәrinә nәzarәt sistemlәri
mәrkәzlәşdirilmiş parametr

664 Nasazlıqların axtarılması üçün aşağıdakı metodlar tәtbiq olunur:

•

riyazi model
ardıcıl
tәşkilati tәminat
mәrkәzlәşdirilmiş parametr
istimar proseslәrinә nәzarәt sistemlәri

665 Nәzarәt obyektinin N funksional elementlәrә bölünmәsi zamanı onun vәziyyәtinin ümumi sayı qәbul olunmuş axtarış şәrtlәri
üçün aşağıdakı kimidir:
..

.

.....

•

....

...

666 «Böyük – kiçik» tipli iki müqayisә qurğusunun olduğu avtomatik nәzarәt sistemlәri ........ adlanır

•

tәşkilati tәminat
yol verilәn nәzarәt sistemlәri
riyazi model
istimar proseslәrinә nәzarәt sistemlәri
mәrkәzlәşdirilmiş parametr

667 Avtonәzarәt sistemlәri çox vaxt avtonәzarәtә aid olmayan әlavә funksiyalar daşıyır. Belә funksiyalara aşağıdakılar aiddir:

•

riyazi model
tәşkilati tәminat
mәrkәzlәşdirilmiş parametr
istimar proseslәrinә nәzarәt sistemlәri
diaqnostika funksiyaları

668 Avtonәzarәt sistemlәri çox vaxt avtonәzarәtә aid olmayan әlavә funksiyalar daşıyır. Belә funksiyalara aşağıdakılar aiddir:

•

. riyazi model
nәzarәt nәticәlәrinin proqnozlaşdırma vә digәr әmәliyyatların aparılması üçün riyazi emalı
tәşkilati tәminat
mәrkәzlәşdirilmiş parametr
istimar proseslәrinә nәzarәt sistemlәri

669 Avtonәzarәt sistemlәri çox vaxt avtonәzarәtә aid olmayan әlavә funksiyalar daşıyır. Belә funksiyalara aşağıdakılar aiddir:

•

riyazi model
tәşkilati tәminat
mәrkәzlәşdirilmiş parametr
istimar proseslәrinә nәzarәt sistemlәri
hesab (mәlumat vә s.) әmәliyyatı

670 Avtonәzarәt sistemlәri çox vaxt avtonәzarәtә aid olmayan әlavә funksiyalar daşıyır. Belә funksiyalara aşağıdakılar aiddir:

•

riyazi model
test (sınaq) siqnalların formalaşması
tәşkilati tәminat
mәrkәzlәşdirilmiş parametr
istimar proseslәrinә nәzarәt sistemlәri

671 Avtonәzarәt sistemlәri çox vaxt avtonәzarәtә aid olmayan әlavә funksiyalar daşıyır. Belә funksiyalara aşağıdakılar aiddir:

•

riyazi model
tәşkilati tәminat
mәrkәzlәşdirilmiş parametr
istimar proseslәrinә nәzarәt sistemlәri
siqnalların aralıq çeviricilәri;

672 Avtonәzarәtin sәnaye sistemlәri nәzarәt obyektlәrindәn asılı olaraq aşağıdakılara bölünür:

•

. texniki tәminat
tәşkilati tәminat
mәrkәzlәşdirilmiş parametr
istimar proseslәrinә nәzarәt sistemlәri
riyazi model

673 Avtonәzarәtin sәnaye sistemlәri nәzarәt obyektlәrindәn asılı olaraq aşağıdakılara bölünür:

•

texniki tәminat
mәrkәzlәşdirilmiş parametr
tәşkilati tәminat

•

istehsalat prosesinә nәzarәt sistemlәri
riyazi model

674 Avtonәzarәtin sәnaye sistemlәri nәzarәt obyektlәrindәn asılı olaraq aşağıdakılara bölünür:,

•

texniki tәminat
tәşkilati tәminat
mәrkәzlәşdirilmiş parametr
hazır mәhsula nәzarәt sistemlәri
riyazi model

675 Avtonәzarәtin sәnaye sistemlәri nәzarәt obyektlәrindәn asılı olaraq aşağıdakılara bölünür:

•

texniki tәminat
mәrkәzlәşdirilmiş parametr
tәşkilati tәminat
xammala nәzarәt sistemlәri
. riyazi model

676 ........... – müәyyәn olunmuş normadan kәnarlaşma haqqında mülahizә yürütmәk üçün mәlumatların xeyli emalını tәlәb edәn bir
vә ya әn böyük kәmiyyәtin avtomatik nәzarәtini hәyata keçirәn kompleks qurğudur.

•

texniki tәminat
tәşkilati tәminat
mәrkәzlәşdirilmiş parametr
avtonәzarәt sistemi
riyazi model

677 Bu etalonlar xüsusi mәsәlәlәri hәll etmәk üçündür. Mәsәlәn, keyfiyyәtin dinamikasının tәyin olunması vә tәhlili, ayrıayrı
kompleks göstәricilәri müqayisә etmәk

•

doğru cavab yoxdur
Standartlaşdırma vә unifikasiya göstәricilәri
Keyfiyyәtin perspektiv sәviyyәsini әks etdirәn etalonlar
Keyfiyyәtin nail olunmuş sәviyyәsini әks etdirәn etalonlar
Xüsusi etalonlar

678 Bu etalonlar qabaqlama xarakteri daşıyır vә elmitexniki tәrәqqini stimullaşdırmaq üçündür.

•

doğru cavab yoxdur
Standartlaşdırma vә unifikasiya göstәricilәri
Keyfiyyәtin perspektiv sәviyyәsini әks etdirәn etalonlar
Keyfiyyәtin nail olunmuş sәviyyәsini әks etdirәn etalonlar
Xüsusi etalonlar

679 Bu etalonların әsas vәzifәsi seriyalı istehsal olunan mәhsulun attestasiyası zamanı onun keyfiyyәtini qiymәtlәndirmәkdir.

•

doğru cavab yoxdur
Standartlaşdırma vә unifikasiya göstәricilәri
Keyfiyyәtin perspektiv sәviyyәsini әks etdirәn etalonlar
Keyfiyyәtin nail olunmuş sәviyyәsini әks etdirәn etalonlar
Xüsusi etalonlar

680 Etalon nümunәlәr (keyfiyyәt etalonu) özünün tәyinatına görә neçә qrupa bölünür?

•

doğru cavab yoxdur
6
5
3
12

681 .

•

istehsalın vә (yaxud) istismarın әmәk tutumu
növlәr üzrә görülmüş işlәrin maya dәyәri
doğru cavab yoxdur
istehsalın vә (yaxud) istismarın texnoloji maya dәyәri
növlәr üzrә görülmüş işlәrin әmәk tutumu

682 .

•

doğru cavab yoxdur
istehsalın vә (yaxud) istismarın әmәk tutumu
növlәr üzrә görülmüş işlәrin әmәk tutumu
istehsalın vә (yaxud) istismarın texnoloji maya dәyәri
növlәr üzrә görülmüş işlәrin maya dәyәri

683 Mәmulatın istehsalının vә (yaxud) istismarının nisbi maya dәyәri hansı formula ilә tәyin edilir?
doğru cavab yoxdur
....

.

•

..

...

684 Mәhsulun istehsalının vә (yaxud) istismarının nisbi әmәk tutumu hansı formula ilә tәyin edilir?
..

•

.

doğru cavab yoxdur
....

...

685 Mәqsәd vә vәzifәlәrindәn asılı olmayaraq ekspert metodunun tәtbiqi aşağıdakı hansı şәrtә riayәt edilmәsini tәlәb edir?

•

standartlaşdırma vә unifikasiya göstәricilәri
statistika
ekspertlәrin cavabları birmәnalı olmalıdır vә onların riyazi işlәnmәsini tәmin etmәlidir
informatika
doğru cavab yoxdur

686 Mәqsәd vә vәzifәlәrindәn asılı olmayaraq ekspert metodunun tәtbiqi aşağıdakı hansı şәrtә riayәt edilmәsini tәlәb edir?

•

doğru cavab yoxdur
ekspertlәrin sayı optimal olmalıdır
statistika
standartlaşdırma vә unifikasiya göstәricilәri
informatika

687 Mәqsәd vә vәzifәlәrindәn asılı olmayaraq ekspert metodunun tәtbiqi aşağıdakı hansı şәrtә riayәt edilmәsini tәlәb edir?

•

doğru cavab yoxdur
hәll edilәcәk mәsәlәlәrdә ekspertlәr mütәxәssis olmalıdır
statistika

standartlaşdırma vә unifikasiya göstәricilәri
informatika

688 Mәqsәd vә vәzifәlәrindәn asılı olmayaraq ekspert metodunun tәtbiqi aşağıdakı hansı şәrtә riayәt edilmәsini tәlәb edir?

•

doğru cavab yoxdur
ekspert komissiyasının işindә ona maneçilik törәdәn faktorlar olmamalıdır; ekspertlәrin rәyi qeyriasılı olmalıdır
statistika
standartlaşdırma vә unifikasiya göstәricilәri
informatika

689 Mәqsәd vә vәzifәlәrindәn asılı olmayaraq ekspert metodunun tәtbiqi aşağıdakı hansı şәrtә riayәt edilmәsini tәlәb edir?

•

doğru cavab yoxdur
ekspert metodu üzrә qiymәtlәndirmә o zaman aparılır ki, mәsәlәni hәll etmәk üçün daha obyektiv metodlardan istifadә etmәk mümkün
deyildir
statistika
standartlaşdırma vә unifikasiya göstәricilәri
informatika

690 Mәhsulun istehsalının vә (yaxud) istismarının nisbi әmәk tutumu formulasında T nәyi gost.rir?

•

doğru cavab yoxdur
növlәr üzrә görülmüş işlәrin әmәk tutumu
istehsalın vә (yaxud) istismarın әmәk tutumu
növlәr üzrә görülmüş işlәrin maya dәyәri
istehsalın vә (yaxud) istismarın texnoloji maya dәyәri

691 Mәhsulun istehsalının vә (yaxud) istismarının nisbi әmәk tutumu formulasında Tiş nәyi gost.rir?

•

doğru cavab yoxdur
növlәr üzrә görülmüş işlәrin әmәk tutumu
istehsalın vә (yaxud) istismarın әmәk tutumu
növlәr üzrә görülmüş işlәrin maya dәyәri
istehsalın vә (yaxud) istismarın texnoloji maya dәyәri

692 Mәhsulun texnolojululuğunun nisbi qiymәti aşağıdakıdır:

•

doğru cavab yoxdur
mәmulatın istehsalının vә (yaxud) istismarının nisbi maya dәyәri
statistika
erqonomik göstәricilәr
informatika

693 Mәhsulun texnolojululuğunun nisbi qiymәti aşağıdakıdır:

•

doğru cavab yoxdur
mәhsulun istehsalının vә (yaxud) istismarının nisbi әmәk tutumu
statistika
erqonomik göstәricilәr
informatika

694 RD 506484 sәnәdinә görә kvalimetriyada keyfiyyәt göstәricilәri aşağıdakı hansı sahәlәr üzrә qruplaşdırılır?

•

doğru cavab yoxdur
sertifikasiya
statistika
standartlaşdırma vә unifikasiya göstәricilәri
informatika

695 RD 506484 sәnәdinә görә kvalimetriyada keyfiyyәt göstәricilәri aşağıdakı hansı sahәlәr üzrә qruplaşdırılır?

•

doğru cavab yoxdur
sertifikasiya
statistika
texnolojululuq göstәricilәri
informatika

696 RD 506484 sәnәdinә görә kvalimetriyada keyfiyyәt göstәricilәri aşağıdakı hansı sahәlәr üzrә qruplaşdırılır?
doğru cavab yoxdur
sertifikasiya

•

statistika
erqonomik göstәricilәr
informatika

697 RD 506484 sәnәdinә görә kvalimetriyada keyfiyyәt göstәricilәri aşağıdakı hansı sahәlәr üzrә qruplaşdırılır?

•

doğru cavab yoxdur
sertifikasiya
statistika
xammalın, materialların, yanacağın, enerjinin vә әmәk ehtiyatlarının qәnaәtcil istifadә göstәricilәri
informatika

698 RD 506484 sәnәdinә görә kvalimetriyada keyfiyyәt göstәricilәri aşağıdakı hansı sahәlәr üzrә qruplaşdırılır?

•

doğru cavab yoxdur
sertifikasiya
statistika
tәyinat göstәricilәri
informatika

699 Fiziki kәmiyyәtlәrin neçә ölçmә sahәsi müәyyәnlәşdirilmişdir?

•

doğru cavab yoxdur
34
24
12
5

700 Metrologiyanın keyfiyyәtin ölçülmәsi mәsәlәlәrini öyrәnәn bölmәsi ............. adlanır

•

doğru cavab yoxdur
informatika
kvalimetriya
erqanomika
sertifikasiya

