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1

•

qüvvә tәtbiq olunan nöqtәnin koordinatlarını
neytral oxdan әn uzaqda olan nöqtәnin koordinatlarını
neytral ox üzәrindә olan nöqtәlәrin koordinatlarını
gәrginlik axtarılan nöqtәnin koodinatlarını
kәsiyin ağırlıq mәrkәzinin koordinatlarını

2 Mәrkәzdәn xaric sıxılmada düzbucaqlı en kәsiyin özәyi hansı şәkildә olur ?

•

düzbucaqlı şәklindә
dairәvi şәkilli
yarım dairә şәkilli
ellips şәklindә
romb şәklindә

3 Qüvvәnin tәtbiq nöqtәsi kәsiyin ağırlıq mәrkәzinә yaxınlaşdıqda neytral ox yerini necә dәyişir ?

•

neytral ox yerini dәyişmir
neytral ox mәrkәzdәn keçir
neytral ox ağırlıq mәrkәzi әtrafında dönür
neytral ox mәrkәzdәn uzaqlaşır
neytral ox mәrkәzә yaxınlaşır

4 Mәrkәzdәnxaric dartılma vә ya sıxılmada kәsiyin ixtyari nöqtәsindәki gәrginlik necә hesablanır?

•
5

•

Kәsikdә neytral oxdan әn uzaqda duran nöqtәnin koordinatlarını
F qüvvәsinin tәtbiq nöqtәsinin koordinatlarını
Neytral oxun üzәrindәki nöqtәnin koordinatlarını
Normal gәrginliyi sıfır olan nöqtәnin koordinatlarını
Gәrginlik axtarılan nöqtәnin koordinatlarını

6 Sıxılan brusun oxu azacıq әyilәrsә brusun gәrgin halının dәyişmәsinә sәbәb nәdir?

•

onun en kәsiklәrindә normal qüvvә ilә bәrabәr әyici momentin olması
eninә kәsiyindә normal vә toxunan qüvvәlәrin alınması
Xarici qüvvә ilә deformasiya arasındakı düz mütәnasibliyin qoruyub saxlanması
eninә kәsiyindә burucu momentin alınması

eninә kәsiyindә normal vә kәsici qüvvәlәrin alınması

7 Milin dayanıqlıq şәrtindә hansı en kәsik sahәsi nәzәrdә tutulub ?

•

А netto (zәiflәmәni nәzәrә alan en kәsik sahәsi)
А brutto (zәiflәdilmәmiş en kәsik sahәsi)
0,5 А brutto (zәiflәdilmәmiş en kәsik sahәsinin yarısı)
0,5 А netto (zәiflәdilmәni nәzәrә alan en kәsiyin sahәsinin yarısı)
А brutto vә А netto (en kәsiyin hәm zәiflәdilmiş , hәm dә zәiflәdilmәmiş sahәlәri nәzәrә alınmaqla)

8 Brusun ixtiyari kәsiyindә әmәlә gәlәn әyici momentin tәnliyini yazın.

•

9

•

statik momentlәrini
Gәrginliyini tәıyin edilәn nöqtәnin koordinatlarını
kәsici qüvvәlәrini
aralıq mәrkәzlәrinin әmsalları
әtalәt momentlәrini

10 Mürәkkәb müqavimәt halı necә xarakterizә olunur?

•

әyici moment әmәlә gәlir
Eninә kәsiklәrindә bir neçә daxili qüvvәlәrin komponentlәri әmәlә gәlir
dartıcı qüvvә әmәlә gәlir
sürüşdürücü qüvvә әmәlә gәlir
kәsici qüvvә әmәlә gәlir

11 Hansı әyilmәyә çәp әyilmә deyilir?

•

ixtiyari mürәkkәb müqavimәt çәp әyilmә adlanır.
Әyilmә ilә dartılmanın birgә tәsiri çәp әyilmә adlanır.
en kәsiyinin boş әtalәt oxlarından keçәn müstәvilәrdәn heç biri ilә üstüstә düşmәyәn müstәvi üzәrindәki әyici momentin
yaratdığı әyilmә çәp әyilmә adlanır.
en kәsiyin baş әtalәt oxlarının birindәn keçәn müstәvi ilә üstüstә düşәn müstәvi üzәrindәki әyici momentin yaratdığı әyilmә
çәp әyilmә adlanır.
Әyilmә ilә burulmanın birgә tәsiri çәp әyilmә adlanır.

12 Mәrkәzdәnxaric dartılma vә ya sıxılma necә sadә deformasiyanın cәmindәn ibarәtdir?

•

4
1
3
2
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13 Çәp әyilmәdә neytral oxla әyilmә müstәvisi arasında hansı әlaqә var?

•

aralarında 60°lik bucaq var
paraleldir
perpendikulyardır
üstüstә düşür
aralarında 30°lik bucaq var

14 Çәp әyilmә neçә sadә deformasiyanın cәmindәn ibarәtdir?

•

0
2
1
3
4

15 En kәsiyi ölçülәri uzunluqlarına nisbәtәn kiçik olan sıxılan milin en kәsiyi ölçülәrinin hansı şәrtә әsasәn seçilir.

•

möhkәmlik şәrtinә әsasәn
dayanaqsız şәrtinә әsasәn
kәsilmәyә görә möhkәmlik şәrtinә әsasәn
dayanaqlıq şәrtinә әsasәn
әzilmәyә görә möhkәmlik şәrtinә әsasәn

16 Sıxılan brusun dayanaqlığa görә hesablamaq üçün nә etmәlidir?

•

brusun ixtiyari kәsiyindә әmәlә gәlәn әyici momentin tәnliyini yazın.
Böhran qüvvәsini vә qüvvәnin tәsirindәn әmәlә gәlәn böhran gәrginliyi tәyin etmәk lazımdır.
Böhran qüvvәsini tәyin etmәk lazımdır
Böhran gәrginliyi tәyin etmәk lazımdır
brusun oxuna tәsir edәn normal gәrginliyi tәyin edilir

17 Boyuna әyilmәdә brusun әvvәlki vәziyyәtini bәrpa olunması forması necә adlanır?

•

üfüqi vәziyyәtini itirmәsi
şaquli vәziyyәtini itirmәsi
dayanaqlı müvazinәt forması
dayanaqsız müvazinәt forması
qeyri müvazinәt forması

18 Zәrbәni yumşaldan yay tәtbiq etdikdә gәrginlik necә dәyişir ?

•

demәk olar ki, dәyişmir
azalır
artır
dәyişmir
tәdricәn artır

19 Xalis çәp әyilmә nәdir?

•

tirin en kәsiyindә yalnız әyici moment vә kәsici qüvvә yaranan çәp әyilmә halı
tirin en kәsiyindә yalnız әyici moment yaranan eninә әyilmә çәp әyilmә adlanır.
tirin en kәsiyindә hәm әyici moment , hәm dә kәsici qüvvә yaranan eninә yastı әyilmә halı
tirin en kәsiyindә yalnız әyici moment yaranan çәp әyilmә halı
tirin en kәsiyindә yalnız kәsici qüvvә yaranan çәp әyilmә halı

20 Sxemdә göstәrilmiş çәrçivәlәrdәn hansı iki dәfә statik hәll olunmayandır?

•

2
1
5
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21 Verilmiş tir neçә dәfә statik hәll olunmayandır?

•

1
2

4
3
statik hәll olunandır

22 әyilmәdә hansı sistemlәr verilmiş sistemin әsas distemi adlanır?

•

verilmiş sistemә konturuna görә uyğun olan sistem
hәndәsi dәyişmәzliyi tәmin edәn dayaq rabitәlәrindәn artıqlarının nәzәrdәn atılaraq әvәzindә mәchul qüvvәlәr tәtbiq olunmuş
sistemlәr
dayaq rabitәlәrinin sayı 4dәn az olmayan sistemlәr
hәndәsi dәyişmәzliyi tәmin olunan bütün sistemlәr
verilmiş sistemin әsasını tәşkil edәn sistem

23 Statik hәll olunmayan sistemlәrdә mütlәq zәruri rabitәlәr o,rabitәlәrә deyilir ki,..............

•

atıldıqda statik hәll olunmayan sistem ani dәyişәn sistemә çevrilsin
atıldıqda statik hәll olunmayan sistem hәndәsi dәyişәn sistemә çevrilsin
onların saxlanmasına heç bir ehtiyac yoxdur
statik hәll olunmayan sistemin ixtiyari kәnarlaşdırılan rabitәsini әvәz etsin.
statik hәll olunmayan sistemin istәnilәn dayağını әvәzlәsin

24 әsas sistem necә olmalıdır?

•

statik hәll olunan,hәndәsi dәyişmәz vә verilәn sistemә ekvivalent olmalıdır
statik hәll olunan vә hәndәsi dәyişәn
statik hәll olunmayan
hәndәsi dәyişmәz
statik hәll olunan

25 Sistemin hәndәsi dәyişmәz olması üçün..........

•

onun elementlәri deformasiya etmәdәn forma dәyişmәsi mümkün deyil
Yalnız statik hәll olunan vә ya statik hәll olunmayan olmalıdır
statik hәll olunmayan olmalıdır
statik hәll olunan olmalıdır
onun elementlәri deformasiya etmәdәn forma dәyişmәsi mümkündür

26 Kәsilmәz tir hansıdır?

•

2
1,5
1,2
5
3,4

27 Kәsilmәz tirin statik hәll olunmazlıq dәrәcәsini tәyin edin.

•

2 dәfә
3 dәfә
1 dәfә
5 dәfә
4 dәfә

28 Şәkildә göstәrilәn kәsilmәz tir neçә dәfә statik hәll olunmayandır?

•

3 dәfә
1 dәfә
2 dәfә
5 dәfә
statik hәll olunandır

29 Kәsilmәz tir nәyә deyilir?

•

statik hәll olunan ixtiyari tirә
dayaqların sayı ikidәn çox olan bütöv tirә
dayaqlarının sayı ikidәn çox olan istәnilәn tirә
dayaqlarının sayı ikiyә bәrabәr olan ixtiyari tirә
oynaqlı statik hәll olunan tirә

30 Hansı tirlәr bәrabәr müqavimәtli tirlәr adlanırlar?

•

eninә kәsiklәri dairәvi şәklindә olan tirlәr
bütün kәsiklәrindә әyici momentin qiymәti bәrabәr olan tirlәr
bütün eninә kәsiklәrindәki normal gәrginliklәr buraxılabilәn gәrginliyә bәrabәr olan tirlәr
eninә kәsiklәri sabit olan tirlәr
eninә kәsiklәri h=2b ölçülü formaya malik statik hәll olan tirlәr

31 Yazilmiş ifadәlәrdәn hansi burulma deformasiyani xarakteriza edir?

•

brusun en kәsiyindә ikidaxili qüvvә faktoru yaranan yaranan deformasiya növünә
brusun en kәsiyindә kәsici qüvvә vә әyici moment yaranan deformasiya növünә
brusun en kәsiyindә әyici moment yaranan sadә deformasiya növünә
brusun en kәsiyindә yalniz kәsici qüvvә yaranan deformasiya
brusun en kәsiyindә yalniz burucu moment yaranan , sadә deformasiya növünә

32 En kәsiyi dairәvi brus burulduqda en kәsiklәrinin kontrlari öz vәziyyәtini dәyişirmi

•

deformasiya zamani burulma oxu әtrafinda dönür, lakin oxu perpendikulyar qalmaqla müstәviliyini itirir
deformasiya zamani burulma oxu әtrafinda dönmür, lakin onun bәzi hissәlәri sürüşmәyә mәruz qalir
deformasiya zamani burulma oxu әtrafinda dönür, lakin konturlari oxa nisbәtәn müәyyәn bucaq altinda yerlәşir
deformasiya zamani burulma oxu әtrafinda dönür, lakin oxu perpendikulyar qalmaqla müstәviliyini itirmir
deformasiya zamani öz vәziyyәtini dәyişmir

33 Brusun en kәsiyinin burulma bucagi necә dәyişir

•

bәrkidilmiş ucla kәsik arasindaki mәsafә ilә düz mütәnasib olaraq dәyişir
bәrkidilmiş ucla kәsik arasindaki mәsafә vә burucu moment ilә düz mütәnasib olaraq dәyişir
burucu moment ilә düz mütәnasib әlaraq dәyişir
burucu moment ilә tәrs mütәnasib әlaraq dәyişir
bәrkidilmiş ucla kәsik arasindaki mәsafә ilә tәrs mütәnasib olaraq dәyişir

34 Dartilan brusun en kәsiklәrindә daxili qüvvәlәrin hansi kompanentlәri olur.

•

burucu moment
kәsici vә normal qüvvә
normal qüvvә
kәsici qüvvә
әyici moment

35 Xarici qüvvәlәrin sayi ikidәn çox olan hallarda brusun әn böyük gәrhinliklәr alinan kәsiklәrini axtarmaq üçün
burulma deformasiyanin yazilmiş ifadәnin hansi dogrudur

•

burucu momentinin qiymәti
burulma bucaginin qiymәti
kәsiklәrindә әmәlә gәlәn toxunan gәrginliklәrin qiymәti
kәsiklәrindә әmәlә gәlәn normal gәrginliklәrin qiymәti

•

burucu momentin dәyilmәsi qanunu(epürü)

36 Brusun uc kәsiyi üzәrindә çәkilmiş radiuslar deformasiya zamani öz qüvvәlәrini dәyişirmi

•

radiuslar deformasiya zamani düz xәtt şәklindә qalmaqla kәsiyin mәrkәzi әtrafinda müәyyәn bucaq qәdәr dönür
radiuslar deformasiya zamani uzanmaqla kәsiyin mәrkәzi әtrafinda müәyyәn bucaq qәdәr dönür.
radiuslar deformasiya zamani uzanir
radiuslar deformasiya zamani qisalir
radiuslar deformasiya zamani әyilir

37 Burulmada brusun diametri vә en kәsiklәri arasindaki mәsafә dәyişirmi

•

qizdirdiqda dәyişir
soyutduqda dәyişir
dәyişir
dәyişmir
elastiklik hәddi arasinda dәyişir

38 Burulma bucağının ifadәsini göstәrin.

•

39 Burulmada toxunan gәrginliklәrini tәyin etmәk üçün ..... düsturundan istifadә olunur.

•

40 Boyuna әyilmәdә hәr iki ucu oynaqla bәrkidilmiş mildә әyilmiş oxun tәnliyi necә yazılır?

•

y=Bsin αz
y=Acosαz+Bsinαz
y=(A+B)sin 2αz
y=Acos αz
y=0

41 Böhran gәrginliyi necә hesablanır?

•

42 Bir ucu sәrt digәr ucu oynaqla bağlanmış millәrdә uzunluq әmsalı nәyә bәrabәrdir?

•
43 әyilmә ilә burulmanın birgә tәsiri zamanı IV möhkәmlik nәzәriyyәsinә görә en kәsiyi necә seçilir?

•

44 әyilmә ilә burulmanın birgә tәsir zamanı III möhkәmlik nәzәriyyәsinә görә en kәsiyi necә seçilir?

•

45 Kәsiyin özәyi nәyә deyilir?

•

ağırlıq mәrkәzi әtrafında elә qapalı sahәdir ki, bu sahәdә eyniadlı gәrginlik yaranır.
ağırlıq mәrkәzi әtrafında e eksentrik radiuslu sahә özәk adlanır
qüvvә tәsir edәn nöqtә әtrafındakı e eksentrik radiuslu sahә özәk adlanır.
Ağırlıq mәrkәzi әtrafında elә qapalı sahәdir ki, bu sahәyә qüvvә tәtbiq olunduqda bütün kәsikdә eyniadlı gәrginlik yaranır.
ağırlıq mәrkәzi әtrafında elә qapalı sahәdir ki, bu sahәdә hәm müsbәt, hәm dә mәnfi işarәli gәrginlik yaranır.

46 Eninә vә boyuna nisbi deformasiyalar nisbәtinin mütlәq qiymәtinә ......... deyilir

•

Puasson әmsalı
mühkәmlıkm әmsalı
elastiklik modulu
sürüşmә әmsalı
istidәn genişlәnmә әmsalı

47 Burulmada dairәvi brusun en kәsik sahәsini tapmaq kәsiyin hansı hәndәsi xarakteristikası hesablanır ?

•

mәrkәzdәn qaçma әtalәt momentini
Qütb әtalәt momentini
әtalәt momentini
Statik momentini
müqavimәt momentini

48 Burulan dairәvi brus kәsiyin hansı hissәsindә toxunan gәrginlik әn böyük qiymәtә malik olur ?

•

mәrkәzindә
radiusun 1∕2 hissәsindә
sәthindә
burulmada normal gәrginlik әmәlә gәlir
burulmada toxunan gәrginlik әmәlә gәlmir

49 Brusun en kәsiklәrindә tәsir edәn burucu momentlәrin dәyişilmәsi qanunu göstәrәn qrafik necә adlanir?

•

möhkәmliyә görә hesablanmasi
sәrtliyә görә hesablanmasi
burucu mәmentlәr epürü
müstәvilәrin itirmәmәsi fәrziyyәsi
burulmada Huk qanunu

50 Aparan qasnaqdan sag vә sol tәrәfdәki aparilan qasnaglarin momentlәrinin cәmi birbirinә bәrabәr olarsa, valin
kәsiklәrindә әmәlә gәlәn әn böyuk burucu momentin qiymәti necә götürulür?

•

burucu moment aparan qasnagdan sol tәrәfdәki aparilan qasnaglarin momentinin cәbri cәminә bәrabәr olur
burucu moment aparan qasnagin momentinin yarisina bәrabәr olur
burucu moment aparan qasnagin momentinin iki nisbәtinә bәrabәr olur
burucu moment aparan qasnagin momentinә bәrabәr olur
burucu moment aparan qasnagdan sağ tәrәfdәki aparilan qasnaglarin momentinin cәbri cәminә bәrabәr olur

51 Brusun moment epyuru necә adlanir?

•

brusun uzunluğu boyu burucu momentin dәyişmәsini göstәrn qrafik
brusun en kәsiyindә toxunan gәrginliyin dәyişmәsini göstәrn qrafik
brusun uzunluğu boyu müsbәt burulma bucaginin dәyişmәsini göstәrn qrafik
brusun uzunluğu boyu toxunan gәrginliyin dәyişmәsini göstәrn qrafik
brusun uzunluğu boyu burulma bucağinin dәyişmәsini göstәrn qrafik

52 Burulmada brusun diametri vә en kәsiklәri arasindaki mәsafә dәyişirmi

•

soyutduqda dәyişir
dәyişmir
elastiklik hәddi arasinda dәyişir
qizdirdiqda dәyişir
dәyişir

53 Düz oxlu brus burulduqdan sonra öz formasini dәyişirmi

•

brusun oxu әzilir
brusun oxu qurulur
düz xәtt şәklindә qalir
brusun oxu burulduqdan sonra әyilir
brusun oxu burulur

54 Burucu momentә necә tәrif verilir

•

brusun ayirliq mәrkәzinә nәzәrәn momentlәrin cәbri cәminә brucu moment deyilir
brusun oxuna nәzәrәn momentlәrin cәbri cәminә brucu moment deyilir
en kәsiklәrdә alinan normal gәrginliklәrin cәbri cәminә brucu moment deyilir
dayaq reaksiyalarinin cәbri cәminә brucu moment deyilir
xarici qüvvәlәrin cәbri cәminә brucu moment deyilir

55 Cisim bircinsli qәbul edilir ifadәsinin mәnasını izah edin .

•

verilmiş hәcm daxilindә müxtәlif istiqamәtlәrdә eyni xassәyә malikdir
mikro hәcmdә müxtәlif xassәyә malikdir
cismin bütün istiqamәtlәr tәzyiqlә emaldan sonra eyni xassәyә malikdir
Mikrohәcmdә eyni xassәyә malikdir
verilmiş hәcm daxilindә müxtәlif istiqamәtlәrdә müxtәlif xassәyә malikdir

56 Brinel ilә bәrkliyi ölçmәdә ucluğun forması necә olur ?

•

silindr
kürә
konus
üçbucaq
prizma

57 Rokvell üsulu ilә bәrkliyi ölçmәdә hansı formada ucluqlardan istifadә olunur ?

•

dodekaedr
oktaedr
kürә vә konus
prizma
silindr

58 Allotroplya nәdir ?

•

Fәza qәfәslәrin düyünlәrindә müsbәt yüklәnmiş ionların yerlәşmәsi
müxtәlif kristal qәfәsә malik olması
metalların kövrәkliyi
metalların özlülüyü
istiliyin keçirmә qabiliyyәti

59 Anizotropiya nәdir ?

•

istiqamәtlәr üzrә xassәlәrin olmaması
müxtәlif istiqamәtlәrdә xassәlәrin fәrqli olması
şaquli istiqamәtlәrdә bәrabәr olması
müxtәlif istiqamәtlәrdә xassәlәrin eyni olması
üfüqi istiqamәtlәrdә eyni olması

60 Brusun en kәsiklәrindә tәsir edәn burucu momentlәrin dәyişilmәsi qanunu göstәrәn qrafik necә adlanir?

•

burucu mәmentlәr epürü

•
möhkәmliyә görә hesablanmasi
burulmada Huk qanunu
sәrtliyә görә hesablanmasi
müstәvilәrin itirmәmәsi fәrziyyәsi

61 Aparan qasnaqdan sag vә sol tәrәfdәki aparilan qasnaglarin momentlәrinin cәmi birbirinә bәrabәr olarsa, valin
kәsiklәrindә әmәlә gәlәn әn böyuk burucu momentin qiymәti necә götürulür?

•

burucu moment aparan qasnagin momentinin iki nisbәtinә bәrabәr olur
burucu moment aparan qasnagin momentinә bәrabәr olur
burucu moment aparan qasnagdan sol tәrәfdәki aparilan qasnaglarin momentinin cәbri cәminә bәrabәr olur
burucu moment aparan qasnagin momentinin yarisina bәrabәr olur
burucu moment aparan qasnagdan sağ tәrәfdәki aparilan qasnaglarin momentinin cәbri cәminә bәrabәr olur

62 Brusun moment epyuru necә adlanir?

•

brusun uzunluğu boyu müsbәt burulma bucaginin dәyişmәsini göstәrn qrafik
brusun uzunluğu boyu burucu momentin dәyişmәsini göstәrn qrafik
brusun uzunluğu boyu burulma bucağinin dәyişmәsini göstәrn qrafik
brusun uzunluğu boyu toxunan gәrginliyin dәyişmәsini göstәrn qrafik
brusun en kәsiyindә toxunan gәrginliyin dәyişmәsini göstәrn qrafik

63 Burulmada brusun diametri vә en kәsiklәri arasindaki mәsafә dәyişirmi

•

soyutduqda dәyişir
qizdirdiqda dәyişir
dәyişir
dәyişmir
elastiklik hәddi arasinda dәyişir

64 Düz oxlu brus burulduqdan sonra öz formasini dәyişirmi

•

brusun oxu әzilir
düz xәtt şәklindә qalir
brusun oxu burulduqdan sonra әyilir
brusun oxu burulur
brusun oxu qurulur

65 Burucu momentә necә tәrif verilir

•

dayaq reaksiyalarinin cәbri cәminә brucu moment deyilir
brusun oxuna nәzәrәn momentlәrin cәbri cәminә brucu moment deyilir
brusun ayirliq mәrkәzinә nәzәrәn momentlәrin cәbri cәminә brucu moment deyilir
xarici qüvvәlәrin cәbri cәminә brucu moment deyilir
en kәsiklәrdә alinan normal gәrginliklәrin cәbri cәminә brucu moment deyilir

66 Verilmiş tirlәrdәn hansı tirlәr kәsilmәz tirlәrdir?

•

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

67 Verilmiş brusun statik hәll olunmamazlığını tәyin etmәli

•

3
5
2
1
4

68 Verilmiş tir neçә dәfә statik hәll olunmayandır?

•

statik hәll olunandır
4
2
3
1

69 әyilmәdә statik hәll olunmayan mәsәlәlәr nәyә deyilir?

•

Ölçülәrindәn birinin qiymәti verilmәmiş tirlәr
Sınıq oxlu tirlәr
Xarici qüvvәlәrdәn birinin qiymәti verilmәmiş tirlәr.
daxili qüvvәlәri statikanın müvazinәt tәnliklәri ilә tәyin oluna bilmәyәn tirlәr
Tәsir edәn xarici qüvvәlәrin sayı üçdәn çox olan tirlәr

70 Şәkildә göstәrilәn çәrçivәlәrdәn hansı statik hәll olunmayandır?

•

71 Xarici qüvvәlәrin tәsiri altinda en kәsiklәrindә daxili qüvvәlәrin hansi kompanenti әmәlә gәldikdә burulma alinir?

•

kәsici vә normal qüvvә
әyici moment
burucu moment
kәsici moment
normal qüvvә

72 Burulma deformasiyasi nә zaman yaranir

•

burusun en kәsiklәrindәki kәsici qüvvәlәrin tәsirindәn yaranir
burusun en kәsiklәrindәki normal qüvvәlәrin tәsirindәn yaranir
burusun oxuna perpendikulyar müstәvilәrdә tәsir edәn momentlәr bәrabәr vә istiqamәtlәri әks olan qüvvәlәr tәsirindәn yaranir
burusun oxuna perpendikulyar müstәvilәrdә tәsir edәn momentlәri müxtәlif vә istiqamәtlәәri әks olan cüt qüvvәlәr tәsirindәn
yaranir
momentlәri bәrabәr vә istiqamәtlәri eyni olan cüt qüvvәlәr tәsirindәn yaranir

73 En kәsiyi dairәvi olan brusların en kәsiyindә hansı gәrginliklәr yaranır?

•

gәrginlik yoxdur
toxunan gәrginliklәr
baş gәrginliklәr
toxunan vә normal gәrginliklәr
normal gәrginliklәr

74 Burucu moment epüru nәyә deyilir?

•

Brusun en kәsiyindә toxunan gәrginliklәrin dәyişmәsini göstәrәn qrafik
Brusun uzunluğu boyu buruma bucağının dәyişmәsini göstәrәn qrafik
Brusun uzunluğu boyu burucu momentin dәyişmәsini göstәrәn qrafik
Brusun uzunluğu boyu toxunan gәrginliklәrin dәyişmәsini göstәrәn qrafik
Brusun uzunluğu boyu nisbi burulma bucağının dәyişmәsini göstәrәn qrafik

75 En kәsiyindә yalnız burucu moment alınan brusun deformasiya növünü tәyin edin?

•

әyilmә
dartılma
sıxılma
sürüşmә
burulma

76 Tirin en kәsiyindә burucu moment әmәlә gәldiyi halda deformasiya necә adlanır?

•

dartılma
kәsilmә
burulma
әyilmә
sürüşmә

77

•

78 mәrkәzdәn xaric dartılma ( sıxılma ) deformasiyası şәraitindә işlәyәn brusların en kәsiklәrinin nöqtәlәrindә ......
gәrginlik yaranır.

•

qiymәtcә bәrabәr
hә qiymәtcә. hәm dә işarәcә müxtәlif
qiymәtcә müxtәlif
işarәcә eyni

işarәcә müxtәlif

79 çәp әyilmәdә normal gәrginliyin mütlәq qiymәtcә ekstremum qiymәti kәsiyin hansı kәsiyin hansı hissәsindә yaranır
?

•

ekstremum qiymәti sıfır olur.
Dairәvi kәsiyin radiusun orta nöqtәsindә
kәsiyin neytral xәtti üzәrindә olan nöqtәdә
kәsiyin neytral xәttindәn әn yaxın nöqtәdә
kәsiyin neytral xәttindәn әn uzaq nöqtәdә

80

•

elastikliyi ifadә edәn әmsal
ehtiyat әmsalı
boyuna uzanma әmsalı
burulma bucağı
gәrginliyi azaltma әmsalı

81 Eyler düsturunun tәtbiq olunma sәrhәdlәri necә tәyin olunur?

•

82 Dayanaqlığa ehtiyat әmsalı mәlum olduqda, boyuna әyilmәdә buraxılabilәn qüvvәnin qiymәti necә tәyin olunur?

•

83 Böhran qüvvәsi nәyә deyilir?

•

sıxılan mili eninә istiqamәtdә әymәyә çalışan qüvvә
sıxılan mili hәm eninә, hәm dә boyuna istiqamәtdә әyәn qüvvә
sıxılan mili boyuna istiqamәtdә әymәyә çalışan qüvvә
sıxılan milin müvazinәtini pozmayan qüvvә
sıxılan mili düzxәtli formada vә ya ona yaxın әyrixәtli formada müvazinәtdә saxlayan qüvvә

84 Böhran qüvvәsi üçün Eyler düsturundakı µ әmsalı nәyi xarakterizә edir?
Eninә әyilmә ilә boyuna әyilmәnin fәrqini
Puasson әmsalı
eninә kәsiyin formasını

•

•

milin uclarının bәrkidilmәsini
Ehtiyat әmsalını

85 kәsiyin ekstremum qiymәt olan nöqtәlәri necә adlanır ?

•

mәrkәzi
neytral
sәthi
әsas
qorxulu

86 Dartılmada deformasiyadan әvvәl olduğu kimi deformasiyadan sonra da kәsik yastı qalır vә brusun oxuna
perpendikulyar olur . bu necә adlanır ?

•

Kәsiklәr nәzәriyyәsi
Enerjinin saxlanması qanunu
Sen – Venin prinsipi
Bernulli fәrziyyәsi
Nyüton qanunu

87 Normal gәrginliklәr hansı kәsiklәrdә yaranır ?

•

elastiki qüvvәlәr әmәlә gәlmәyәn kәsiklәrdә
heç bir kәsikdә
oxa paralel
oxa perpendikulyar
oxa hәm paralel vә hәm dә perpendikulyar

88 әyici moment vә kәsici qüvvә arasında hansı differensial asılılıq var ?

•

89 әyici moment vә yayılmış yük intensivliyi arasında hansı differensial asılılıq var?

•

90 Kәsici qüvvә ilә yayılmış yük intensivliyi arasında hansı differensial asılılıq var ?

•

91 Yastı eninә әyilmә tirin en kәsiyindә...yaranır

•

әyici moment vә kәsici qüvvә tәsir edәndә
iki daxili qüvvә faktoru tәsir edәndә
yaranan әyici moment en kәsiyin baş әtalәt oxlarından keçәn heç bir müstәvinin üzәrindә tәsir etmirsә
yaranan әyici moment en kәsiyin baş әtalәt oxlarının birindәn keçәn müstәvi üzәrindә tәsir edirsә
әyici moment vә normal qüvvә tәsir edәndә

92 Statik hәll olunan tirlәrdә dayaq reaksiyalarinin sayi әn coxu nә qәdәr olmalidir

•

5
3
2
1
4

93 nisbi nazilmә hansı hansı vahidloә ölçülür ?

•

manometr
nyütonla
tonla
%  lә
Mpa – la

94 Dartılmaya sinaq nә üçün aparılır ?

•

bәrkliyini tәyin etmәk üçün
maqnitlәşmә qabiliyyәtini tәyin etmәk üçün
elektrik müqavimәtini tәyin etmәk üçün
zәrbә ölçülüyünü tәyin etmәk üçün
möhkәmliyi tәyin etmәk üçün

95 Hansı dinamik sınağa aiddir ?

•

sürüngәkliyin tәyini
möhkәmliyin tәyini
bәrkliyin tәyini
zәrbә özlülüyünün tәyini
plastikliyinn tәyini

96 Mexaniki sinaqların әsas neçә növü var ?

•

4
6
5
2
1

97 Statik sınağa hansı aiddir ?

•

buxarlanma temperaturunun tәyini
tezliyin tәyini
zәrbә özlülüyünün tәyini
Bәrkliyin tәyini
әrimә temperaturunun tәyini

98 Mәrkәzi baş әtalәt oxları ..................... deyilir.

•

Mәrkәzdәn qaçma momenti maksimal olan oxlara
Mәrkәzdәn qaçma momenti müsbәt olan oxlara
әtalәt momenti sıfıra bәrabәr olan oxlara
koordinat oxları kәsiyin ağırlıq mәrkәzindәn keçәn oxlara
Mәrkәzdәn qaçma momenti mәnfi olan oxlara

99 Baş әtalәt oxları ..................... deyilir.

•

Mәrkәzdәn qaçma momenti maksimal olan oxlara
Mәrkәzdәn qaçma momenti müsbәt olan oxlara
koordinat oxları kәsiyin ağırlıq mәrkәzindәn keçәn oxlara
Mәrkәzdәn qaçma әtalәt momenti sıfıra bәrabәr olan oxlara
Mәrkәzdәn qaçma momenti mәnfi olan oxlara

100 Hansı statik mexaniki sınaqdır ?

•

burulmada
maye axıcılığı
zәrbә özlülüyünә
dartılma
sәrbәst düymә

101 Hansı dinamik sinaq adlanır ?

•

әyilmәdә
dartılmada
sıxılmada
zәrbә özlülüyünә
burulmada

102 Mikrobәrkliyi ölçmәk üçün ucluq nәdәn düzәldilir ?

•

plastik kütlәdәn
Almazdan
bәrk әrintidәn
poladdan
Alüminiumdan

103 Vikkers üsulu ilә bәrkliyi ölçmәk üçün ucluq nәdәn ibarәtdir ?

•

poladdan
Almazdan
bәrk әrintidәn
çuğundan
misdәn

104 Zәrbә özlülüyü hansı vahidlә ölçülür ?

•

Mc/m^2 – la
kq – la
sm – lә
tonla
Mm – lә

105 nisbi nazilmә hansı sınaqlarla tәyin edilir ?

•

metalı darttanda

•
metalı sıxanda
fiziki xassәlәri tәyin edәndә
metalı әyәndә
metalı kәsәndә

106 Statik hәll olunmazlığın meyyarı nәdir?

•

mәchul qüvvәlәrin sayı ilә müvazinәt tәnliklәrinin fәrqinә statik hәll olmamazlıq dәrәcәsi deyilir
dayaqların sayı ilә әalavә tәnliklәrin fәrqi
dayaqların sayı ilә әlavә tәnliklәrin cәmi
mәchul dayaqların sayı
mәchul qüvvәlәrin sayı

107 Statik hәll olunan tirlәrdә dayaq reaksiyalarının tәyinindә ... istifadә olunur

•

müvazinәt tәnliklәrindәn
üç moment tәnliklәrindәn
Puasson tәnliklәrindәn
deformasiyaların kәsilmәzlik tәnliklәrindәn
qüvvәlәr üsulunun kanonik tәnliklәrindәn

108 ...belә әyilmә xalis әyilmә adlanır

•

ixtiyari eninә әyilmә yaranarsa
әgәr tirin en kәsiyindә ixtiyari sadә deformasiya növü yaranarsa
әgәr tirin en kәsiyindә әyici moment vә normal qüvvә yaranarsa
әgәr tirin en kәsiyindә әyici moment vә kәsici qüvvә yaranarsa
әgәr tirin en kәsiyindә yalnız әyici moment yaranarsa

109 Xalis әyilmәdә tirin әyriliyi necә tәyin olunur

•
110 Maşının tormozlanma rejimindә hәrәkәtverici vә müqavimәt qüvvәlәrinin işlәri arasında nә cür aslılıq olmalıdır?

•

111 Fırlanma kinematik cütündә yaranan reaksiya qüvvәsinin hansı parametri mәlumdur?

•

Istiqamәti vә qiymәti
Istiqamәt vә tәtbiq nöqtәsi
Qiymәti
Istiqamәti
Tәtbiq nöqtәsi

112 Giriş bәndinә tarazlayıcı qüvvә nә üçün tәtbiq olunur?

•

Müqavimәt qüvvәsini tapmaq üçün
Tәsir edәn qüvvәlәri tarazlaşdırmaq üçün
Reaksiya qüvvәsini tapmaq mәqsәdilә
Sürtünmә qüvvәsini tapmaq mәqsәdilә
Әtalәt qüvvәsini tapmaq üçün

113 Sistemin statik hәll olunmazlıq dәrәcәsi nәyә deyilir?

•

namәlum daxili qüvvәlәrin sayına
Sistemin hәll olunması üçün lazım olan әlavә tәnliklәrin sayı
müvazinәt tәnliklәrinin sayına
dayaq reaksiyalarının sayına
mәlum daxili qüvvәlәrin sayına

114 Dartılmada vә sıxılmada statik hәll olunmamazlığın şәrti nәdәn ibarәtdir?

•

mәchul qüvvәlәrin sayına nisbәtәn bir müvazinәt tәnliyinin çox olması
deformasiyaların tәyin edildiyi mәsәlәlәr
sistemin mәchul qüvvәlәrinin sayı mevazinәt tәnliklәrinin sayından çox olduğu halda
mәchulların sayı müvazinәt tәnliklәrinә nisbәtәn az olan halda
mәchul qüvvәlәrin vә müvazinәt tәnliklәrinin sayının eyni olması

115 Hansı sistemlәr statik hәll olunmayan sistemlәr adlanır?

•

Hәndәsi dәyişәn sistemlәr
Daxili qüvvәlәri yalnız statikanın müvazinәt tәnliklәrinin kömәyi ilә tәyin olunmayan sistemlәr
İdeal elastiki xassәlәrә malik olan materialdan ibarәt sistemlәr
Hәndәsi dәyişmәz sistemlәr
Daxili qüvvәlәri statikanın müvazinәt tәnliklәrin kömәyi ilә tәyin olunan sistemlәr

116 Ardıcıl sxem üzrә işlәyәn mexanizmlәrin ümumi f.i.ә. necә hesablanır?

•
117 Xalis әyilmә hansi parametrlә xarakteriza olunur?

•

tirin en kәsiyindә yaranan sadә defәrmasiya növülә
tirin en kәsiyindә yaranan әyici moment
tirin en kәsiyindә yaranan әyici moment vә kәsici qüvvә
tirin en kәsiyindә yaranan әyici moment vә normal qüvvә
ixtiyari eninә әyilmә yaranarsa

118 Kәsiyin baş әtalәt oxlarına nәzәrәn әtalәt momentlәrinә ...............deyilir.

•

baş mәrkәzi әtalәt momentlәri
baş әtalәt momentlәri
toplu әtalәt momentlәri
normal әtalәt momentlәri
tam әtalәt momentlәri

119 Verilmiş tirdә әyilmiş oxun differensial tәnliyi necә yazılır?

•
120 Verilmiş tirdә әyilmiş oxun differensial tәnliyi necә yazılır?

•

121 Verilmiş tirdә inteqrallama sabitlәri hansı bәrkidilmә şәrtindәn tәyin edilir?

•

122 Çәp әyilmәdә neytral oxun vәziyyәti necә tәyin olunur?

•

123 Verilmiş tirin sәrbәst ucundakı әyinti nәyә bәrabәrdir?

•
y=0

124 Verilmiş tirdә әyilmiş oxun differensial tәnliyi necә yazılır?

•
125 Tirin әyilmiş oxunun tәxmini differensial nәmliyini göstәrin.

•

126 Irәlilәmә cütlәrindә cismә tәsir edәn әvәzlәyici Q qüvvәsi sürtünmә konusunun daxilindәn keçәrsә necә hәrәkәt
edir?

•

Qeyri müntәzәm
Artan sürәtlә
Sükunәtdә olar
Müntәzәm
Tәcillә

127 әyilmiş oxun hәqiqi diferensial tәnliyi necә yazılır?

•

128 valın en kәsiyindә yaranan burucu momentin әn böyük (modulca) qiymәti nәyә bәrabәrdir?

•

10 кнм
50 кнм
15 кнм
40 кнм
30 кнм

129 valın en kәsiyindә әmәlә gәlәn toxunan gәrginliklәri tәyin etmәk üçün istifadә olunan düsturu göstәrin?

•
130 Valın e kesiyinde yaranan burucu momentinin qiymәtini tәyin edin F= 1 kH, R= 10 см

•

15 кN см
20 kN см
10 kN см
25 кN см
5 кN см

131 Üçbucağın tәpәsindәn keçәn vә oturacağına paralel oxa nәzәrәn әtalәt momentinin düsturu hansıdır?

•

132 Valın sәrbәst ucundakı burulma bucağını tәyin edin?

•

133 Burulmada sәrtlik hansı düsturla tәyin olunur ?
EF

•

GA
EA

134 Dairәnin kәsiyin mәrkәzi X,Y oxlarına nәzәrәn әtalәt momentinin düsturu hansıdır?

•

135 Dairәnin kәsiyin mәrkәzi X,Y oxlara nәzәrәn әtalәt momentinin ifadәsini göstәrin?

•

•
136 Baş oxların әtalәt momentlәrinin vәziyyәti hansı düsturla ifadә olmuşdur? (Sürәt 03.06.2014 15:40:30)

•

137 Ağırlıq mәrkәzinin koordinatlarının hesablanmasında istifadә olunan düstur hansıdır?

•

138 Mәrkәzi oxlara nәzәrәn dairәnin әtalәt momentlәrinin cәmini ifadә edәn düsturu göstәrin.

•

•

139 İki qarşılıqlı perpendikulyar oxlara nәzәrәn әtalәt momentlәrinin cәmini ifadә edәn düsturu tәyin edin.

•
140 X oxuna görә göstәrilmiş hәndәsi fiqurun әtalәt momentinin düsturu hansıdır?

•

141 A sahәsinin statik momentlәrinin ifadәlәrini göstәrin.

•

•

142 Koordinat oxları 90 dәrәcә döndükdә mәrkәzdәnqaçma әtalәt momentlәrinin ( İxy) işarәsini necә dәyişir

•

Işarә hәmişә müsbәtdir
Işarә dәyişmir
Ancaq qiymәtlәri dәyişir
Içarә müsbәtdәn mәnfiyә vә ya әksinә dәyişir
Işarә hәmişә mәnfidir

143 Birbirinә perpendikulyar iki oxa nәzәrәn ox әtalәt momentinin cәmi nәyә bәrabәrdir?

•

Oxlar döndükdә bu cәm dәyişir
Sabit kәmiyyәtdir vә oxlar müәyyәn bucaq qәdәr dәyişdikdә bu cәm dәyişmir
Oxlar 45 dәrәcә saat әqrıbi istiqamәtindә döndükdә bu cәm sıfra bәrabәr olur
Oxlar 45 dәrәcә saat әqrıbi hәrәkәtinin әksinә döndükdә bu cәm sıfra bәrabәr olur
Oxlar ixtiyari bucaq qәdәr döndükdә bu cәm hәmişә mәnfidir

144 Mexanizmin hәrәkәtinin diferensial tәnliyi hansıdır?

•

145 Mexanizmin hәrәkәt tәnliyini inteqrallamaqda mәqsәd nәdir?

•

Reaksiya qüvvәsinin tәyini
Giriş bәndinin hәrәkәt qanununun tapılması
Çıxış bәndinin sürәtinin tapılması
Mexanizmә tәsir edәn qüvvәlәr tapılır
Sürtünmә mәsәlәsi hәll olunur

146 Mexanizmin hәrәkәtinin qeyri müntәzәmliyi hansı düsturla hesablanır?

•

147 Deformasiya xarici qüvvәnin qiymәtindәn asılıdırmı?

•

xarıcı qüvvәlәrin xarakterindәn asılıdır
asılı deyil
asılıdır
bәzi hallarda asılıdır
hәmişә asılı olmur

148 Plastik deformasiya nәdir?

•

material öz formasını dәyişir, ölçüsünü dәyişmir
deformasiyanın ilk mәrhәlәsidir
xarici qüvvә götürüldükdә cisimdә qalan qalıq deformasiyadır
materialın müәyyәn hissәsindә әmәlә gәlәn deformasiyadır
material öz ölçüsünü dәyişir, formasını dәyişmir

149 Elastik deformasiya nәdir?

•

material ona tәsir edәn qüvvә götürüldükdә öz әvvәlki formasını bәrpa etmir
material ona tәsir edәn qüvvә götürüldükdә öz әvvәlki formasını bәrpa edir
material tәrkibni dәyişir
material xarici qüvvәnin tәsirindәn xassәlәri dәyişmir
material xarici qüvvәnin tәsirindәn xassәlәri dәyişir

150 Tam deformasiya nәdir?

•

elastik deformasiyanın bir növüdür
elastik vә plastik deformasiyaların cәmidir
xarici qüvvәlәr tәsiri götürüldükdә öz әvvәlki formasını bәrpa etmәsidir
materialın bir hissәsinin ölçüsünin dәyişmәsidir
materialın bir hissәsinin formasının dәyişmәsidir

151 Burulma deformasiyasının fәrqli cәhәtini göstәrin

•

brusun eninә kәsiyindә yaranan normal qüvvәnin işarәsi mәnfi qәbul edilir
brusun eninә kәsiyindә burucu moment alınır
brusun eninә kәsiyindә normal qüvvә alınır
brusun eninә kәsiyindә daxili qüvvәlәr әmәlә gәlmir
brusun eninә kәsiyindә yaranan normal qüvvәnin işarәsi müsbәt qәbul edilir

152 Sürüşmә (kәsilmә) deformasiyanın xarakterik cәhәtini göstәrin

•

brusun eninә kәsiyindә burucu moment yaranır
brusun eninә kәsiyindә normal qüvvә yaranır
brusun eninә kәsiyindә әyici moment yaranır
brusun eninә kәsiyindә daxili qüvvәlәr yaranmır
brusun eninә kәsiyindә kәsici qüvvә yaranır

153 Xalis әyilmә nәyә deyilir?

•

brusun eninә kәsiyindә bәrabәr yayılmış qüvvәdәn yaranan deformasiyadır
brusun eninә kәsiyindә yalnız әyici moment yaranan sadә deformasiyadır
brusun eninә kәsiyindә topa qüvvәdәn yaranan deformasiyadır
brusun eninә kәsiyindә yalnız kәsici qüvvә yaranan deformasiyadır
brusun eninә kәsiyindә normal qüvvә yaranan deformasiyadır

154 Dartılma vә ya sıxılma deformasiyanı xarakterizә edin

•

brusun eninә kәsiyindә normal vә kәsici qüvvә yaranır
brusun eninә kәsiyindә yalnız burucu moment yaranır
brusun eninә kәsiyindә yalnız normal quvvә yaranır
brusun eninә kәsiyindә yalnız әyici moment yaranır
brusun eninә kәsiyindә yalnız kәsici qüvvә yaranır

155 Işәsalma rejimindә sürәt necә dәyişir?

•

Sürәt azalır
Sabitlәşir
Sürәt artıbazalır
Sürәt rәqsi dәyişir
Sürәt artır

156 En kәsiyi dairәvi olan brusların en kәsiyindә hansı gәrginliklәr yaranır ?

•

baş gәrginliklәr
normal gәrginliklәr
gәrginlik yoxdur
toxunan vә normal gәrginliklәr
toxunan gәrginliklәr

157 Deformasiyanın hansı növü burulma adlanır ?

•

brusun en kәsiyindә iki daxili qüvvә faktoru yaranan deformasiya növü
brusun en kәsiyindә kәsici qüvvә yaranan sadә deformasiya növü
brusun en kәsiyindә kәsici qüvvә vә әyici moment yaranan deformasiya növü
brusun en kәsiyindә yalnız burucu moment yaranan sadә deformasiya növünә burulma deyilir
brusun en kәsiyindә әyici moment yaranan sadә deformasiya növü

158 Cismin deformasiyasında alınan mütlәq uzanma hansı ifadә ilә tәyin edilir ?

•

Nl
∆α
γ
E
EA

159 Burucu moment epyuru necә adlanır ?

•

brusun uzunluğu boyu nisbi burulma bucağının dәyişmәsini göstәrәn qrafik
brusun uzunluğu boyu burucu momentin dәyişmәsini göstәrәn qrafik
brusun uzunluğu boyu burulma bucağının dәyişmәsini göstәrәn qrafik
brusun uzunluğu boyu toxunan gәrginliklәrin dәyişmәsini göstәrәn qrafik
brusun en kәsiyindә toxunan gәrginliklәrin dәyişmәsini göstәrәn qrafik

160 Aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansı mürәkkәb düformasiya deyil?

•

eyni zamanda brus dartılır vә burulur
eyni zamanda brus dartılır vә әyilir
eyni zamanda brus sıxılır vә әyilir
brus yalnız sıxılır
eyni zamanda brus sıxılır vә sürüşür

161 Eninә әyilmә nәdir?

•

en kәsiklәrindә daxili qüvvәlәrin bir komponenti alınır
en kәsiklәrindә normal qüvvә alınır
en kәsiklәrindә әyici moment alınır
en kәsiklәrindә normal vә kәsici qüvvә alınır
en kәsiklәrindә әyici moment vә kәsici qüvvә alınır

162 Sadә deformasıyada neçә qüvvә iştirak edir?

•

2
1
4
5
3

163 Sadә deformasıyanın neçә növü olur?

•

1

•

5
4
3
2

164 SenVenan prinsipinin mahiyyәti nәdәn ibarәtdir?

•

tәsir qüvvәsinin qiymәti nәzәrә alınmır
tәsir qüvvәsinә ekvivalent topa qüvvә ilә әvәz edilir
Cismin kiçi sәthindә tәtbiq edilmiş qüvvә, bu qüvvәyә stati ekvivalent baş vektorla әvәz edilir
tәsir qüvvәsinә ekvivalent baş momentlә әvәz edilir
tәsir qüvvәsinә ekvivalent baş vektoru vә baş momenti ilә әvәz edilir

165 Deformasiyanın kiçik olması fәrziyyәsinin mahiyyәtini göstәrin

•

konstruksiya elementlәri nisbi deformasiya hәddi daxilindә işlәyir
konstruksiya elementlәri elastik hәddi daxilindә işlәyir
konstruksiya elementlәri plastik hәddi daxilindә işlәyir
konstruksiya elementlәri deformasiyaya uğramır
konstruksiya elementlәri mütlәq deformasiya hәddi daxilindә işlәyir

166 İzotrop materialların xarakterik cәhәtini göstәrin?

•

materialı müxtәlif hissәlәrinin eyni xassәli olmaması
marerialın bütün hissәlәrinin eyni xassәli olmasıdır
kristal qәfәsdә atomların hәndәsi düzgün yerlәşmәsi
materialın bәrk haldan maye hala vә әksinә keçid prosesi müәyyәn temperatur intervalında baş verir
materialın sürüşmә müstәvilәrinin olması

167 Aşağıda verilmiş materiallardan hansı izotropdur?

•

şüşә vә polad
mis vә çuqun
qatran vә mis
çuqun vә polad
şüşә vә qatran

168 Kvadratın mәrkәzi x oxuna nәzәrәn әtalәt momentinin ifadәsi hansıdır?

•

169 Kәsik sahәsinin qütb әtalәt momentinin ifadәsini göstәrin.

•

170 Kәsik sahәsinin x oxuna nәzәrәn әtalәt momentinin ifadәsini göstәrin.

•

171

•

172 Bәndә tәsir edәn bütün xarici qüvvәlәrin elementar işi müsbәtdirsә ona nә deyilir?

•

çıxış bәndi
aparan bәnd
aparılan bәnd
başlanğıc bәnd
giriş bәndi

173 Metaldakı çatlar hansı qüsurlara aiddir?

•

Sәthi
Nöqtәvi
Hәcmi
Heç birinә
Xәtti

174 Tökmә yoluğu sistemi hansı elementlәrdәn ibarәtdir?

•

Tökük divarın maye metalla qidalandıran element.
Kasa, dayaq borusu, qidalandırıcı (posa tutucu).
Qәlib boşluğundan havanı çıxaran kanal sistemi.
Qәlib boşluğuna maye metalı axıtmaq üçün kanalar.
Qәlib boşluğuna posanın düşmәsinin qarşını alan element.

175 Çәpinә yayma zamanı pәstahın hәrәkәti necә olur?

•

İrәli vә fırlanma
Valların hәrәkәt istiqamәtinә perpendikulyar
Valların hәrәkәti istiqamәtindә
İrәli, geri
Ancaq fırlanma

176 Termomexaniki emalda hansı әmәliyyatlar eyni vaxtda aparılır?

•

Preslәmә vә çәkmә
Әymә vә burma
Ştamplama vә qaynaq
Yayma vә termiki emal
Әritmә vә soyutma

177 Rekristallaşma temperaturu hansı düsturla hesablanır?

•
178 Hansı sәrbәst döymә avadanlığına aiddir?

•

Soba
Mikroskop
Zәrrәbin
Konverter
Hidravlik pres

179 Texnikada әn geniş tәtbiq edilәn metal hansıdır?

•

Fe
Ti
Co
Al
W

180 Plastik deformasiya metalın möhkәmliiyinә necә tәsir edir?

•

Yaxşı
Tәsir etmir
Pis
Artırır
Azaldır

181 Milin uzunluğu, böhran qüvvәsinin qiymәtinә necә tәsir edir ?

•

böhran qüvvәsinin qiymәti milin uzunluğunun kvadratı ilә tәrs mütәnasibdir
böhran qüvvәsinin qiymәti milin uzunluğu ilә tәrs mütәnasibdir
böhran qüvvәsinin qiymәti milin uzunluğundan asılı deyil
böhran qüvvәsinin qiymәti milin uzunluğunun kvadratı ilә düz mütәnasibdir
böhran qüvvәsinin qiymәti milin uzunluğu ilә düz mütәnasibdir

182 Verilmiş tirdә A kәsiyinin dönmә bucağı nәyә bәrabәr olar?

•
183 Verilmiş tirdә B kәsiyinin әyintisi nәyә bәrabәrdir?

•
184 Verilmiş tirdә B kәsiyindә dönmә bucağı nәyә bәrabәrdir?

•

185 IV möhkәmlik nәzәriyyәsi (forma dәyişmәsinә sәrf olunan) necә ifadә olunur?

•
186 Baş istiqamәtlәr üzrә yerdәyiçmәlәrlә ifadә olunan Huq qanununun düzgün ifadәlәrini göstәrin ?

•

187 Verilmiş tirdә B kәsiyindә dönmә bucağı nәyә bәrabәrdir?

•

188 Verilmiş tirdә B kәsiyindә әyinti nәyә bәrabәrdir?

•

189 әyilmәdә toxunan gәrginliklәrә görә tir üçün möhkәmlik şәrti hansıdır?

•
190 Simmetrik dövrlәrdә dözümlülük hәddi necә işarә olunur?

•

191 Verilmiş tirin әn böyük әyici momentinin qiymәti hansıdır:

•

192 Verilmiş tirin әn böyük әyici momentinin qiymәti nәyә bәrabәrdir?

•
193 III möhkәmlik nәzәriyyәsi necә ifadә olunur?

•

194 III möhkәmlik nәzәriyyәsi normal gәrginliklә necә ifadә olunur?

•

195 mexaniki sınaqlarda gәrginlik hansı vahidlә ölçülür ?

•

amperlә
Mpa  la
kq  la
sm  la
voltla

196 metalın bәrkliyini ölçmәk üçün әsas neçә üsuldan istifadә edilir ?

•

10
4
2
1
7

197 metalların zәrbә özlülüyünü necә tәyin edirlәr ?

•

elektri keçiriciliyini ölçmәklә
nümunәni sındırmaqla
nümunәni burmaqla
nümunәni әymәklә
istilik keçiriciliyini ölçmәklә

198 Müstәvi (yastı) eninә әyilmәdә tir üçün normal gәrginliklәrә görә möhkәmlik şәrti hansıdır?

•

199 Boyuna әyilmәdә milin hәr iki ucu sәrt bәrkidildikdә uzunluq әmsalının qiymәti nәyә bәrabәrdir?

•
200

•

201 Verilmiş millәrdәn hansı әyilmә ilә burulmanın birgә tәsirinә mәruz qalır?

•

202 Dözümlülük hәddi nәyә deyilir?
materialın statiki yüklәrin tәsirinә dözә bilmәk qabiliyyәtinә
materialın xarici qüvvәlәrin tәsirinә dözә bilmәk qabiliyyәtinә
materialın bircinsliyinә

•

materialın izotrop olmasına
materialın dәyişәn gәrginliyә işlәyә bilmәk qabiliyyәtinә

203 Baş gәrginliklәr necә adlanır?

•

әlavә olaraq toxunan gәrginliklәrdә yarıanan sahәciklәrdәk gәrginliklәrә
brusun oxu ilә 45° әmәlә gәtirәn sahәciklәrdә әmәlә gәlәn gәrginliklәrә
brusun oxuna perpendikulyar sahәciklәrdә әmәlә gәlәn gәrginliklәr.
baş sahәciklәrdә tәsir edәn gәrginliklәr
ixtiyari kәsiklәrdә tәsir edәn gәrginliklәr

204 Elastik cisimlәr necә adlanır?

•

plastik deformasiyaya uğrayan cisimlәr
öz әvvәlki ölçü vә formasını bәrpa edir
bütün cisimlәr
kövrәk cisimlәr
auizotrop cisimlәr

205 әyilәn tirin gәrgin halı ................... xarakerizә edilir.

•

dayaq reaksiya qüvvәlәrinin qiymәti ilә
tirin kәsiklәrindә әmәlә gәlәn daxili qüvvәlәrlә
xarici qüvvәlәrin növü isә
xarici qüvvәlәrin qiymәti ilә
tirin enkәsiyinin qiymәtilә

206 Dayaq millәrinin sayı ilә dayaqda alınan reaksiya qüvvәlәrinin sayı arasındakı asılılıq nәdәn ibarәtdir?

•

dayaq millәrinin sayı,reaksiya qüvvәlәrinin sayından çox olur.
dayaq millәrinin sayı,reaksiya qüvvәlәrinin sayına bәrabәr olur.
dayaq millәrinin sayı,reaksiya qüvvәlәrinin qiymәti az olduqda azalır.
dayaq millәrinin sayı,reaksiya qüvvәlәrinin qiymәti çox olduqca artır.
dayaq millәrinin sayı,reaksiya qüvvәlәrinin sayından az olur.

207 Mil vә tir nә vaxt eyni mәnalı olur ?

•

mil burulmaya, tir isә әyilmәyә işlәsә
әgәr hәr ikisi әyilmәyә işlәsә
әgәr hәr ikisi burulmaya işlәsә
heç vaxt eyni funksiyalı olmur
tir burulmaya, mil isә әyilmәyә işlәsә

208 әyinti nәyә deyilir?

•

tirin oxu üzәrindәki nöqtәnin üfüqi yerdәyişmәsinә
tirin oxu üzәrindәki nöqtәnin yerdәyişmәsinә
tiring eninә kәsiyinin dönmәsinә
tirin oxu üzәrindәki nöqtәnin şaquli yerdәyişmәsinә
tirin deformasiyasına

209 әyilmәdә düzbucaqlı en kәsikdәki toxunan gәrginliyin maksimal qiymәti nәyә bәrabәrdir?

•

210 әyilmәdә dairәvi en kәsikdәki toxunan gәrginliyin qiymәti nәyә bәrabәrdir?

•
211 әyilmә deformasiyasında düzbucaqlı en kәsikdә normal gәrginlik hansı qanunla paylanır?

•

5
1
2
3
4

212 Verilmiş tirlәrdәn hansı xali әyilmәyә mәruz qalır?

•

213 Verilmiş tirin hansı mәntәqәsindә xalis әyilmә yaranır?

•

heç birindә
CD mәntәqәsindә
AC mәntәqәsindә
DB mәntәqәsindә
bütün uzunluğu boyu

214 әyilmә deformasiyasında ikitavrlı eni kәsikdә toxunan gәrginlik hansı qanunla paylanır?

•

215 Üçü birbirinә perpendikulyar müstәvilәrdә tәsir edәn normal gәrginliklәrin cәmi nәyә bәrabәrdir?

•

216 Baş istiqamәtlәr üzrә yerdәyişmәlәrlә ifadә olunan Huk qanununun düzgün ifadәsini göstәrin.

•

217 Reaksiya qüvvәlәrinin qiymәtlәrini tәyin edin.

•

218 Mürәkkәb gәrgin halında gәtirilmiş (ekvivalent) gәrginliyi kimi........ başa düşülüb.

•

Dartılma vә sıxılmada möhkәmlik hәddi
Mürәkkәb gәrgin halında olan nümunәnin mühkәmliyinә bәrabәr nümunәnin dartılmasında yaranan gәrginlik
Nümunәnin dartılmasına sәfr olunan gәrginlik

Axıcılıq hәddi
Әyilmәdә möhkәmlik hәddi

219 Cismin baxilan kәsiyindә Mb burucu moment vә N normal qüvvә hansi düsturlarla tәyin olunur?

•

220 Qüvvәlәr analizindә nә üçün mexanizmlәri Assur qruplarına ayırırlar?

•

Әtalәt qüvvәsini tapmaq üçün
Assur qrupları statik hәll olan sistemdir
Müqavimәt qüvvәsini tapmaq üçün
Sürtünmә qüvvәsini tapmaq üçün
Ağırlıq qüvvәsini tapmaq üçün

221 Müstәvi kәsiklәr fәrziyyәsinin mәğzi nәdәn ibarәtdir ?

•

qurğunun materialı izotropdur, yәni onun bütün istiqamәtlәrdәki xususiyyәtlәri eynidir
cismә tәsir edәn hәr hansı qüvvәlәr sisteminin tәsiri bu qüvvәlәrin ayriayriliqdakı tәsirlәrinin cәminә bәrabәrdir
brusun qüvvә tәtbiq olunana qәdәrki müstәvi en kәsiyi qüvvә tәsirindәn sonra müstәviliyini itirir
deformasiyaya qәdәr müstәvi olan en kәsik, deformasiyadan sonra da öz müstәviliyindә qalır
qurğunun materialının hәr bir nöqtәsindәki deformasiya hәmin nöqtәdәki gәrginliklәrlә düz mütәnasibdir

222 Elementin hәr bir nöqtәsindә gәrginliklәrin qiymәti nәdәn asılıdır?

•

baş gәrginliklәrin cәmindәn
kәsiyin istiqamәtindәn
normal gәrginliklәrin istiqamәtindәn
toxunan gәrginliklәrin istiqamәtindәn
tam gәrginliklәrin qiymәtindәn

223 Xarici qüvvәnin tәsirindәn әn ümumi halda cismin en kәsiyindә neçә daxili qüvvә amili yaranır?

•

4
6
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224 Eninә nisbi deformasıyanın düsturunu göstәrin :

•

ε_0 = μ^2 ε
ε_0 =  μ ε
ε_0 =  μ^2 ε^2
ε_0 =  με^2
ε_0 =  μ^2 ε

225 Göstәrilәnlәrdәn hansılar metalların mexaniki xassәsinә aiddir ?

•

gәrginlik , әrimәm temperaturu
bәrklik, zәrbә özlülüyü
tökmә , qazudma
Sıxlıq, xәtti genişlәnmә
hәcmi genişlәnmә , likvasiya

226 Bütün materiallar üçün Puasson әmsalının dәyişmә oblastı hansıdır ?

•

μ=0 ÷1
μ = 0 ÷ 0.5
μ = 0 ÷ 0.3
μ = 0 ÷ 0.33
μ = 0.5 ÷ 1

227 Mexaniki sinağa hansı aiddir ?

•

mәsamәliyin tәyini
bәrkliyin tәyini
әrimә temperaturunun tәyini
buxarlanma temperaturunun tәyini
tezliyin tәyini

228 Göstәrilәnlәrdәn hansılar metalların mexaniki xassәsinә aid deyildir ?

•

plastiklik
möhkәmlik
bәrklik
döyülә bilmә
zәrbә özlülüyü

229 σ = E σ tәnliyi nәyi göstәrir ?

•

materialın möhkәmlik hәddini
Çoxoxlu dartılmada Huk qanunu
Gәrginliklә deformasıya arasındakı xәtti asılılığın olmamasını
Gәrginliklә deformasıya arasındakı xәtti asılılığın olmasını
Çoxoxlu sıxılmada Huk qanunu

230 Deformasiyanın potensial enerjisi necә başa düşülür ?

•

bütün qüvvәlәrin hesabına sistemdә toplanan enerji kimi
tәtbiq olunan xarici vә daxili qüvvәlәr hesabına sistemdә toplanan enerji kimi
tәtbiq olunan daxili qüvvәlәr hesabına sistemdә toplanan enerji kimi
tәtbiq olunan xarici qüvvәlәr hesabına sistemdә toplanan enerji kimi
Sürüşmә sәthinә perpendikulyar xarici qüvvәlәr hesabına sistemdә toplanan enerji kimi

231 tәhlükәsiz gәrginliyin buraxılabilәn gәrginliyә olan nisbәti necә adlanır ?

•

Dağılma hәddi
plastiklik modulu
elastiklik modulu
möhkәmliyә görә ehtiyat әmsalı
Puasson әmsalı

232 tәhlükәsiz gәrginliyin әn böyük qiymәti necә olmalıdır ?
Dağıdan gәrginlik

•

toxunan gәrginlik
normal gәrginlik
Buraxılabilәn gәrginlik
gәrginliklәr toplusu

233 Dartılma – sıxılma hansı statik hәll olunmayan sistemlәr adlanır ?

•

Uzunluğu boyu eninә kәsik ölçülәri sabit olan millәr sistemi
Hәndәsi ölçülәrinin birinin qiymәti verilmәyәn sistemlәr
Pillәlәrin sayı üçün çox olan sistemlәr
daxili qüvvәlәri statikanın müqavimәt tәnliklәri ilә tәyin oluna bilmәyәn sistemlәr
mәchulların sayı sistem üçün tәrtib oluna bilәcәk tәnliklәrinjin sayı ilә eyni olan sistemlәr

234 Dartılma – sıxılma hansı statik hәll olunmayan sistemlәr adlanır ?

•

Uzunluğu boyu eninә kәsik ölçülәri sabit olan millәr sistemi
Hәndәsi ölçülәrinin birinin qiymәti verilmәyәn sistemlәr
Pillәlәrin sayı üçün çox olan sistemlәr
daxili qüvvәlәri statikanın müqavimәt tәnliklәri ilә tәyin oluna bilmәyәn sistemlәr
mәchulların sayı sistem üçün tәrtib oluna bilәcәk tәnliklәrinjin sayı ilә eyni olan sistemlәr

235 Enkәsiyi düzbucaqlı olan tirlәrdә әn böyük toxunan gәrginlik kәsiyin hansı hissәsindә alınır.

•

kәsiyin neytral oxdan olan mәsafәnin 1/2 hissәsindә
kәsiyin bütün qatlarında
kәsiyin hündürlüyünün 2/3 hissәsindә kәsiyin hündürlüyünün 2/3 hissәsindә
kәsiyin neytral qatında
sabit qalır

236 En kәsiyi düzbucaqlı olan tirlәrin en kәsiklәrindә toxunan gәrginliklәr kәsiyin hündürlüyü üzrә necә dәyişir?

•

hiperbola qanunu üzrә
sabit qalır
ellips qanunu üzrә
parabola qanunu üzrә
sıfra bәrabәrdir

237 Düzbucaqlı enkәsiyin müqavimәt momenti necә hesablanır?

•

238 Dairәvi en kәsiyin müqavimәt momenti nәyә bәrabәrdir?

•

239

•
240 Brinell üsulu ilә bәrklik tәyin edilmәsindә nümunә sәthinә batirilan uclugun (polad kürәciyin) bәrkliyini
xarakteriza edin?

•

300HB
250HB
450HB
500HB
100HB

241 Temperatur gәrginliklәrinin düsturunu göstәrin.

•
242 Millәrin bәrabәr müqavimәti en kәsikdә necә hesablanır?

•
243 Milin xüsusi çәkisini nәzәrә almaqla dartılmada milin möhkәmliyi düsturla hesablanır:

•
244 Dartılma vә sıxılma deformasiyalarında möhkәm şәrti düsturuna әsasәn hesablanır

•

245 Dartılma vә sıxılmada mәrkәzi dartılmanın,sıxılmanın şәrti nәdәn ibarәtdir?

•

milin en kәsiyindә yalnız toxunan gәrginlik әmәlә gәlir
milin en kәsiklәrindә yalnız normal qüvvә yarandıqda
milin en kәsiyindә normal vә kәsici qüvvә yarandıqda
milin en kәsiyindә normal qüvvә yaranmadıqda
milin en kәsiyindә yalnız toxunan qüvvәlәr yarandıqda

246 Dartılmada möhkәmlik şәrtindәn istifadә etmәklә.......mәsәlәni hәll etmәk olar?

•

4
3
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6
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247 Verilmiş (σ_2= σ_3=0 ) 〖ε 〗_1 = σ_1/E Huk qanunu hansı gәrgin hala aiddir ?

•

Müstәvi ( ikioxlu )
Xәtti ( biroxlu )
Hak qanununa uyqun deyil.
sәthi
Hәcmi9 ( üçoxlu )

248 Rokvel üsulu ilә hansı xassә tәyin edilir ?

•

qaynaq olma qabiliyyәtini
bәrkliyini
maqnit nüfuzluğunu
elektri keçiriciliyini
döyülmә qabiliyyәtini

249 metalın plastikliyini hansı kәmiyyәt göstәrir ?

•

istilik tutumu
nisbi uzanma
maye axıcılıq
likvasiya
elektrk müqavimәti

250 Brinel üsulu ilә metalın hansı xassәsini ölçürlәr ?

•

elastikliyini
möhkәmliyini
bәrkliyini
plastikliyini
istilik tutumu

251 möhkәmlik hansı ümumi xassәyә malikdir ?

•

tökmә
mexaniki
kimyәvi
fiziki

texnoloji

252 Materialların әsas necә xassәsi var ?

•

3
5
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253 әgәr xarici qüvvәlәrin tәsir xәtti brusun oxu ilә üst – üstә düşәrsә , lakin ona paralel olarsa , bu halda yaranan
deformasiya ..........adlanır.

•

sürüşmә
әyilmә
burulma
çәp әyilmә
mәrkәzdәn xaric dartılma ( sıxılma )

254 milıin en kәsiyindә ancaq әyici moment әmәlә gәlәn halda ...... deyilir.

•

normal qüvvә vә kәsici qüvvә
әyici moment vә kәsici qüvvә
xalis әyilmә
kәsici qüvvә
normal qüvvә

255 bәrklik hansı ümumi xassәyә malikdir ?

•

kimyәvi
mexaniki
tökmә
texnoloji
fiziki

256 Deformasiyanın hansı növü burulma adlanır?

•

Brusun en kәsiyindә iki daxılı qüvvә faktoru yaranan sadә deformasiya növünә
Brusun en kәsiyindә yalnız burucu moment yaranan sadә deformasiya növünә
Brusun en kәsiyindә kәsici qüvvә vә әyici moment yaranan deformasiya növünә
Brusun en kәsiyindә kәsici qüvvә yaranan deformasiya növünә
Brusun en kәsiyindә әyici moment yaranan deformasiya növünә

257 Materiallar müqavimәtindә öyrәnilәn cisimlәr?

•

qabıqlar
mil, lövhә, qabıq vә massivlәr
lövhәlәr
mil vә qabıqlar
massivlәr

258 Materiallar müqavimәti fәnninin әsas mәqsәdi nәdәn ibarәtdir?

•

Möhkәmliyә görә hesablama
Möhkәmliyә, sәrtliyә vә davamlılığa görә hesablama
Әyilmәyә görә hesablama
Sәrtliyә görә hesablama
Davamlılığa görә hesablama

259 Xalis әyilmәdәn fәrqlim olaraq tirin eninә әyilmәsindә hansı gәrginliklәr alınır ?

•

norma
normal vә toxunan
sıxıcı
alınmır

toxunan

260 Xalis әyilmәdә liflәr bir – birinә tәzyiq göstәrirmi ?

•

dağılır
göstәrir
sürüşür
göstәrmir
әyilir

261 әgәr qüvvәli ox kәsiyin baş әtalәt oxu ilә üst – üstә düşmürsә belә әyilmәyә ........ deyilir.

•

tam әyilmә
çәp әyilmә
xalis әyilmә
yastı әyilmә
eninә әyilmә

262 әgәr qüvvәli ox kәsiyin baş әtalәt oxu ilә üst – üstә düşәrsә belә әyilmәyә ........ deyilir.

•

tam әyilmә
eninә әyilmә
yastı әyilmә
xalis әyilmә
çәp әyilmә

263 Xalis әyilmәdә milin en kәsiyindә ........ yaranır.

•

kәsici normal qüvvә
әyici moment
kәsici qüvvә
normal qüvvә
әyici moment vә kәsici qüvvә

264 Eninә әyilmәdә milin en kәsiyindә ........ yaranır

•

normal qüvvә
kәsici qüvvә vә әyici moment
kәsici qüvvә
әyici moment
normal qüvvә vә burucu moment

265 әgәrm milıin en kәsiyindә eyni vaxtda kәsici qüvvә vә әyici moment yaranarsa , milin әyilmәsinә .......... deyilir.

•

Eninә әyilmә
yastı әyilmә
uzununa әyilmә
tam әyilmә
yerli әyilmә

266 Cismin ona tәsir edәn qüvvәdәn azad etdikdә öz әvvәlki formasını bәrpa etmәmәk qabiliyyәti necә adlanır ?

•

bәrklik
gәrginlik
elastiklik
plastiklik
möhkәmlik

267 Cismin ona tәsir edәn qüvvәdәn azad etdikdә öz әvvәlki formasını bәrpa etmәk qabiliyyәti necә adlanır ?

•

bәrklik
gәrginlik
plastiklik
elastiklik
möhkәmlik

268 Xarici qüvvә cismin kiçik bir sahәsinә tәtbiq edildikdә qüvvә tәtbiq edilәn hissәdә ... deformasiya alınır

•

tam
elastik
Ümumi
yerli
plastik

269 Cismin hәcmi üzrә yayılmış deformasiyaya .... deyilir

•

mikro deformasiya
elastik deformasiya
yerli deformasiya
Ümumi deformasiya
plastik deformasiya

270 Plastiklik ölçüsü ( dәrәcәsini ) xarakterizә edәn kәmiyyәtlәrini göstәrin

•

a_m vә [σ]
σ_(m ) vә φ
σ_(m )vә δ
δ vә φ
σ_(m ) vә σ_ax

271 Hansı deformasıyalar elastiki deformasıyalar adlanırlar ?

•

xәtti vә bucaq deformasiyaların yarandığı haldakı deformasiyalar
Qüvvәnin tәsiri kәsildikdә müәyyәn qalıq deformasiyaların olduğu haldakı deformasiyalar
Elastiklik nәzәriyyәsi düsturlarl ilә tәyin olunan deformasiya
Qüvvәnin tәsiri kәsildikdәn sonra cismin öz әvvәlki vәziyyәti alan haldakı deformasiya
bucaq deformasiyalarının yarandığı haldakı deformasiyalar

272 Qüvvәnin tәsiri kәsildikdәn sonra öz әvvәlki vәziyyәti bәrpa olunan haldakı deformasiya necә necә adlanır ?

•

elastiki vәya qalıq
elastiki
elastiki  plastiki
qalıq vәya plastiki
deformasiya olunmamış

273 Hәcmin müәyyәn hissәsindә әmәlә gәlәn deformasiya necә adlanır ?

•

makro deformasiya
elastik
Ümumi
yerli
plastik

274 Bir birinә perpendikulyar yan uzlәrindә daxil qüvvәlәrin hansi kompanenti әmәlә gәldikdә xalis sürüşmә alinar?

•

әyici vә burucu moment
әyici moment
kәsici qüvvә
normal qüvvә
burucu moment

275 Sadә deformasiya növlәrini göstәrin?

•

dartılma vә ya sıxılma ilә yanaşı burulma
mәrkәzdәn kәnar dartılma vә ya sıxılma
çәpinә әyilmә, burulma ilә әyilmә
dartılma vә ya (sıxılma), sürüşmә vә ya kәsilmә, burulma, xalis әyilmә
dartılma vә ya sıxılma ilә birlikdә әyilmә

276 Sadә deformasiyaların sayını göstәrin?

•

3
6
7
4
5

277 Tәsir qüvvәsi götürüldükdәn sonra materialın öz әvvәlki forma vә ölçülәrinin alınmaması deyilir:

•

yerdәyişmә deformasiya
aralıq deformasiya
elastiki deformasiya
qalıq (plastiki deformasiya)
yerli deformasiya

278 Xarici qüvvәlәrin tәsiri nәticәsindә öz әvvәlki forma vә ölçülәrinin dәyişmәsinә deyilir:

•

materialın müqavimәti
qalıq hadisәlәr
yerdәyişmә
deformasiya
deformasiyanın azlığı

279 Eninә kәsik ölçülәri uzununa ölçülәrinә nisbәtәn kiçik olan cismlәrә deyilir:

•

qabıq
massiv
anizotrop cisimlәr
mil (brus)
lövhә

280 Materiallar müqavimәti elminin әsas vәzifәsi konstruksiya elementlәrini hesablama, metodlarını öyrәnmәkdir.

•

sәrtlik
möhkәmlik
kimyәvi müqavimәtliyi
möhkәmlik, sәrtlik vә davamlılıq
davamlılıq

281 Konstruksiya elementlәrinin әvvәlki müqavimәtliyini qoruyub saxlama qabiliyyәti:

•

möhkәmliyi
davamlılığı
sәrtliyi
etibarlığı
uzunömürlüyü

282 Materialım müәyyәn hәddә qәdәr öz forma vә ölçülәrini qoruyub saxlaması:

•

davamlılıq
möhkәmlik
sәrtlik
elastiklik
dağılması

283 Materialın xarici qüvvәlәrin tәsirindәn dağılmasına göstәrdiyi müqavimәtә:

•

elastiklik
möhkәmlik
davamlılıq
sәrtlik
uzunömürlülük

284 Hansı deeformasiya әvvәln baş verir ?

•

plastik

•

elastik
gәrginlik tәtbiq etmәdәn әvvәl
heç birin baş vermir
eyni vaxtda

285 Nümunәnin uzanması hansı gәrginliyin tәsirindәn olur ?

•

toxunan
normal
gәrginlik bәrabәr olanda
heç birinin
gәrginlik olmayanda

286 Nisbi nazilmә hansı hәrflә göstәrilir ?

•

δ
φ
γ
ε
σ

287 Nümunәnin qısalması hansı gәrginliyin tәsirindәn olur ?

•

gәrginlik olmayanda
normal
toxunan
heç birinin
gәrginlik bәrabәr olanda

288 Nisbi uzanma hansı hәrflә göstәrilir ?

•

φ
δ
λ
σ
ε

289 Deformasiyanın dәrәcәsi hansı vahidlә ifadә olunur ?

•

qramla
faizloә
mm – lә
tonla
kq  la

290 deformasiyadan sonra burusun hendesi oxuna normal vә yasti olan kәsik ,deformasiyadan sonrada yasti qalir vә
burusun oxuna normal olur: hansi hipotezi ifadә edir?

•

Huk
Formani saxlama
Bernulli
Senvenin
LyudersÇernov

291 Deformasiyadan әvvәl brusun hәndәsi oxuna normal vә yastı olan kәsik , deformasiyadan sonra da yastı qalır vә
brusun oxuna normal olur – hansı hipotezi ifadә edir ?

•

Huk
Formanı saxlama
Sen – Venin
Bernulli
Lyuders  Çernov

292 kövrәk materiallar üçün hәddi gәrginlik kimi hansı gәrginlik deyilir ?

•

toplu
mütәnasiblik hәddi
axıcılıq hәddi
möhkәmlik hәddi
buraxıla bilәn hәdd

293 Plastik materiallar üçün hәddi gәrginlik sürüşmәdә ......... qәbul edilir.

•

toplu
mütәnasiblik hәddi
möhkәmlik hәddi
axıcılıq hәddi
buraxıla bilәn hәdd

294 Dartıcı qüvvәni artırmaq tәlәb olunmadan әvvәlkinә nisbәtәn deformasiyanın qiymәti bir neçә dәfә çıx artması
necә adlanır ?

•

materialın köhnәlmәsi
materialın möhkәmliyi
materialın plastikliyi
materialın axması
materialın dağılması

295 Statiki hәll olunmayan sistemlәr necә hәll olunur ?

•

sistemә deformasiya olunmamış baxılır
statika tәnliklәri ( müvazi8nәt ) ilә yerdәyişmә tәnliklәri ilә birlikdә
yerdәyişmәnin ( deformasiyanın ) tәnliklәrin kömәyilә
müvazinәt tәnliklәrin kömәyilә
Huk qaqnununa әsasәn

296 Tәhlükәli halın yaranmasına uyğun gәlәn gәrginliyә hansı gәrginlik deyilir ?

•

aralıq gәrginlik
normal gәrginlik
buraxıla bilәn gәrginlik
hәddi gәrginlik
toxunan gәrginlik

297 Kövrәk materiallarda axma sahәsi mövcuddurmu ?

•

Ancaq statik yüklәr tәsir etdikdә әmәlә gәlir
xarici qüvvәnin qiymәtindәn asılı olaraq ola bilir
olur
olmur
xarici qüvvәnin istiqamәtindәn asılı olaraq ola bilir

298 Kövrәk materialların sәciyyәvi xüsusiyyәti nәdir ?

•

Kövrәk materiallardan istifadә olunmaması
dartılmada vә sıxılmada müqavimәtin eyni olması
dartılmaya daha yaxşı müqavimәt göstәrmәsi
Sıxılmaya nәzәrә çarpacaq dәrәcәdә daha yaxşı müqavimәt göstәrmәsi , nәinki dartılmaya
sıxılmada axıcılıq hәddinin çıx olması

299 әgәr materialın dartılmaya vә sıxılmaya müqavimәt göstәrmәsi qabiliyyәti müxtәlifdirsә möhkәmlik ehtiyatı әmsalı
necә tәyin edilir ?

•

möhkәmlik ehtiyatı әmsalının tәyin edilmәsinә ehtiyac yoxdur.
sıxılmada möhkәmlik ehtiyatı әmsalı qәbul edilir ?
dartılmada möhkәmlik ehtiyatı әmsalı qәbul edilir ?
dartılmaya vә sıxılmaya ayrı – ayrılıqda ehtiyatı әmsalını tәyin edib , onlardan böyük olanı qәbul edilir.
möhkәmlik ehtiyatı әmsalı sorgu kitabçasından götürülür

300 Kövrәk materiallar üçün hәddi gәrginlik kimi hansı gәrgin lik götürülür ?

•

toplu
buraxıla bilәn hәdd
axıcılıq hәddi
möhkәmlik hәddi
mütәnasiblık hәddi

301 nümunәnin mütlәq uzanması hansı növ uzanmalar tәşkil edir ?

•

elastik vә qalıq uzanmaların fәrqi
qaqlıq vә tam uzanmaların cәmi
elastik vә tam uzanmaların cәmi
elastik vә qalıq uzanmaların cәmi
tam vә elastik uzanmaların fәrqi

302 Dartıcı qüvvәni artırmaq tәlәb olunmadan әvvәlkinә nisbәtәn deformasiyanın qiymәti bir neçә dәfә çıx artması
necә adlanır ?

•

materialın köhnәlmәsi
materialın möhkәmliyi
materialın plastikliyi
materialın axması
materialın dağılması

303 әn kövrәk materialı seçin :

•

mis
Tablanmış polad
çuqun
daş
az karbonlu polad

304 Bütün materiallar üçün Puasson әmsalı aşağıda göstәrilәn intervalda dәyişir :

•

1.5 ÷ 2,0
2,0 ÷ 3.0
0 ÷ 0.5
0,5 ÷ 1.0
1.0 ÷ 1.5

305 Böyük deformasiya olunma qabiliyyәtinә malik olan materialları seçin :

•

çuqun
Tablanmış polad
daş
mis
az karbonlu polad

306 Hәr bir material üçün Puasson әmsalı ......

•

Tәsir qüvvәsinin növündәn asılıdır
temperaturdan asılıdır
dәyişir
sabitdir
Tәsir qüvvәsinin qiymәtindәn asılıdır

307 Vaxta görә sistemin bir – birindәn asılı olmayaraq dәyişәn hәndәsi parametrlәrin sayı necә adlanır ?

•

sistemin stabillik dәrәcәsi
sistemin hәll olunmazlıq dәrәcәsi
sistemin әlaqәlәri
sistemin sәrbәstlik dәrәcәsi
sistemin statiki nәzәriyyәsi

308 Lyders – Çernov xәttlәri nәyә deyilir ?

•

liflәrin hәndәsi oxu üzrә paylanması
deformasiya zamanı nümunәnin sәthinin genişlәnmәsindә
nümunәnin müәyyәn hissәsindә әmәlә gәlәn deformasiya
nümunәnin sәthindә onun hәndәsi oxu ilә 45 dәrәcә bucaq tәşkil edәn xәtlәrә
nümunәnin dağılma sәthimdә yaranır

309 xalis sürüşmә ilә derormasıyadır ki , onda baş gәrginliklәr.....

•

Әn böyük qiymәtә bәrabәr olur
qiymәtcә bәrabәrdir
qiymәtcә әks olur
qiymәtcә bәrabәr, isyiqamәtcә әks olur
sifira bәrabәr olur

310 Bütün elementlәrdәki qüvvәlәri yalnız statika tәnliklәri ilә tәyin olunan sistemlәrә ................. deyilir

•

sadә sistemlәr
sistemin sәrbәstlik dәrәcәsi
sistemin hәll olunanmazlığı
statiki hәll olunan sistemlәrә
sistemin stabillik dәrәcәsi

311 Plastik mareriallar üçün hәddi gәrginlik dartılmada ( sıxılmada ) ....................... qәbul edilir.

•

toplu
mütәnasiblık hәddi
möhkәmlik hәddi
axıcılıq hәddi
buraxıla bilәn hәdd

312 Brusun oxundan keçәn kәsik necә adlanır ?

•

natamam kәsik
eninә kәsik
çәp kәsik
boyuna kәsik
tam kәsik

313 ox ilә bucaq әmәlәm gәtirәn kәsik necә adlanır

•

natamam kәsik
boyuna kәsik
en kәsik
çәp kәsik
tam kәsik

314 Verilmiş nöqtәdәn brusun hәndәsi oxuna perpendikulyar olan kәsik necә adlanır ?

•

natamam kәsik
boyuna kәsik
çәp kәsik
en kәsik
tam kәsik

315 Dartılmada vә sıxılmada brusun kәsiklәrindә әmәlә gәlәn ox boyu qüvvә nәyә bәrabәr olur ?

•

mәrkәzә doğru yünәlmiş qüvvәyә
kәsiyә toxunan qüvvәyә
kәsici qüvvәyә
Normal qüvvәyә
bütün qüvvәlәrin әvәzlәyici qüvvәyә

316 Sixilan brusun en kәsiklәrindә daxili qüvvәlәrin hansi kompanentlәri olur?
kәsici vә burucu momentlәr

•

әyici moment
normal qüvvә
kәsici qüvvә
burucu moment

317 Eninә әyilmәni xarakterizа edin.

•

Eninә әyilmәdә brusun bütün hissәlәri sixilir.
sadә defarmasiyadir
mürәkkәb defarmasiyaya aid deyildir
mürәkkәb defarmasiyanin bir növüdür
Eninә әyilmәdә brus defarmasiyaya uğramir

318 Dartılma (sıxılma) sadә deformasiyanın xarakterik cәhәtini göstәrin?

•

en kәsiyindә әyici moment vә kәsici qüvvә alınır
en kәsiyindә burucu moment alınır
daxili qüvvәlәrin tәsirindәn әyici moment alınır
milin en kәsik sahәsindә yalnız normal qüvvә alınar
en kәsiyindә kәsici moment alınır

319 Tәsir qüvvәsi götürüldükdәn sonra materialın öz әvvәlki forma vә ölçüsünü alması deyilir:

•

yerli deformasiyası
aralıq deformasiyası
qalıq deformasiyası
elastiki deformasiyası
plastik deformasiyası

320 İki ölçüsü üçüncü ölçüsünә qalınlığına nisbәtәn böyük olan müstәvi sәthli cismә deyilir:

•

massivlәr vә qabıqlar
massiv
qabıq
lövhә
mil

321 Materiallar müqavimәtindә qәbul olunan hipotezlәr:

•

ancaq izotropluq
ancaq elastiklik
bircinslilik
bircinsliliyi, izotpopluğu vә elastikliyi

322 sistemin hәll olunması üçün çatışmayan tәnliklәrin sayı necә tәyin olunur ?

•

statik hәll olunmayan sistemlәrdәn imtina olunur
deformasiya zamanı dayaq reaksiyaları tapılır
mәchulların sayına bәrabәr olur
statiki hәll olunmazlıq dәrәcәsinә bәrabәr olur
yoxlama hesabatı aparılır

323 әgәr elastiki sistemin istәnilәn kәsiyindә daxili qüvvәlәrin әvәzlәyicisini statika tәnliklәri ilә tәyin etmәk mümkün
deyilsә vә әlavә tәnliklәr tәlәb olunursa belә sistemlәrә ......... deyilir.

•

mürәkkәb sistemlәr
müvazinәt sistemlәri
statiki hәll olunan sistemlәr
statiki hәll olunmayan sistemlәr
qeyri  müvazinәt sistemlәri

324 Vaxtdan asılı olmayaraq dәyişmәyәn yükә .... deyilir.
Statik yük
Daimi yük

•

müvәqqәti yük
sabit yük
dinamik yük

325 Elementin qarşılıqlı perpendikulyar üzlәrindә yalnız toxunan gәrginlik yarandığı halda baş verәn deformasiyaya
.......... deyilir.

•

Әyilmә
Sıxılma derormasıyası
dartılma derormasıyası
xalis sürüşmә derormasıyası
Burulma derormasıyası

326 Mәchul qüvvәlәrin sayı ilә sistem üçün yazılmış mümkün olan müvazinәt tәnliklәrinin fәrqinә .................... deyilir.

•

sistemin mürәkkәblik dәrәcәsi
sistemin müvazinәtin dәrәcәsi
statik hәll olunmazlıq dәrәcәsi
statik hәll olunma dәrәcәsi
sistemin stabillik dәrәcәsi

327 Elementin qarşılıqlı perpendikulyar üzlәrindә yalnız toxunan gәrginlik yarandığı halda baş verәn deformasiyaya
.......... deyilir

•

Әyilmә
Sıxılma derormasıyası
dartılma derormasıyası
xalis sürüşmә derormasıyası
Burulma derormasıyası

328 Müstәvi kәsiklәr fәrziyyәsinin mәğzi nәdәn ibarәtdir ?

•

Cismә tәsir edәn qüvvәlәr sisteminin tәsiri bu qüvvәlәrin ayrı – ayrılıqdakı tәsirlәrinin cәminә bәrabәrdir
brusun qüvvә tәtbiq olunana qәdәr müstәvi en kәsiyi qüvvә tәsirindәn sonra müstәvili9yini itirir
Qurğunun materialı izotropdur , yәni onun bütün istiqamәtlәrdәki xassәlәri eynidir
deformasiyaya qәdәr müstәvi kәsik , deformasiyadan sonra da öz müstәviliyini saxlayır
Qurğu materialının hәr bir nöqtәsindәki deformasiya hәmin nöqtәdәki gәrginliklәrlә düz mütәnasibdir

329 әgәr deformasiyan elastikdirsә , atomlar arası dәyiçmәsi .... olur

•

elastiklik qüvvәsini keçir
Kiçik
büyük
dәyişmәz qalır
dağılır

330 Qüvvәnin tәtbiq edilәn yerindәn müәyyәn mәsafәdә duran nöqtәlәrindә hansı növ deformasıya alınır ?

•

makro
plastiki
yerli
Ümumi
elastiki

331 Hәqiqi vә şәrti nisbi uzanma hansı deformasiyada tәxminәn bәrabәr edir ?

•

deformasiya çox böyük olanda
deformasiya kiçik olanda
deformasiya olmayanda
deformasiya heç olmazsa
deformasiya böyük olanda

332 Hәqiqi nisbi uzanma çoxdur yoxsa şәrti nisbi uzanma ?

•

Hәqiqi nisbi uzanma yoxdur

•

şәrti nisbi uzanma
Hәqiqi nisbi uzanma
bәrabәrdir
onlar dәyişmir

333 Hәqiqi nisbi nazilmә hansı hәrflә göstәrilir ?

•

Ε
σ
e
δ
ε

334 Yasti әyilmә nә vaxt әmәlә gәlir

•

qüvvәlәrin tәsir müstәvisi tirin uzununa simmetriya müstәvisi ilә perpendikulyar olduqda
qüvvәlәrin tәsir müstәvisi tirin uzununa simmetriya müstәvisi ilә üstüstә düşmәyәn hallarda
tәsir qüvvәli müәyyәn hәddi kecdiyi hallarda
qüvvәlәrin tәsir müstәvisi tirin uzununa simmetriya müstәvisi ilә üstüstә düşәn hallarda
qüvvәlәrin tәsir müstәvisi tirin uzununa simmetriya müstәvisi ilә müәyyәn bucaq әmәlә gәtirdiyi hallarda

335 Xalis әyilmәdә hansi daxili faktoru tәsir edir

•

әgәr tirin en kәsiyindә ixtiyari sadә deformasiya yaranarsa
tirin en kәsiyindә әyici moment vә kәsici qüvvә faktoru
tirin en kәsiyindә yalniz әyici moment faktoru
tirin en kәsiyindә әyici moment vә normal qüvvә faktoru
ixtuyari eninә әyilmә yaranarsa

336 әgәr tirin en kәsiyindә әyici moment alınarsa, bu hal hansı deformasiya növünә aid edilir?

•

sıxılma
dartılma
xalis әyilmә
burulma
sürüşmә

337 Hәr üç ölçüsü eyni tәrtibli cisimlәrә deyilir:

•

izotrop cisimlәr
massiv
mil
lövhә
qabıq

338 İki ölçüsü üçüncü ölçüsünә nisbәtәn böyük olan әyri sәthli cismә deyilir:

•

lövhә
qabıq
mil
massiv
örtüklәr

339 Cismә , bu cismin öz ölçülәrinә nisbәtәn çox kiçik sahәsinә tәtbiq olunan qüvvәyә..... deyilir

•

sәthi
Topa
yayılmış
müntәzәm yayılmış
qeyri  müntәzәm yayılmış

340 Vaxtdan asılı olmayaraq dәyişmәyәn yükә .... deyilir.

•

Statik yük
sabit yük

•
müvәqqәti yük
Daimi yük
dinamik yük

341 Cismin müәyyәn sahәsi üzrә arakәsmәdәn yayılan kartet yüklәrә .... deyilir

•

Daimi yüklәr
yayılmış yüklәr
yayılmış yüklәr
Statik yüklәr
dinamik yüklәr

342 Tәtbiq edilmәsi şәrtindәn asılı olaraq xarici yüklәr bölünürlәr ...

•

yayılmış vә müvәqqәti
Statik vә dinamik
Daimi vә müvәqqәti
Topa vә yayılmış
Topa vә dinamik

343 Cismin sәthinә tәtbiq edilmiş qüvvәyә... deyilir

•

hәcmi qüvvә
sәthi qüvvә
müvәqqәti qüvvә
daimi qüvvә
yerli qüvvә

344 Tәtbiq edilmәsi şәrtindәn asılı olaraq xarici qüvvәlәr bölünürlәr ...

•

yumşaldıcı vә güclәndirici yüklәr
Daimi vә müvәqqәti yüklәr
Statik vә dinamik yüklәr
fasilәli vә fasilәsiz
Topa vә yayılmış yüklәr

345 Qısa bir vaxt әrzindә qiymәt vә ya vәziyyәtini dәyişәn yükә.... deyilir.

•

yayılmış yük
müvәqqәti yük
dinamik yük
Statik yük
sabit yük

346 Sıfırdan başlayaraq öz son qiymәtini alana qәdәr tәdricәn artan xarici yükә .... deyilir

•

Dinamiki
Statik
Daimi
müvәqqәti
Topa

347 Xarici qüvvәlәrin siniflәri (tәsir etmә qruplara görә)?

•

vahid sahәyә düşәn qüvvә
daimi
müvәqqәti
statiki
yayılmış, topa vә cüt qüvvә

348 Müәyyәn vaxtda tәsir edәn yüklәr .... adlanır

•

dinamik yük
topa ywk
sabit yük

•

müvәqqәti yük
yayılmış yük

349 Yunq modulu hansı hәrflә işarә olunur ?

•

H  lә
Q  lә
F  lә
E – lә
K  lә

350 Aşağıdakılardan hansı deformasiya növlәrini xarakterizә edir ?

•

elastiki . plastiki
nisbi uzanma , nisbi daralma
Sürüşmә , tablama
dartılma , sәxılmaq
gәrginlik , möhkәmlik

351 Hansı yüklәrә dinamik yüklәr deyilir ?

•

qurğunun xüsusi çәkisi
uzun müddәtli yüklәr
qısa vә uzun müddәtli yüklәr
Öz qiymәt vә istiqamәtini nisbәtәn tez dәyişәn yüklәr
qısa vә uzun müddәtli vә qiymәtini dәyiçәn yüklәr

352 Plastik deformasiya metalın bәrkliyinә necә tәsir edir ?

•

sәpәlәyir
tәsir etmir
azaldır
Artırır
yayır

353 Plastik deformasiya metalın möhkәmliyinә necә tәsir edir ?

•

yaxşı
tәsir etmir
azaldır
Artırır
pis

354 Kәsmә üsulundan nә vaxt istifadә edilir ?

•

cismә tәsir edәn qüvvәlәrin xarakterini tәyin etmәk üçün
Cismin materiallarının kәsilmәzliyini tәyin etmәk üçün
Cismin ağırlıq mәrkәzini tәyin etmәk üçün
Daxili qüvvә amillәrin tәyin etmәk üçün
Cismin materiallarının bircinsliyini tәyin etmәk üçün

355 Nisbәtәn böyük vaxt müddәtindә qiymәti sıfırdan işçi qiymәtinә qәdәr artan qüvvәlәr necә adlanır ?

•

topa qüvvәlәr
daimi qüvvәlәr
dinamik qüvvәlәr
statik qüvvәlәr
müvәqqәti qüvvәlәr

356 әgәr xarici qüvvә cismә bir anda tәtbiq olunarsa ( yaxud qüvvәnin artma sürәti böyük olarsa ) belә qüvvәlәr adlanır
...

•

sәthi
daimi
statik

•

dinamik
müvәqqәti

357 BS sistemindә topa qüvvәnin ölçü vahidi nәdir

•

Па
NM
N
kq
N∕m^2

358 Hansı yüklәr statik yüklәr adlanırlar ?

•

Qiymәtini mütәmadi olaraq dәyişәn qüvvәlәr
Cismin uzunluğu boyu tәsir edәn qüvvәlәr
Statikanın müvazinәt tәnliklәri ilә tәyin olunan yüklәr
Qiymәtini , tәtbiq nöqtәsini vә ya istiqamәtini çox kiçik sürәtlә dәyişәn qüvvәlәr
cismin bir nüqtәsinә tәsir edәn qüvvәlәr

359 Kәsmә üsulundan niyә istifadә olunur ?

•

cismә tәsir edәn xarici qüvvәlәrin xarakterini tәyin etmәk üçün
cismin materialının kәsilmәzliyini tәyin etmәk üçün
cismin ağırlıq mәrkәzini tapmaq üçün
daxili qüvvәni tәyin etmәk üçün
cismin materialının bircinsliyini tәyin etmәk üçün

360

•

Bütün gәrginliklәrinin cәmisi
toxunan gәrginliyini
normal gәrginliyini
Verilmiş nöqtәdә hәqiqi (tam) gәrginliyi
orta gәrginliyini

361 Ümumi halda xarici qüvvәlәrin tәsirindәn cismin en kәsiyindә alınan daxili qüvvәlәrin ifadәsini göstәrin?

•

5
4
3
2
6

362 Müәyyәn sahәyә tәsir edәn yayılmış qüvvә necә adlanır ?

•

statik qüvvә
dinamik qüvvә
topa qüvvә
sәthi qüvvә
hәcmi qüvvә

363 Gәrginlik nәyә deyilir.

•

Vahid uzunluğa düşәn deformasiya gәrginlik adlanır
vahid sahәyә düşәn vahid qüvvә gәrginlik adlanır
cismin gәrgin halı gәrginlik adlanır
Vahid qüvvәnin yaratdığı deformasiya gәrginlik adlanır
vahid sahәyә düşәn daxili qüvvәlәrin intensivliyi gәrginlik adlanır

364 Yunq modulu hansı düsturla tәyin edilir?
φ = (∆ F)/F_0
σ = (∆ l)/l_0

•

•

E = S/e
σ = P/F
K = A/F

365 Deformasiya metalın möhkәmliyinә vә bәrkliyinә necә tәsir edir ?

•

Möhkәmliyi artırır, bәrkliyi azaldır
Artırır
azaldır
tәsir etmir
Möhkәmliyi azaldır, bәrkliyi artırır

366 Xarıcı qüvvәlәrin tәtbiq olunması nәticәsindә hissәciklәr arasında yaranan qarşılıqlı tәsir qüvvәsinә ....... deyilir .

•

xarici qüvvәlәr
daxili qüvvәlәr
cәzb edici qüvvәlәr
Ümumi qüvvәlәr
itәlәyici qüvvәlәr

367 Tәsirinin davam etmәsi müddәtindәn asılı olaraq xarici yüklәr ..... olaraq

•

Topa
Daimi vә müvәqqәti
Dinamiki
Statiki
yayılmış

368 Cismin bütün nöqtәlәrinә tәtbiq edilәn qüvvәlәrә... adı verilir

•

sәthi qüvvәlәr
kütlәvi ( hәcmi ) qüvvәlәr
dәyişәn qüvvәlәr
müvәqqәti qüvvәlәr
yerli qüvvәlәr

369 Tirin en kәsiyindә kәsici qüvvә yarandığı sadә deformasiya necә adlanır?

•

әyilmә
sürüşmә vә ya (kәsilmә)
dartılma
sıxılma
burulma

370 Materialın hissәciklәri arasında boşluq olmaması vә bütün hissәlәrdә eyni xassәyә malik olması deyilir:

•

Bernulli fәrziyyәsi
materialların bircinsliyi vә hissәciklәr arasında boşluqların olmaması fәrziyyәsi
materialın elastiklik fәrziyyәsi
cismlәrin deformasiya olunması
atom strukturasının yoxluğu

371 Xarici qüvvә nәyә deyilir?

•

cismin çәkisi vә zәrbә
bir cismin digәrinә mexaniki tәsiri
iki cismin dartılması
cismlәrin bir birinә kimyәvi tәsiri
materialla fiziki tәsiri

372 Normal dartıcı gәrginliklәr necә işarә olunur ?
mәnfi
olunmur
sual işarәsi ilә

•

vergül ilә
müsbәt

373 Sәthә tәsir edәn toxunan qüvvә hansı gәrginlik yaradır ?

•

Burucu
dartıcı
Sıxıcı
Әyici
Toxunan

374 Mexaniki gәrginlik hansı vahidlә ölçülür ?

•

Qramla
Nyütonla
MPa – ilә
Kq  la
tonla

375 Sәthә tәsir edәn normal qüvvә hansı gәrginlik yaradır ?

•

әyәn
normal
gәrginlik yaratmır
sıxan
buran

376 En kәsiyә perpendikulyar olan gәrginlik necә adlanır ?

•

hәqiqi
normal
toxunan
ümumi
müәyәn nıqtәsinә düşәn

377 Mütlәq bәrk cismi xarakterizә edәn iki nöqtә arasındakı mәsafә necә olmalıdır ?

•

iki nöqtә arasındakı mәsafә tәdricәn qısalmalıdır
iki nöqtә arasındakı mәsafә sabit olmalıdır
iki nöqtә arasındakı mәsafә tәqribәn olmalıdır
iki nöqtә arasındakı mәsafә birdәn – birә artmalıdır
iki nöqtә arasındakı mәsafә birdәn – birә qısalmalıdır

378 Mәrkәzi dartılan (sıxılan) bruslarda, maili kәsiyin hansı vәziyyәtindә әn böyük toxunan gәrginliklәr yaranır?

•

Brusun en kәsiklәrindә
Kәsiyin oxu boyu 45 dәrәcә bucaq әmәlә gәtirәn kәsiklәrdә
Brusun oxu boyu istiqamәtindәki kәsiklәrdә
Toxunan gәrginliklәrin exstremal qiymәtlәri aldığı kәsiklәrdә
Brusun hәm oxu boyu, hәm dә en kәsiklәrindә

379 Mәrkәzi dartılan vә sıxılan brusda, maili kәsiyin hansı vәziyyәtindә әn böyük nomal gәrginliklәr yaranır?

•

Brusun boyu istiqamәtindәki kәsiklәrindә
Brusun en kәsiklәrindә (oxuna perpendikulyar)
Toxunan gәrginliklәrin exstremal qiymәtlәr aldığı kәsiklәrdә
Brusun hәm oxu boyu , hәm dә oxa perpendikulyar kәsiklәrdә
Brusun oxu ilә 45 dәrәcә bucaq әmәlә gәtirәn kәsiklәrdә

380 Mәrkәzi dartılan vә sıxılan brusun en kәsiyindә normal gәrginliklәr necә paylanır?

•

Kvadrat parabola qanunu ilә dәyişir
qeyribәrabәr paylanır
en kәsiyinin bütün nöqtәlәrindә sıfra bәrabәrdir
en kәsiyinin bütün nöqtәlәrindә gәrginliklәrin bәrabәr paylanması

•
Kub parabola qanunu ilә dәyişir

381 En kәsiklәrindә müsbәt normal qüvvәlәr alinan deformasiya növünü seçin:

•

Burulma
Dartilma
Sixilma
Әyilmә
Sürüşmә

382 En kәsiklәrindә mәnfi normal qüvvәlәr alinan deformasiya növünü seçin:

•

xalis әyilmә
burulma
dartilma
sixilma
sürüşmә

383 Elementin hәr nöqtәsindә gәrginliklәrin qiymәti nәdәn asilidir?

•

normal gәrginliklәrin istiqamәtindәn
Kәsiyin istiqamәtindәn
gәrginliyin cәmindәn
gәrginliyin istiqamәtindәn
Toxunan gәrginliklәrin istiqamәtindәn

384 Dartyılma deformasiyasında alınan deformasiya neçә növ olur ?

•

6
2
3
5
4

385 Möhkәmliyin pozulması mәrhәlәlәrindә materialda alınan gәrginlik necә adlanır ?

•

Buraxılabilәn
Tәhlükәlә
Toxunan
normal
Tәhlükәsiz

386 Hәqiqi toxunan gәrginliklәri hansı hәrflә işar edilir?

•

Z
Ә
T
H
U

387 Şәrti gәrginlik nәdir ?

•

sәthә bucaq altında tәsir edәn gәrginlik
Yükün ilki9n en kәsik sahәsinә bölünmәsindәn alınan gәrginlik
sәthә tәsir etmәyәn gәrginlik
Şәrti gәrginlik yoxdur
sәthin әks tәrәfinә tәsir edәn gәrginlik

388 Hәqiqi normal gәrginliklәri hansı hәrflә işar edilir ?

•

S
E
K
F
Q

389 Hәqiqi gәrginlik nәdir ?

•

sәthә paralel tәsir edәn gәrginlik
hәqiqi gәrginlik yoxdur
qüvvәnin sәthә bölünmәyindә alınan gәrginlik
sәthә perpendikulyarb tәsir edәn gәrginlik
deformasiya zamanı qüvvәni faktiki en kәsiyә bölmәklә alınan gәrginlik

390 Normal gәrginliklәr neçә yerә bölünür ?

•

1
6
2
5
3

391 Aşağıda göstәrilәn hansı hallarda cisim sәrbәst cisim adlanır ?

•

Fәzada ancaq fırlanma hәrәkәti etdikdә
Cisim fәzada istәnilәn istiqamәtdә yerdәyişmә aldıqda
Müstәvi üzәrindә yastı paralel hәrәkәti etdikdә
Fәzada hәm fırlanma hәm dә irәlilәmә hәrәkәti etdikdә
Fәzada ancaq irәlilәmә hәrәkәti etdikdә

392

•

393 Dartılmada milin maili kәsiklәrindә әmәlә gәlәn gәrginliklәrinin tәyin edilmәsindә istifadә edilәn düsturu göstәrin.

•

394 Hәr iki kәsikdә normal qüvvәlәrin ifadә olunması ........göstәrilmişdir.

•

395 Bu inteqral asılılıqlar nәyi göstәrir?

•

Daxili qüvvәlәrin komponentlәri arasında asılılıqlar
Daxili qüvvәlәrin komponentlәri ilә gәrginliklәr arasında asılılıqlar
Gәrginliklәr arasında asılılıqlar
Daxili qüvvәlәrin paylamnası qanunu
Daxili qüvvәlәrin proyeksiyaları vә momentlәri

396 MiLin öz xüsusi çәkisini nәzәrә almaqla dartılmada vә sıxılmada yaranan gәrginliyin ifadәsini göstәrin.

•
397 Dartılmada vә sıxılmada normal gәrginliklәrinin ifadәsini göstәrin.

•

398 Kәsiyin üzәrindә götürülmüş vahid sahәyә düşәn daxili qüvvәyә deyilir:

•

әyici moment
kәsici qüvvә
gәrginlik
yayılmış yük
uzununa (boyuna) qüvvә

399 Brusun möhkәmliyini yoxlamaq vә ya en kәsiyinin ölcülәrini secmәk ücün aparilan әmәliyyati secin

•

kәsiyin burucu momentini tәyin etmәlidi
kәsici qüvvәni tәyin etmәlidir
kәsiklәrindә әmәlә gәlәn gәrginliklәri hesablamalidir
kәsiyin normal qüvvәsini tәyin etmәlidir
kәsiyin әyici momentini tәyin etmәlidir

400

•

F=5kN
F=8kN
F=60kN
F=20kN
F=27kN

401 Gәrgin altinda olan cismin istәnilәn kәsiyindә tәsir edәn gәrginliyi qiymәtlәndirmәk üçün nәdәn istifadә olunur ?

•

sıxma diaqramindan
gәrginliklәr tenzorundan
deformasiyalar tenzorundan
әymә diaqramindan
dartma diaqramindan

402 Brinel üsulu ilә bәrkliyin tәyini zamanı bәrkliyin qiymәti hansı kәmiyyәtdәn asılıdır

•

cihazın dәqiqlik dәrәcәsindәn
heç bir kәmiyyәtdәn asılı deyil
kürәciyin izinin dәrinliyindәn
kürәciyin izinin diametrindın
kürәciyin materialından

403 Göstәrilәnlәrdәn hansılar metalların texnjloji xassәlәrini xarakterizә edir?

•

xәtti genişlәnmә
әrimә temperaturu
İstilik tutumu
qaynaqlama , döyülә bilmә
maqnit nüfuzluluiğu

404 Aşağıdakılardan hansılar metalın fiziki xassәlәrini xarakterizә edir?

•

tökmә xassәlәri
nisbi uzanma , nisbin daralma
oturtma , qazudma
Sıxlıq , istilik keçirmә , әrimә temperaturu ,
döyülmә , qaynaqlama

405 Bütün istiqamәtlәrdә eyni xassәlәrә malik izotop materiallar üçün μ nәm qәdәr olmalıdır ?

•

μ=0
μ = 0.75
μ = 0.5
μ = 0.25
μ = 1.0

406 Plastiklik hansı kәmiyyәtlәrlә xarakterizә edilir ?

•

elastik vә plastik deformasiya
nisbi düyülmә vә nisbi deformasiya
xәtti vә hәcmi genişlәnmә
nisbi uzanma vә nisbi daralma
gәrginlik vә dartılma diaqrama

407 Göstәrilәnlәrdәn hansılar metalların texnjloji xassәsi deyildir ?

•

mexaniki emal
döyülә bilmә
qaynaqlama
bәrklik
oturma

408 Sıxılma şәraitindә en kәsikdә yaranan normal qüvvәnin en kәsiyi sabitinә olan nisbәtinә ............. deyilir.

•

tam gәrginlik
böhran gәrginlik
toxunan gәrginlik
normal gәrginlik
buraxıla bilәn gәrginlik

409 Elastiklik modulun ( E ) vә Puasson әmsalı materialın hansı xassәsini xarakterizә edir?

•

fiziki xassәsini
möhkәmlik xasssini
plastiklik xasssini
elastiklik xasssini
burulma xasssini

410 Dartılma diaqramının hansı hәddinә qәdәr Huk qanunu deyilir ?

•

Mütәnasiblik vә axıcılıq
axıcılıq vә Mütәnasiblik
elastiklik vә axıcılıq
Mütәnasiblik , elastiklik
möhkәmlik vә axıcılıq

411 Kövrәk materiallarda tәhlükәsiz gәrgink necә olmalıdır ?

•

mütәnasiblik hәddindәn kiçik olmalıdır
axıcılıq hәddindәn kiçik olmalıdır
möhkәmlik hәddindәn böyük olmalıdır
möhkәmlik hәddindәn kiçik olmalıdır
axıcılıq hәddindәn böyük olmalıdır

412 Plastik materiallarda tәhlükәsiz gәrginliyin qiymәti necә olmalıdır ?

•

mütәnasiblik hәddindәn kiçik olmalıdır
möhkәmlik hәddindәn kiçik olmalıdır
axıcılıq hәddindәn böyük olmalıdır
axıcılıq hәddindәn kiçik olmalıdır
möhkәmlik hәddindәn böyük olmalıdır

413 Kәsiyin normal qüvәnin işarәsi nә vaxt müsbәt olur.

•

İstiqamәti xarici normali ilә kor bucaq әmәlә gәtirәn qüvvәnin
İstiqamәti xarici normali ilә iti bucaq әmәlә gәtirәn qüvvәnin
İstiqamәti xarici normali istiqamәtindә tәsir edәn normal qüvvәnin
İstiqamәti xarici normalin istiqamәtinә әks olan normal qüvvәnin
İstiqamәti xarici normalina perpendikulyar olan qüvvәnin

414 Kәsiyin normal qüvәnin işarәsi nә vaxt mәnfi olur.

•

İstiqamәti xarici normali ilә kor bucaq әmәlә gәtirdikdә
İstiqamәti xarici normalina perpendikulyar olduqda
İstiqamәti xarici normali istiqamәtindә tәsir etdikdә
İstiqamәti xarici normalin istiqamәtinә әks olduqda
İstiqamәti xarici normali ilә iti bucaq әmәlә gәtirdikdә

415

•

0,03 СМ
0,1 СМ
20 СМ
0,07 СМ
5 СМ

416 Hük qanunun hәndәsi yazılışı.....

•

417 Dartılmada vә sıxılmada Huk qanunu bu düsturla ifadә olunur.

•

418 Dartılmada uzununa nisbi deformasıyanın düsturunu seçin.

•

419 Puasson әmsalı xarakterizә olunur:

•

eninә nisbi vә boyuna deformasiyaların qiymәtlәrini
eninә nisbi deformasiyanın boyuna nisbi deformasiyaya olan nisbәtini
bütün deformasiyaların cәmi
boyuna vә eninә nisbi deformasiyaların cәmlәri
boyuna vә eninә nisbi deformasiyaların fәrqi

420 Brusun deformasiyadan sonrakı vә әvvәlki uzunluqlar fәrqi ...... adlanır.

•

tam uzanma
Boyuna mütlәq uzanma
Boyuna nisbi uzanma
eninә mütlәq uzanma
eninә nisbi uzanma

421 Mütlәq eninә deformasiyanın deformasiyadan әvvәlki eninә olan nisbәtinә ..... deyilir

•

tam deformasiya

•

eninә nisbi deformasiya
Boyuna mütlәq deformasiya
eninә mütlәq deformasiya
Boyuna nisbi deformasiya

422 Mütlәq uzununa deformasiyanın deformasiyadan әvvәlki uzunluğuna olan nisbәtinә ..... deyilir.

•

tam deformasiya
Boyuna nisbi deformasiya
Boyuna mütlәq deformasiya
eninә mütlәq deformasiya
eninә nisbi deformasiya

423 nisbi uzanma hansı sınaqlarla tәyin edilir ?

•

bәrkliyi tәyin etmәklә
nümunәni dartmaqla
nümunәni s;xmaqla
nümunәni әymәklә
nümunәni burmaqla

424 Rokvel üsulu ilә bәrklik hansı vahidlә göstәrilir ?

•

Mpa  la
adsız kәmiyyәtlә
c/〖sm〗^2 – la
kq /〖mm〗^2
tonla

425 Brinel olә bәrklik hansı ölçü vahidi ilә tәyin olunur ?

•

manometrlә
km  la
kq la
mm – lә
Mpa  la

426 Brinell üsulu ilә bәrklik tәyin edilmәsindә nümunә sәthinә batirilan uclugun (polad kürәciyin) bәrkliyini
xarakteriza edin?

•

300HB
100HB
500HB
450HB
250HB

427 Temperatur gәrginliklәrinin düsturunu göstәrin.

•
428 Millәrin bәrabәr müqavimәti en kәsikdә necә hesablanır?

•

429 Milin xüsusi çәkisini nәzәrә almaqla dartılmada milin möhkәmliyi düsturla hesablanır:

•

430 Hansı bәrkliyi ölçmә üsuluna aiddir ?

•

Pansov
Brinell
Çernov
Qulyayev
Blanter

431 Rokvell üsulu ilә bәrkliyin tәyini zamanı bәrkliyin qiymәti hansı kәmiyyәtdәn asılıdır ?

•

almaz konusun qaqlınlığından
almaz konusun izinin dәrinliyindәn
almaz konusun izinin diametrindәn
Sterblatın dәqiqlik dәrәcәsindәn
tәtbiq olunan şkalanın növündәn

432 Statik sınağa hansı aiddir ?

•

bәrkliyin tәyini
möhkәmliyin tәyini
elektrik keçiriciliyinin tәyini
maqnit xassәlәrinin tәyini
zәrbә özlülüyünün tәyini

433 Dartılma vә sıxılma deformasiyalarında möhkәm şәrti düsturuna әsasәn hesablanır

•

434 Brusun deformasiyadan sonrakı vә әvvәlki eninә ölçülәri arasındakı fәrqә ...... deyilir.

•

Boyuna nisbi uzanma
eninә mütlәq uzanma
tam uzanma
eninә nisbi uzanma
Boyuna mütlәq uzanma

435 Brinel ilә bәrkliyi ölçmәdә nümunәni sındırmaq lazımdırmı ?

•

nümunәyә toxunmaq olmaz
yox

•

hә
Әyilmәlidir
burulmalıdır

436 Dartılma vә sıxılmada mәrkәzi dartılmanın,sıxılmanın şәrti nәdәn ibarәtdir?

•

milin en kәsiyindә yalnız toxunan gәrginlik әmәlә gәlir
milin en kәsiklәrindә yalnız normal qüvvә yarandıqda
milin en kәsiyindә normal vә kәsici qüvvә yarandıqda
milin en kәsiyindә normal qüvvә yaranmadıqda
milin en kәsiyindә yalnız toxunan qüvvәlәr yarandıqda

437 Dartılmada möhkәmlik şәrtindәn istifadә etmәklә.......mәsәlәni hәll etmәk olar?

•

4
3
6
7
5

438 Sıxılmada deformasiyadan әvvәl olduğu kimi deformasiyadan sonra da kәsik yastı qalır vә brusun oxuna
perpendikulyar olur . bu necә adlanır ?

•

Kәsiklәr nәzәriyyәsi
Enerjinin saxlanması qanunu
Sen – Venin prinsipi
Bernulli fәrziyyәsi
Nyüton qanunu

439 Dartılan diaqram qurularkәn müşahidә olunan Çernov – Lyuders xәtlәri milin oxu ilә hansı bucağı әmәlә gәtirir ?

•

α = 90 °
α = 60°
α = 30 °
α = 45 °
α=0 °

440 Materialın yorulmaya müqavimәninә nә deyilir ?

•

istilik keçiriciliyi
bәrklik
zәrbә özlülüyü
dözümlülük
axıcılıq

441 Yorulmaya davamlılıq hansı yükün tәsiri ilә tәyin edilir ?

•

әyici
burucu
dartıcı
tsiklik dәyişәn
sıxıcı

442 Vikkers üsulu ilә bәrkliyi ölçmәk üçün hansı formada ucluqdan istifadә edilir ?

•

ellips
konus
kürә
prizma
silindr

443 nisbi uzanma hansı vahidlә ölçülür ?
Mpa – la
c/m^2 – la

•

kq /〖mm〗^2  lә
%  lә
kq /〖sm〗^2

444 baş oxlara nәzәrәn ox әtalәt momentlәrinә ekstremum qiymәtlәr nә vaxt olur ?

•

hәr iki oxa nәzәrәn sıfır
hәr iki oxa nәzәrәn minimum
hәr iki oxa nәzәrәn maksimum
bir oxa nәzәrәn maksimum , o biri oxa nәzәrәn minimum
bir oxa nәzәrәn maksimum , o biri oxa nәzәrәn sıfır

445 Kәsiyin baş mәrkәzi oxlarına nәzәrәn әtalәt momentlәrinә ...............deyilir.

•

normal әtalәt momentlәri
tam әtalәt momentlәri
baş әtalәt momentlәri
baş mәrkәzi әtalәt momentlәri
toplu әtalәt momentlәri

446 Üçü birbirinә perpendikulyar müstәvilәrdә tәsir edәn normal gәrginliklәrin cәmi nәyә bәrabәrdir?

•
447 Baş istiqamәtlәr üzrә yerdәyişmәlәrlә ifadә olunan Huk qanununun düzgün ifadәsini göstәrin.

•
448 Reaksiya qüvvәlәrinin qiymәtlәrini tәyin edin.

•

449 Mürәkkәb gәrgin halında gәtirilmiş (ekvivalent) gәrginliyi kimi........ başa düşülüb.

•

Әyilmәdә möhkәmlik hәddi
Axıcılıq hәddi
Nümunәnin dartılmasına sәfr olunan gәrginlik
Mürәkkәb gәrgin halında olan nümunәnin mühkәmliyinә bәrabәr nümunәnin dartılmasında yaranan gәrginlik
Dartılma vә sıxılmada möhkәmlik hәddi

450 Cismin baxilan kәsiyindә Mb burucu moment vә N normal qüvvә hansi düsturlarla tәyin olunur?

•
451 Fırlanan bәndin c nöqtәsinin dayaq Dyә nәzәrәn xәtti sürәti necә istiqamәtlәnir?

•

Bәndlә kor bucaq tәşkil edir
Bәndә mail
Bәndә paralel
Bәndә perpendikulyar
Bәndlә iti bucaq tәşkil edir

452

•

0,024Nm
0,24Nm
2,4Nm
24 Nm
240Nm

453 Qüvvәlәr analizindә nә üçün mexanizmlәri Assur qruplarına ayırırlar?

•

Sürtünmә qüvvәsini tapmaq üçün
Ağırlıq qüvvәsini tapmaq üçün
Әtalәt qüvvәsini tapmaq üçün
Assur qrupları statik hәll olan sistemdir
Müqavimәt qüvvәsini tapmaq üçün

454 Fırlanan bәndin B nöqtәsinin dayaq Aya nәzәrәn nisbi sürәti necә istiqamәtlәnir?

•

Bәndә mail
Bәndlә iti bucaq tәşkil edir
Bәndlә kor bucaq tәşkil edir
Bәndә perpendikulyar
Bәndә paralel

455 Müstәvi kәsiklәr fәrziyyәsinin mәğzi nәdәn ibarәtdir ?

•

qurğunun materialı izotropdur, yәni onun bütün istiqamәtlәrdәki xususiyyәtlәri eynidir
cismә tәsir edәn hәr hansı qüvvәlәr sisteminin tәsiri bu qüvvәlәrin ayriayriliqdakı tәsirlәrinin cәminә bәrabәrdir
brusun qüvvә tәtbiq olunana qәdәrki müstәvi en kәsiyi qüvvә tәsirindәn sonra müstәviliyini itirir
deformasiyaya qәdәr müstәvi olan en kәsik, deformasiyadan sonra da öz müstәviliyindә qalır
qurğunun materialının hәr bir nöqtәsindәki deformasiya hәmin nöqtәdәki gәrginliklәrlә düz mütәnasibdir

456 Elementin hәr bir nöqtәsindә gәrginliklәrin qiymәti nәdәn asılıdır?

•

normal gәrginliklәrin istiqamәtindәn
kәsiyin istiqamәtindәn
baş gәrginliklәrin cәmindәn
tam gәrginliklәrin qiymәtindәn
toxunan gәrginliklәrin istiqamәtindәn

457 Xarici qüvvәnin tәsirindәn әn ümumi halda cismin en kәsiyindә neçә daxili qüvvә amili yaranır?

•

6
2
1
4
5

458 bәrkliyi ölçmәk üçün nә üçün mikrobәrklik adlanır ?

•

Tәk kristalin bәrkliyi ölçülә bilmәdiyi üçün
Ümumi bәrklik ölçdüyü üçün
Hәr bir kristalın bәrkliyi ayrıca ölçdüyü üçün
çoxlu sayda kristalların bәrkliyi bir dәfәyә ölçdüyü üçün
Çox yumşaq metalların bәrkliyi ölçülә bildiyi üçün

459 Zәrbә özlülüyü hansı cihaz vasıtәsilә tәyin edilir ?

•

Dartıcı maşın
Kopuyar
Vikkers cihazı
Rokvell cihazı
Brinel cihazı

460 Brusun en kәsiyinin forması necәö olmalıdır ki , onun en kәsiyindә toxunan gәrginliklәr әmәlә gәlsin ?

•

Üçbucaq
dairәvi
kvadrat
düzbucaqlı
Ellips

461 Lyders – Çernov xәttlәri nә vaxt yaranır ?

•

dartıcı qüvvәninn qiymәti F = F_el olduqda
dartıcı qüvvәninn qiymәti F = F_ax olduqda
dartıcı qüvvәninn qiymәti F ≤ F_max olduqda
dartıcı qüvvәninn qiymәti F = F_max olduqda
dartıcı qüvvәninn qiymәti F_müt ≤ F ≤ F_el olduqda

462 Vikkers üsulu ilә metalın hansı xassәsi tәyin edilir ?

•

möhkәmliyi

•

bәrkliyi
nisbi uzanması
nisbi nazilmәsi
plastrikliyi

463 Baş kәsiklәrdә toxunan gәrginliklәr nәyә bәrabәrdir?

•

Әn kiçik qiymәtlәr alır
Ekstremal qiymәtlәr alır
Baş gәrginliklәrә bәrabәrdir
Sıfra bәrabәrdir
Әn böyük qiymәtlәr alır

464 Hansı kәsiklәr baş kәsiklәrdir?

•

Gәrginliklәr yaranmayan sahәciklәr
ixtiyari kәsiklәr
Yalnız toxunan gәrginliklәr tәsir edәn sahәciklәr
Toxunan gәrginliklәri sıfır olan sahәciklәr
hәm normal hәm dә toxunan gәrginliklәr yaranan sahәciklәr

465 Şәkildә azkarbonlu poladın dartılma diaqramı göstәrilmişdir: diametri  0.01m axma hәddi.... yüklәmә miqyası  1
bölgülәr  0.007 Мн

•

500 Mpa
224 Mpa
300 Mpa
268 Mpa
328 Mpa

466 Normal qüvvә epüru nәyә deyilir?

•

Tirin boyu üzrә gәrginliklәrinin paylanmasını göstәrәn qrafikә
Tirin boyuna görә normal gәrginliklәrini dәyişmәsini göstәrәn grafikә
Tirin en kәsiyi üzrә toxunan gәrginliklәrinin dәyişmәsi qanununu göstәrәn qrafikә
Tirin oxu üzrә normal qüvvәnin dәyişmәsi qanununu qöstәrәn qrafik
Tirin boyu üzrә ölçülәrinin dәyişmәsini göstәrәn qrafikә

467 Dartılma vә sıxılma nәyә deyilir?

•

milin en kәsiyindә uzununa vә eninә әmәlә gәlәn deformasiya
milin topa qüvvәlәrin tәsirindәn dartılması vә sıxılması
milin ixtiyari dartılması vı sıxılması
milin en kәsiyindә yalnız uzununa qüvvә әmәlә gәlәn deformasiya
milin yayılmış qüvvәlәrin tәsirindәn dartılması vә sıxılması

468 Xәtti gәrginlik halda maili kәsiklәrdә yaranan gәrginliklәrin ifadәsini göstәrin.

•

469 Baş müstәvilәrdә normal gәrginliklәrinin düzgün ifadәsini göstәrin.

•

470 Dartılma Huk qanunu ifadәsini göstәrin.

•
471

•

xüsusi çәki
hәcmin çәkisini
cismin xüsusi çәkisini
sürüşmә bucağını
sürüşmә modulunu

472 Elementar hissәciyin tillәrindә götürülmüş nöqtәlәrindә ancaq toxunan gәrginliklәrin tәsirindәn alınan deformasiya
növünü göstәrin.

•

Sıxılma
Әyilmә
Burulma
Xalis sürüşmә
Dartılma

473

•

Puasson әmsalını
Xarici qüvvәni
Cismin çәkisini
Sürüşmәdә elastiklik modulu
Normal gәrginliyi

474

•
475 Sabit en kәsikli mildә temperatur gәrginliyi hansı düsüturla tәyin edilir?

•
476 Toxunan gәrginliklәrin qoşalıq qanununa hansı sxem uyğundur?

5

•

3
2
1
4

477 Dartılma vә sıxılmada milin çәkisini dә nәzәrә almaqla yazılmış normal gәrginliklәr düsturu hansıdır?

•

478 Dartılma vә sixilmada möhkәmlik şәrti hansıdır?

•

479 Dartılma vә sıxılmadan әmәlә gәlәn normal gәrginliklәr düsturu hansıdır?

•
480

•

kәsilmә әmsalını
mütlәq sürüşmәni
hәcmi çәkisini
sürüşmә bucaqını
sürüşmә modulunu

481

•

Burulmada toxunan gәrginliyi
әyilmәdә toxunan gәrginliyi
ümumilәşmiş Huk qanunu
sürüşmәdә Huk qanunu
Dartılmada vә sıxılmada Huk qanunu

482 Toxunan gәrginlikdәn hansı deformasiya yaranır?

•

burulma
qısalma
uzanma
sürüşmә
әyilmә

483 sürüşmәdә deformasiyanı hansı gәrginlik yaradır ?

•

heç bir gәrginlik
gәrginsizlik yaranır
hәr iki gәrginlik eyni vaxtda yaranır
toxunan
normal

484 Huk qanununa әsasәn nisbi sürüşmәnin qiymәtini göstәrin

•

γ =E/G
γ =τ/G
ε =σ/E
γ =σ/G
γ =G/E

485 Bir birinә perpendikulyar yan uzlәrindә daxil qüvvәlәrin hansi kompanenti әmәlә gәldikdә xalis sürüşmә alinar?

•

normal qüvvә
kәsici qüvvә
әyici vә burucu moment
burucu moment
әyici moment

486 Mәrkәzi dartılma vә sıxılma nәyә deyilir ?

•

brusun en kәsiyindә yalnız normal qüvvә yaranan sadә deformsiya növünә deyilir
brusun eyni zamanda tәsir edәn eninә vә boyuna qüvvәlәrdә deformasiyasına deyilir
brusun bәrabәr yayılmış yüklәrdәn dartılma vә ya sıxılmasına deyilir
brusun topa qüvvәlәrdәn dartılma vә sıxılmasına deyilir
brusun ixtiyari dartılma vә ya sıxılmasına deyilir

487 Irәlilәmә cütündә sürtünmәni nәzәrә almaql tam reaksiya qüvvәsi R nәyә bәrabәrdir?(sürtünmә bucağı)

•
N

488 Sürüşmә sürtünmә qüvvәsinin qiymәti nәyә bәrabәrdir?

•
489 Sürüşmә sürtünmә qüvvәsi bunların hansından aslıdır?

•

Normal reaksiya qüvvәsindәn
Elastik qüvvәdәn
Sәthlәrin toxunma sahәsindәn
Hәrәkәtverici qüvvәdәn
Әtalәt qüvvәsindәn

490 Sürüşmә sürtünmә qüvvәsi bunların hansından aslıdır?

•

Әtalәt qüvvәsindәn
Elastiki qüvvәdәn
Normal reaksiyadan
Hәrәkәtverici qüvvәdәn
Sәthlәrin toxunma sahәsindәn

491 Irәlilәmә cütlәrindә cismә tәsir edәn әvәzlәyici Q qüvvәsi sürtünmә konusunun daxilindәn keçәrsә necә hәrәkәt
edir?

•

Qeyri müntәzәm
Artan sürәtlә
Sükunәtdә olar
Müntәzәm
Tәcillә

492 Sürtünmә qüvvәsi necә yönәlir?

•

Nisbi hәrәkәtin әksinә
Hәrәkәtә perpendikulyar
Reaksiya qüvvәsi istiqamәtindә
Bәndә perpendikulyar istiqamәtindә
Hәrәkәt verici qüvvә istiqamәtindә

493 II vә IIII kәsiyindә нормал qüvvәnin ifadәlәrini göstәrin ?

•

494 Mәrkәzi dartılan vә ya sıxılan bruslarda, maili kәsiyin hansı vәziyәtindә әn böyük toxunan gәrginliklәr yaranır?

•

brusun oxu ilә 45 dәrәcә bucaq әmәlә gәtirәn kәsiklәrdә
brusun boyu istiqamәtindәki kәsiklәrdә
eninә vә boyuna kәsikllәrdә
normal gәrginliklәrin ekstremal qiymәtlәr aldığı kәsiklәrdә
eninә kәsiklәrdә

495 Mәrkәzi dartılan vә ya sıxılan bruslarda, maili kәsiyin hansı vәziyyәtindә әn böyük normal gәrginliklәr yaranır?

•

brusun oxu ilә 45 dәrәcә bucaq әmәlә gәtirәn kәsiklәrdә
burusun hәm oxu boyu, hәm dә oxa perpendikulyar kәsiklәrindә
toxunan gәrginliklәrın ekstremal qiymәtlәr aldığı kәsiklәrdә
brusun oxuna perpendikulyar kәsiklәrdә
brusun boyu istiqamәtindәki kәsiklәdә

496 Irәlilәmә cütlәrindә cismә tәsir edәn әvәzlәyici Q qüvvәsi sürtünmә konusunun daxilindәn keçәrsә necә hәrәkәt
edir?

•

Sükunәtdә olar
Müntәzәm
Qeyri müntәzәm
Tәcillә
Artan sürәtlә

497 Diyirlәnәn sürtünmә әmsalı k=0,002mm, normal reaksiya N=850N, momentini hesablamalı

•

1,7 Nm
2,0Nm
8,6Nm
2,2Nm
3,4Nm

498 Qurulmuş normal gærginliklær epürlærindæn hansı düzgündür ?

•

499 Uzanma vә sürüşmәlәrin cәmi nә adlanır?

•

toxunan tenzoru
gәrginliklәrin toplananlara ayrılması
deformasiyaların fәrqi
gәrginlik tenzoru
deformasiyalar tenzoru

500 Xalis sürüşmә nәyә deyilir ?

•

xalis şürüşmә nöqtә әtrafında ayrılan elementin tillәrindә yalnız toxunan gәrginliklәr yaranan müstәvi gәrgin hala deyilir
bir oxlu dartılmasıxılmaya xalis sürüşmә deyilir
nöqtә әtrafında ayrılan elementin kәnarlarında yalnız normal gәrginliklәr yaranan müstәvi gәrgin hala deyilir
ixtiyari müstәvi gәrgilikli hala xalis şürüşmә deyilir
hәrtәrәfli iki oxlu sıxılmaya xalis sürüşmә deyilir

501 (1)xәtti asılılığı nәyi ifadә edir?

•

burulmada toxunan gәrginliyi
sürüşmәdә Huk qanununu
dartılma vә sıxılmada Huk qanununu
әyilmәdә toxunan gәrginliyi
ümumilәşmiş Huk qanununu

502 Sürüşmәdә Huk qanunu düsturunda (1) nәyi ifadә edir?

•

sürüşmә modulunu
kәsilmә әmsalını
cisimin çәkisini
sürüşmә bucağını
mütlәq sürüşmәni

503 (1) düsturda G nәyi ifadә edir?

•

cisimin çәkisini
puasson әmsalını
normal gәrginliyi
sürüşmәdә elastiklik modulunu
xarici qüvvәni

504 Hansı asılılıq doğrudur?

•
505 Tormoz rejimindә sürәt necә dәyişir?

•

Sürәt rәqsi dәyişir
Sürәt artıbazalır
Sürәt sabitlәşir
Sürәt azalır
Sürәt artır

506 Kәsik sahәsinin x oxuna nәzәrәn statik momentinin ifadәsini göstәrin.

•

507

•

508

•

Әtalәt momenti
Xәtti tәcili
Bucaq tәcili
Bucaq sürәtini
Xәtti sürәti

509 Fırlanma hәrәkәti edәn bәndә tәsir edәn qüvvәlәrin gücü nәyә bәrabәrdir?

•

ps
pv

510 Fırlanma hәrәkәti edәn bәndin kinetik enerjisi nәyә bәrabәrdir?

•

511 Irәlilәmә hәrәkәti edәn bәndin kinetik enerjisi nәyә bәrabәrdir?

•

512 Xalis sürüşmә nәyә deyilir?

•

ayrılan elementin kәnarlarında yalnız normal gәrginliklәr yaranan müstәvi gәrgin halına deyilir
Xalis sürüşmә ayrılan elementin tirlәrindә yalnız toxunan gәrginliklәr yaranan müstәvi gәrgin halına deyilir
Ixtiyari müstәvi gәrginlikli halına
hәrtәrәfli ikioxlu sıxılmaya
Biroxlu dartılma vә ya sıxılmaya

513

•

pәrçimin sayını
Kәsiyin müstәvilәrin sayını
toxunan gәrginliyi
tәsir edәn qüvvәni
pәrçimin diametrini

514 Kәsik sahәsinin x – oxuna nәzәrәn әtalәt momentinin ifadәsi hansıdır?

•

515 Kәsik sahәsinin x – oxuna nәzәrәn statik momentinin ifadәsi hansıdır?

•
516 Pәrçim birlәşmәsindә (1) düsturu ilә nә tәyin edilir?

•

pәrçimin diametri
pәrçımlәrin sayını
tәsir edәn qüvvәni
kәsilmә müstәvilәrin sayını
toxunan gәrginliyi

517 Şәkildә müstәvi gәrginlikli halda olan ABCD elementi hansı deformasiyaya mәruz qalır?

•

sıxılma
burulma
dartılmasıxılma
xalis sürüşmæ
dartılma

518 Hansı oxlara nәzәrәn statik momentlәrin qiymәti sıfıra bәrabәrdir ?

•

ağırlıq mәrkәzindәn keçәn oxlara
kәsiyin kәnarından keçәn oxlara
kәsiyin müstәvisi üzәrindәki bütün oxlara
kәsiyin müstәvisinә perpendikulyar olan oxlara
kәsiyә toxunan oxlara

519 Koordinat sistemi dönmә bucağından asılı olmayaraq әtalәt momentin işarәsi sabit qalır.

•

koordinat oxları 60° döndәrdikdә
koordinat oxları 45° döndәrdikdә
heç bir zaman sıfıra bәrabәr olmur
koordinat oxları 30° döndәrdikdә
koordinat oxları 90° döndәrdikdә әtalәt momentinin

520 En kәsiyi dördbucaqlı olan brusun burulmasında maksimum toxunan gәrginlik kәsiyin hansı hissәsindә (
nöqtәlәrindә ) әmәlә gәlir ?

•

dördbucaqlının en kәsiyinin bütün tәrәflәrindә bәrabәrdir.
dördbucaqlının qısa tәrәflәrinin uclarında
dördbucaqlının uzun tәrәflәrinin ortasında

•
dördbucaqlının qısa tәrәflәrinin ortasında
dördbucaqlının uzun tәrәflәrinin uclarında

521 Mәrkәzi oxlara nәzәrәn dairәnin әtalәt momentlәrinin cәmini ifadә edәn düsturu göstәrin.

•

522 İki qarşılıqlı perpendikulyar oxlara nәzәrәn әtalәt momentlәrinin cәmini ifadә edәn düsturu tәyin edin.

•
523 X oxuna görә göstәrilmiş hәndәsi fiqurun әtalәt momentinin düsturu hansıdır?

•

524 A sahәsinin statik momentlәrinin ifadәlәrini göstәrin.

•

525 Koordinat oxları 90 dәrәcә döndükdә mәrkәzdәnqaçma әtalәt momentlәrinin ( İxy) işarәsini necә dәyişir

•

Işarә dәyişmir
Içarә müsbәtdәn mәnfiyә vә ya әksinә dәyişir
Ancaq qiymәtlәri dәyişir
Işarә hәmişә mәnfidir
Işarә hәmişә müsbәtdir

526 Birbirinә perpendikulyar iki oxa nәzәrәn ox әtalәt momentinin cәmi nәyә bәrabәrdir?

•

Oxlar 45 dәrәcә saat әqrıbi hәrәkәtinin әksinә döndükdә bu cәm sıfra bәrabәr olur
Oxlar 45 dәrәcә saat әqrıbi istiqamәtindә döndükdә bu cәm sıfra bәrabәr olur
Oxlar döndükdә bu cәm dәyişir
Sabit kәmiyyәtdir vә oxlar müәyyәn bucaq qәdәr dәyişdikdә bu cәm dәyişmir
Oxlar ixtiyari bucaq qәdәr döndükdә bu cәm hәmişә mәnfidir

527 Mexanizmin hәrәkәtinin diferensial tәnliyi hansıdır?

•

528 Mexanizmin hәrәkәt tәnliyini inteqrallamaqda mәqsәd nәdir?

•

Reaksiya qüvvәsinin tәyini
Sürtünmә mәsәlәsi hәll olunur
Giriş bәndinin hәrәkәt qanununun tapılması
Çıxış bәndinin sürәtinin tapılması
Mexanizmә tәsir edәn qüvvәlәr tapılır

529 Mexanizmin hәrәkәtinin qeyri müntәzәmliyi hansı düsturla hesablanır?

•

530 Valın sәrbәst ucundakı burulma bucağını tәyin edin?

•

531 Burulmada sәrtlik hansı düsturla tәyin olunur ?

•

GA
EA
EF

532 Kәsiyin qarşılıqlı perpendikulyar olan vә bir – biri ilә ixtiyari bucağı tәşkil edәn cüt oxlara nәzәrәn әtalәt
momentlәrinin cәmi .......

•

mәnfidir
sıfırdır
dәyişәn kәmiyyәtdir
sabit kәmiyyәtdir
müsbәtdir

533 En kәsiyi ellips olan brusda әn böyük toxunan gәrginlik (τ_max) kәsiyin hansı hissәsindә әmәlә gәlir ?

•

en kәsiyi üzrә bәrabәr paylanır

•

kiçik yarımoxun uclarında
kiçik yarımoxun ortasında
böyük yarımoxun ortasında
böyük yarımoxun uclarında

534 Mәrkәzdәn qaçma әtalәt momenti öz işarәsini müsbәtdәn mәnfiyә nә vaxt dәyişdirir ?

•

Koordinat sisteminin 90° döndәrdikdә
Koordinat sistemi dönmә bucağından asılı olmayaraq әtalәt momentin işarәsi sabit qalır.
Koordinat sisteminin 90° döndәrdikdә
Koordinat sisteminin 60° döndәrdikdә
Koordinat sisteminin 45° döndәrdikdә

535 Düzgün fiqurların baş mәrkәzi oxlara oxları әtalәt momentlәri öz aralarında ..................

•

bәrabәrdir
Seçilir
qiymәtcә müxtәlif, işarәcә eynidir
qiymәtcә bәrabәr , işarәcә müxtәlifdir
müxtәlifdir

536 valın en kәsiyindә yaranan burucu momentin әn böyük (modulca) qiymәti nәyә bәrabәrdir?

•

10 кнм
50 кнм
30 кнм
15 кнм
40 кнм

537 valın en kәsiyindә әmәlә gәlәn toxunan gәrginliklәri tәyin etmәk üçün istifadә olunan düsturu göstәrin?

•

538 Baş oxların әtalәt momentlәrinin vәziyyәti hansı düsturla ifadә olmuşdur?

•

539 Dairәnin kәsiyin mәrkәzi X,Y oxlara nәzәrәn әtalәt momentinin ifadәsini göstәrin?

•

540 Dairәnin kәsiyin mәrkәzi X,Y oxlarına nәzәrәn әtalәt momentinin düsturu hansıdır?

•
541 Üçbucağın tәpәsindәn keçәn vә oturacağına paralel oxa nәzәrәn әtalәt momentinin düsturu hansıdır?

•

542 Valın e kesiyinde yaranan burucu momentinin qiymәtini tәyin edin F= 1 kH, R= 10 см

•

25 кN см
5 кN см
15 кN см
10 kN см
20 kN см

543 Ağırlıq mәrkәzinin koordinatlarının hesablanmasında istifadә olunan düstur hansıdır?

•

544 Düzgün fiqurların istәnilәn qarşılıqlı perpendikulyar oxları .................. olur.

•

istinad oxları
әsas oxlar
baş mәrkәzi oxlar
kömәkçi oxlar
hesabat oxları

545 Neytral ox tirin kәsiklәrinin mәrkәzi oxu olurmu ?

•

olur
xarici qüvvәlәrdәn asılı olur
olmur
bәzi hallarda ola bilәr
daxili qüvvәlәrdәn asılı olur

546 Burulan brusun deformasiyasının xarakteri onun en kәsiyinin formasından asılıdırmı?

•

kәsiyin sahәsindәnn asılıdır
burulmada deformasiya olunmur
bәzi hallarda
yox
hә

547 Nә vaxt qüvvәnin momenti oxa nisbәtәn sıfıra bәrabәr olur ?

•

qüvvәnin tәsir xәtti Z oxuna perpendikulyardır vә qüvvә ilә ox bir xәtdә olduqda
qüvvәnin tәsir etdiyi xәt oxla kәsişmәdikdә
qüvvәnin tәsir xәtti oxla kәsişdikdә
Qüvvә vә ox bir müstәvidә olduqda
Qüvvә vә ox paralel olmadıqda

548 Brucun en kәsiyindә daxili qüvvә faktoru әmәlә gәldikdә brucun burulmasına sәbәb olur ?

•

Burucu moment
kәsici vә normal moment
әyici moment
kәsici moment
normal moment

549 ...belә әyilmә xalis әyilmә adlanır

•

әgәr tirin en kәsiyindә yalnız әyici moment yaranarsa
ixtiyari eninә әyilmә yaranarsa
әgәr tirin en kәsiyindә әyici moment vә kәsici qüvvә yaranarsa
әgәr tirin en kәsiyindә әyici moment vә normal qüvvә yaranarsa
әgәr tirin en kәsiyindә ixtiyari sadә deformasiya növü yaranarsa

550 Statik hәll olunan tirlәrdә dayaq reaksiyalarının tәyinindә ... istifadә olunur

•

qüvvәlәr üsulunun kanonik tәnliklәrindәn
Puasson tәnliklәrindәn
deformasiyaların kәsilmәzlik tәnliklәrindәn
müvazinәt tәnliklәrindәn
üç moment tәnliklәrindәn

551 Ardıcıl sxem üzrә işlәyәn mexanizmlәrin ümumi f.i.ә. necә hesablanır?

•
552 Hansı sistemlәr statik hәll olunmayan sistemlәr adlanır?

•

Hәndәsi dәyişmәz sistemlәr
İdeal elastiki xassәlәrә malik olan materialdan ibarәt sistemlәr
Daxili qüvvәlәri statikanın müvazinәt tәnliklәrin kömәyi ilә tәyin olunan sistemlәr
Hәndәsi dәyişәn sistemlәr
Daxili qüvvәlәri yalnız statikanın müvazinәt tәnliklәrinin kömәyi ilә tәyin olunmayan sistemlәr

553 Statik hәll olunmazlığın meyyarı nәdir?

•

mәchul qüvvәlәrin sayı ilә müvazinәt tәnliklәrinin fәrqinә statik hәll olmamazlıq dәrәcәsi deyilir
dayaqların sayı ilә әalavә tәnliklәrin fәrqi
dayaqların sayı ilә әlavә tәnliklәrin cәmi
mәchul dayaqların sayı
mәchul qüvvәlәrin sayı

554 Statik hәll olunan tirlәrdә dayaq reaksiyalarinin sayi әn coxu nә qәdәr olmalidir

•

2
4
5
3
1

555 Neytral ox tirin kәsiklәrinin hansı hissәsindәn keçir ?

•

kәsiyәm perpendikulyar olur
Kәsiyin 1/3 hissәsindәn
sәthindәn
ağırlıq mәrkәzindәn
tirin kәsiyi sahәsinin sәthi yaxınlığından

556 әyilmә nәzәriyyәsinin әsas tәnliyi hansıdır ?

•

1/ρ = (E F)/(M l)
1/ρ = (M l)/(E F )
1/ρ = (E J)/M
1/ρ=(F l)/( J)
1/ρ = M/(E J)

557 Burulan dairәvi brusun en kәsiyindә toxunan gәrginliyin mәrkәzdәn sәthinә doğru getdikcә L qiymәti necә dәyişili
?

•

dәyışmir
Artır
en kәsiyin bütün nöqtәsindә toxunan gәrginlik sabit qalır
Kәsiyindә toxunan gәrginlik әmәlә gәlmir
azalır

558 φ = (M_(b ). l)/〖G J〗_p düsturla brusun burulmasında nәyi tәyin edilir ?

•

Aytritisini
Burulma bucağını
Nisbi burulma bucağını
әyilmә bucağını
Dönmә bucağını

559 Kövrәk materialların dartılmada vә sıxilmada möhkәmliyi necәdir ?

•

sıxılmada möhkәmliyi sıfırdıd
müxtәlifdir
eynidir
sıfırdır
dartılmada sıxılmaya nisbәtәn olduqca yüksәkdir

560 Xalis әyilmә hansi parametrlә xarakteriza olunur?

•

tirin en kәsiyindә yaranan әyici moment vә kәsici qüvvә
tirin en kәsiyindә yaranan әyici moment
tirin en kәsiyindә yaranan sadә defәrmasiya növülә
ixtiyari eninә әyilmә yaranarsa
tirin en kәsiyindә yaranan әyici moment vә normal qüvvә

561 Dartılmada vә sıxılmada statik hәll olunmamazlığın şәrti nәdәn ibarәtdir?

•

mәchul qüvvәlәrin sayına nisbәtәn bir müvazinәt tәnliyinin çox olması
deformasiyaların tәyin edildiyi mәsәlәlәr
sistemin mәchul qüvvәlәrinin sayı mevazinәt tәnliklәrinin sayından çox olduğu halda
mәchulların sayı müvazinәt tәnliklәrinә nisbәtәn az olan halda
mәchul qüvvәlәrin vә müvazinәt tәnliklәrinin sayının eyni olması

562 Sistemin statik hәll olunmazlıq dәrәcәsi nәyә deyilir?

•

namәlum daxili qüvvәlәrin sayına
Sistemin hәll olunması üçün lazım olan әlavә tәnliklәrin sayı
müvazinәt tәnliklәrinin sayına
dayaq reaksiyalarının sayına
mәlum daxili qüvvәlәrin sayına

563 Giriş bәndinә tarazlayıcı qüvvә nә üçün tәtbiq olunur?

•

Müqavimәt qüvvәsini tapmaq üçün
Tәsir edәn qüvvәlәri tarazlaşdırmaq üçün
Reaksiya qüvvәsini tapmaq mәqsәdilә
Sürtünmә qüvvәsini tapmaq mәqsәdilә
Әtalәt qüvvәsini tapmaq üçün

564 Fırlanma kinematik cütündә yaranan reaksiya qüvvәsinin hansı parametri mәlumdur?

•

Istiqamәti vә qiymәti
Istiqamәt vә tәtbiq nöqtәsi
Qiymәti
Istiqamәti
Tәtbiq nöqtәsi

565 Maşının tormozlanma rejimindә hәrәkәtverici vә müqavimәt qüvvәlәrinin işlәri arasında nә cür aslılıq olmalıdır?

•
566 Xalis әyilmәdә tirin әyriliyi necә tәyin olunur

•

567 әyici moment vә kәsici qüvvә arasında hansı differensial asılılıq var ?

•

568 әyici moment vә yayılmış yük intensivliyi arasında hansı differensial asılılıq var?

•

569 Kәsici qüvvә ilә yayılmış yük intensivliyi arasında hansı differensial asılılıq var ?

•

570 Yastı eninә әyilmә tirin en kәsiyindә...yaranır

•

yaranan әyici moment en kәsiyin baş әtalәt oxlarından keçәn heç bir müstәvinin üzәrindә tәsir etmirsә
yaranan әyici moment en kәsiyin baş әtalәt oxlarının birindәn keçәn müstәvi üzәrindә tәsir edirsә
әyici moment vә kәsici qüvvә tәsir edәndә
әyici moment vә normal qüvvә tәsir edәndә
iki daxili qüvvә faktoru tәsir edәndә

571 τ_ax = 0,6 σ_ax ifadәsi burulmada nәui göstәrir

•

axıcılıq hәddi
hәddi gәrginliyi
maksimal gәrginliyi
buraxıla bilәn gәrginliyi
Baş gәrginliyi

572 Aşağıda göstәrilәn ifadәlәrdәn burulma sәrtliyini düzgün xarakterizә edәni tәyin edin

•

E J_ρ
GF
G J_ρ
EF
E J_y

573 Xarici qüvvәlәrin tәsiri altinda en kәsiklәrindә daxili qüvvәlәrin hansi kompanenti әmәlә gәldikdә burulma alinir?

•

normal qüvvә
әyici moment
kәsici moment
kәsici vә normal qüvvә
burucu moment

574 Burulma deformasiyasi nә zaman yaranir

•

burusun en kәsiklәrindәki normal qüvvәlәrin tәsirindәn yaranir
burusun oxuna perpendikulyar müstәvilәrdә tәsir edәn momentlәr bәrabәr vә istiqamәtlәri әks olan qüvvәlәr tәsirindәn yaranir
burusun oxuna perpendikulyar müstәvilәrdә tәsir edәn momentlәri müxtәlif vә istiqamәtlәәri әks olan cüt qüvvәlәr tәsirindәn
yaranir
burusun en kәsiklәrindәki kәsici qüvvәlәrin tәsirindәn yaranir
momentlәri bәrabәr vә istiqamәtlәri eyni olan cüt qüvvәlәr tәsirindәn yaranir

575 En kәsiyi dairәvi olan brusların en kәsiyindә hansı gәrginliklәr yaranır?

•

normal gәrginliklәr
baş gәrginliklәr
toxunan vә normal gәrginliklәr
toxunan gәrginliklәr
gәrginlik yoxdur

576 Burucu moment epüru nәyә deyilir?

•

Brusun uzunluğu boyu buruma bucağının dәyişmәsini göstәrәn qrafik
Brusun uzunluğu boyu toxunan gәrginliklәrin dәyişmәsini göstәrәn qrafik
Brusun en kәsiyindә toxunan gәrginliklәrin dәyişmәsini göstәrәn qrafik
Brusun uzunluğu boyu nisbi burulma bucağının dәyişmәsini göstәrәn qrafik
Brusun uzunluğu boyu burucu momentin dәyişmәsini göstәrәn qrafik

577 En kәsiyindә yalnız burucu moment alınan brusun deformasiya növünü tәyin edin?

•

әyilmә
burulma
dartılma
sıxılma
sürüşmә

578 Tirin en kәsiyindә burucu moment әmәlә gәldiyi halda deformasiya necә adlanır?

•

dartılma
kәsilmә
sürüşmә
әyilmә
burulma

579 Mexaniki f.i.ә. hansı düsturla tapılır?

•

580 Bir cüt xarici normal dişli çarx ilişmәsinin mәrkәzlәrarası mәsafәsi nәyә bәrabәrdir?

•

581

•
582 Burulmada elastiklik hәddinә qәdәr burulma bucağı necә dәyişilir ?

•

brucun uzunluğundan asılı olaraq azalır
Burucu momentin qiymәtindәn asılı deyil
Burucu momenti ilә tәrs mütәnasib olaraq azalır
Burucu momenti ilә düz mütәnasib olaraq artır
brucun diametrindәn asılı olaraq artır

583 Verilmiş konsol tirdә inteqrallama sabitlәri tirin hansı bәrkidilmә şәrtlәrindәn tәyin olunur?

•

584 Müstәvi (yastı) eninә әyilmәdә tir üçün normal gәrginliklәrә görә möhkәmlik şәrti hansıdır?

•

585 әyinti nәyә deyilir?

•

tirin eninә kәsiyinin dönmәsinә
tirin oxu üzәrindәki nöqtәnin şaquli yerdәyişmәsinә
tirin oxu üzәrindәki nöqtәnin üfüqi istiqamәtdәki yerdәyişmәsinә
tirin oxu üzәrindәki nöqtәnin yerdәyişmәsinә
tirin deformasiyasına

586 Kәsilmәz tirlәrin sәciyyәvi xüsusiyyәti nәdir ?

•

Yalnız oynaqlı tәrpәnәn dayaqlı olur
dayaqların sayı bir olur
dayaqların sayı iki olur
dayaqların sayıikidәn çox olur
Tir dayaqsız olur

587 Dairәvi burulan brusun toxunan gәrginliyin әn böyük qiymәti brusun hansı hissәsindә olur ?

•

kәsiyin bütün nöqtәlәrindә sıfırdır
radiusun ortan nöqtәsindә
ağırlıq mәrkәzindә
Kontur nöqtәlәrindә
en kәsiyin bütün nöqtәlәrindә eynidir

588 Burulmada brusun tәhlukәli kәsiyini tәyin etmәk ücün yazilmiş hansi ifadәdәn istifadә edilir?

•

toxunan gәrginliyin qiymәtindәn
brusun olçülәrindәn
burucu momentlәr epüründәn
burulma bucaginin qiymәtindәn
brusun eninә kәsiyi sahәsindәn

589 Brusun deformasiyasinin xarakteri nәdәn asilidir

•

xarici qüvvәlәrdәn
en kәsiyinin perimetrindәn
en kәsiyinin formasindan
en kәsiyinin sahәsindәn

brusun uzunlugundan

590 Mexanizmlәrin sintezindә orta sürәtin dәyişmә әmsalı K nәyi göstәrir?

•

Çıxış bәndinin işçi vә boş gedişdәki sürәtlәrinin nisbәtini
Bütün bәndlәrin orta sürәtlәrinin giriş bәndinin sürәtinә nisbәtini
Giriş bәndinin işçi vә boş geşidәki sürәtlәri nisbәtini
Giriş bәndinin sürәtinin çıxış bәndinin sürәtinә nisbәtini
Giriş bәndinin boş vә işçi gedişlәrdәki sürәtlәrinin nisbәtini

591 Mexanizmlәrin sintezindә Mәqsәd funksiyası nәdir?

•

Aralıq bәndin tәcil funksiyası
Sintezin mәhdudlaşmalarının riyazi ifadәsi
Sintezin kömәkçi şәrtinin riyazi ifadәsi
Sintezin әsas şәrtinin riyazi ifadәsi
Giriş bәndinin sürәt funksiyası

592 Normal silindrik dişli çarxlarda dişlәrin dib çevrәsinin radiusu nәyә bәrabәrdir?

•
593 Dişli çarxlarda standart modula uyğun gәlәn çevrә hansıdır?

•

Başlanğıc
Әsas
Dib
Tәpә
Bölgü

594 Bölgü çevrәsi üzrә iki qonşu diş arasındakı mәsafәyә nә deyilir?

•

Dişlәrin sayı
Dişin modulu
Dişlәr arasındakı boşluq
Dişlәrin qalınlığı
Dişlәrin addımı

595 Verilmiş tirdә B kәsiyinin әyintisi nәyә bәrabәrdir?

•

596 [ τ ] = τ_ax/n burulmada nәui göstәrir

•

buraxıla bilәn toxunan gәrginliyi
әn bpyük gәrginliyi
Baş gәrginliyi
buraxıla bilәn normal gәrginliyi
böhran gәrginliyi

597 Burulmada möhkәmliyә hesabatı θ = T/C ≤ [θ]  düsturu ilә tamamlanır .( C – brusun kәsiyin sәrtliyidir ) Bu düstür
nәyi ifadә edir

•

buraxıla bilәn burulma dәrәcәsi
burulmada möhkәmliyi
sürüşmәdә möhkәmliyi
burulmada sәrtliyi hesablama
burulmada dağılma dәrәcәsi

598 Brusun en kәsiklәrindә tәsir edәn burucu momentlәrin dәyişilmәsi qanunu göstәrәn qrafik necә adlanir?

•

möhkәmliyә görә hesablanmasi
burulmada Huk qanunu
sәrtliyә görә hesablanmasi
müstәvilәrin itirmәmәsi fәrziyyәsi
burucu mәmentlәr epürü

599 Aparan qasnaqdan sag vә sol tәrәfdәki aparilan qasnaglarin momentlәrinin cәmi birbirinә bәrabәr olarsa, valin
kәsiklәrindә әmәlә gәlәn әn böyuk burucu momentin qiymәti necә götürulür?

•

burucu moment aparan qasnagin momentinin yarisina bәrabәr olur
burucu moment aparan qasnagdan sol tәrәfdәki aparilan qasnaglarin momentinin cәbri cәminә bәrabәr olur
burucu moment aparan qasnagdan sağ tәrәfdәki aparilan qasnaglarin momentinin cәbri cәminә bәrabәr olur
burucu moment aparan qasnagin momentinә bәrabәr olur
burucu moment aparan qasnagin momentinin iki nisbәtinә bәrabәr olur

600 Brusun moment epyuru necә adlanir?

•

brusun uzunluğu boyu burulma bucağinin dәyişmәsini göstәrn qrafik
brusun uzunluğu boyu müsbәt burulma bucaginin dәyişmәsini göstәrn qrafik
brusun en kәsiyindә toxunan gәrginliyin dәyişmәsini göstәrn qrafik
brusun uzunluğu boyu toxunan gәrginliyin dәyişmәsini göstәrn qrafik
brusun uzunluğu boyu burucu momentin dәyişmәsini göstәrn qrafik

601 Burulmada brusun diametri vә en kәsiklәri arasindaki mәsafә dәyişirmi

•

soyutduqda dәyişir
dәyişir
qizdirdiqda dәyişir
dәyişmir
elastiklik hәddi arasinda dәyişir

602 Düz oxlu brus burulduqdan sonra öz formasini dәyişirmi

•

düz xәtt şәklindә qalir
brusun oxu әzilir
brusun oxu qurulur
brusun oxu burulur
brusun oxu burulduqdan sonra әyilir

603 Burucu momentә necә tәrif verilir
brusun oxuna nәzәrәn momentlәrin cәbri cәminә brucu moment deyilir

•

•

brusun ayirliq mәrkәzinә nәzәrәn momentlәrin cәbri cәminә brucu moment deyilir
xarici qüvvәlәrin cәbri cәminә brucu moment deyilir
dayaq reaksiyalarinin cәbri cәminә brucu moment deyilir
en kәsiklәrdә alinan normal gәrginliklәrin cәbri cәminә brucu moment deyilir

604 Yazilmiş ifadәlәrdәn hansi burulma deformasiyani xarakteriza edir?

•

brusun en kәsiyindә ikidaxili qüvvә faktoru yaranan yaranan deformasiya növünә
brusun en kәsiyindә yalniz kәsici qüvvә yaranan deformasiya
brusun en kәsiyindә kәsici qüvvә vә әyici moment yaranan deformasiya növünә
brusun en kәsiyindә әyici moment yaranan sadә deformasiya növünә
brusun en kәsiyindә yalniz burucu moment yaranan , sadә deformasiya növünә

605 En kәsiyi dairәvi brus burulduqda en kәsiklәrinin kontrlari öz vәziyyәtini dәyişirmi

•

deformasiya zamani burulma oxu әtrafinda dönmür, lakin onun bәzi hissәlәri sürüşmәyә mәruz qalir
deformasiya zamani burulma oxu әtrafinda dönür, lakin oxu perpendikulyar qalmaqla müstәviliyini itirir
deformasiya zamani öz vәziyyәtini dәyişmir
deformasiya zamani burulma oxu әtrafinda dönür, lakin oxu perpendikulyar qalmaqla müstәviliyini itirmir
deformasiya zamani burulma oxu әtrafinda dönür, lakin konturlari oxa nisbәtәn müәyyәn bucaq altinda yerlәşir

606 Brusun en kәsiyinin burulma bucagi necә dәyişir

•

bәrkidilmiş ucla kәsik arasindaki mәsafә ilә tәrs mütәnasib olaraq dәyişir
bәrkidilmiş ucla kәsik arasindaki mәsafә ilә düz mütәnasib olaraq dәyişir
burucu moment ilә tәrs mütәnasib әlaraq dәyişir
bәrkidilmiş ucla kәsik arasindaki mәsafә vә burucu moment ilә düz mütәnasib olaraq dәyişir
burucu moment ilә düz mütәnasib әlaraq dәyişir

607 Burulan brusun möhkәmliyini tәyin etmәk ücün burulmada möhkәmlik şәrti ücün yazilmiş ifadәnin hansi dogrudur

•

608 Nisbi burulma bucagini tәyin etmәk ücün yazilmiş ifadәnin hansi dogrudur

•

609 Burucu momentin qiymәti vә kәsiklәrin diametri hәr yerdә sabit qalan valin burulmada sәrtliyini tәyin etmәk ucun
yazilmis ifadәdәn hansә dogrudur

•
610 Burulmada möhkәmlik şәrti hansi düsturla ifadә edilir

•
611 Valin sәrtliyi xarakteriza edәn amili göstәrin

•

toxunan gәrgunliyin qiymәti
valin materiali
valin mütlәq uzanmasi
valin nisbi uzanmasi
nisbi burulma bucagi

612 Burulmada sәrtliyә görә hәsablamalarda kәsiyin ölçülәrini tәyin etmәk üçün dogru ifadәni göstәrin

•

613 Burulma şәrtliyi hansı düsturla ifadә olunur?
GF

•

GA
EA

614 Burulma şәrtlik şәrti necә yazılır?

•

615 Valın möhkәmlik şәrtinin düsturunu göstәrin.

•
616 Irәlilәmә cütlәrindә cismә tәsir edәn әvәzlәyici Q qüvvәsi sürtünmә konusunun daxilindәn keçәrsә necә hәrәkәt
edir?

•

Müntәzәm
Qeyri müntәzәm
Artan sürәtlә
Sükunәtdә olar
Tәcillә

617 Diyirlәnәn sürtünmә әmsalı k=0,002mm, normal reaksiya N=850N, momentini hesablamalı

•

2,2Nm
3,4Nm
1,7 Nm
2,0Nm
8,6Nm

618 Qurulmuş normal gærginliklær epürlærindæn hansı düzgündür ?

•

619 Dayanaqlığa görә buraxılabilәn gәrginliyin düsturu hansıdır?

•

620 Qısa bruslarda (λ=0÷40) qiymәtlәrindә nә vaxtı dağılma hadisәsi baş verir?

•

sıxıcı gәrginliyin materialın nәzәri möhkәmlik hәddinә çatması nәticәsindә
sıxıcı gәrginliyin materialın axıcılıq hәddinә çatması nәticәsindә
buraxıla bilәn gәrginliyin materialın axıcılıq hәddinә çatması nәticәsindә
sıxıcı gәrginliyin materialın mütәnasiblik hәddinә çatması nәticәsindә
sıxıcı gәrginliyin materialın toxunan gәrginliyә çatması nәticәsindә

621 Milin dayanıqlıq şәrtindә hansı en kәsik sahәsi nәzәrdә tutulub ?

•

А brutto (zәiflәdilmәmiş en kәsik sahәsi)

0,5 А netto (zәiflәdilmәni nәzәrә alan en kәsiyin sahәsinin yarısı)
0,5 А brutto (zәiflәdilmәmiş en kәsik sahәsinin yarısı)
А brutto vә А netto (en kәsiyin hәm zәiflәdilmiş , hәm dә zәiflәdilmәmiş sahәlәri nәzәrә alınmaqla)
А netto (zәiflәmәni nәzәrә alan en kәsik sahәsi)

622 Gәrginliyin hansı növü böhran gәrginlik adlanır?

•

böhran qüvvәsinin brusun en kәsiyi sahәsinә olan nisbәtinә
normal qüvvәnin brusun en kәsiyi sahәsinә olan nisbәtinә
gәrginliklәr toplusuna
dayanaqlığa görә buraxılabilәn gәrginliyә
kәsici qüvvәsinin brusun en kәsiyi sahәsinә olan nisbәtinә

623 Boyuna әyilmәdә dayaqlıq şәrtinin düsturu necәdir?

•
624 әyilmәdә sәrtlik ( EJ ) böhran qüvvәsinin qiymәtinә necә tәsir edir ?

•

böhran qüvvәsinin qiymәti sәrtliyin kvadratı ilә düz mütәnasibdir
böhran qüvvәsinin qiymәti sәrtliklә düz mütәnasibdir
böhran qüvvәsinin qiymәti sәrtliyin kvadratı ilә tәrs mütәnasibdir
böhran qüvvәsinin qiymәti sәrtliklә tәrs mütәnasibdir
böhran qüvvәsinin qiymәti sәrtlikdәn asılı deyil

•

materialın elastiklik modulu
buraxılabilәn gәrginliyin azaltma әmsalı
tәsir qüvvәsinin xarakterizә edәn sabit kәmiyyәt
materialın temperaturdan asılı әmsalı
buraxılabilәn gәrginliyin artırma әmsalı

625

626 Boyuna әyilmәdә burusun dayanaqsız müvazinәt forması nә vaxt alınır?

•

brusu rәnglәyәndә
müvәqqәti olaraq forması dәyişildikdәn sonra әvvәlki düzoxlu formasını bәrpa olunmayanda
әvvәlki vәziyyәti bәrpa olunanda
brusun oxu titrәyәndә
brusu üfürәndә

627 Boyuna әyilmә nәyә deyilir?

•

brusun en kәsiyindә yalnız әyici moment yaranır.
boyuna әyilmәdә brusun en kәsiklәrindә normal qüvvә ilә yanaşı әyici moment dә yaranır.
brusun en kәsiyindә yalnız normal qüvvә yaranır.
brusun en kәsiyindә yalnız kәsici qüvvә yaranır.
brusun en kәsiyindә burucu moment yaranır.

628 Sıxılan milin hәddi çevikliyi nәdәn asılıdır ?

•

milin materialının elastiklik modulundan
milin materialının elastiklik modulu vә mütәnasiblik hәddindәn
milin hәndәsi ölçülәrindәn uzunluğundan vә en kәsik sahәsindәn

milin uzunluğundan
milin materialının mütәnasiblik hәddindәn

629 Dayanıqlıq üçün Eyler düsturuna hansı әtalәt momenti daxildir ?

•

en kәsiyin minimum qütb әtalәt radiusu
en kәsiyin maksimum ox әtalәt momenti
en kәsiyin minimum oxa nәzәrәn әtalәt momenti
en kәsiyin qütb әtalәt momenti
en kәsiyin maksimum qütb әtalәt radiusu

630 Eyler düsturunun çıxarılmasında әyilmә nәzәriyyәsinin hansı differensial tәnliyindәn istifadә edilir ?

•

tirin әyilmiş oxunun dәqiq differensial tәnliyindәn
tirin әyilmiş oxunun tәxmini differensial tәnliyindәn
SenVenan tәnliyindәn
Laplas tәnliyindәn
SofiJermen tәnliyindәn

631 Milin materialı üçün elastiklik modulu çeviklik әmsalı mәlum olduqda elastiklik hәddi daxilindә böhran gәrginliyi
hansı düsturla hesablanır?

•

632 Kәsilmiş tirlәrin hәllindә әn çox.... tәnliklәrindәn istifadә olunur.

•

әyici moment
üç ( uc ) moment
diferensial
müqavimәt
universal

633 Kәsilmәz tirlәrin tәtbiqi adi tirlәrdәn fәrqli olaraq ......

•

әyici momentin qiymәtini azaldır
әyici momentin qiymәtini azaldır vә tirin materialına qәnaәt edir
әyici momentin qiymәtini azaldır vә tirin materialına qәnaәt olunmur
әyici momentin qiymәtini artırır
tirin materialına qәnaәt b edir

634 Xarici qüvvәlәr tirә neçә cür verilir.

•

1
5
4
2
3

635 Yastı eninә әyilmә tirin en kәsiyndә nә vaxt yaranır?

•

Әyici moment vә burucu momet tәsir etdikdә
әyici moment vә normal qüvvә tәsir etdikdә
Yaranan әyici moment en kәsiyin baş әtalәt oxlarının birindәn keçәn müstәvi üzәrindә tәsir edirsә
Yaranan әyici moment en kәsiyin baş әtalәt oxlarının birindәn keçәn müstәvi üzәrindә tәsir etmirsә
İki daxili faktoru tәsir etdikdә

636 Sadә deformasiyaya neçә daxili faktor tәsir edir?

•

5
1
2
4
3

637 Statik hәll olmayan tirlәrdә neçә müvazinәt tәnliyindәn istifadә edilir.?

•

4
3
1
2
5

638 Statik hәll olunan tirlәrdә dayaq reaksiyalarının sayı әn çoxu nә qәdәr olmalıdır.

•

5
3
2
1
4

639 Statik hәll olunan tirlәrdә dayaq reaksiyalarının tәyinindә nәdәn istifadә olunur?

•

üç moment tәnliyindәn
müvazinәt tәnliklәrindәn
Puassson tәnliyindәn
deformasiyanın kәsilmәzlik tәnliklәrindәn
eyler düsturundan

640 Sxemdә verilmiş tirin ixtiyari kәsiyindә kәsici qüvvә tәnliyini tәrtib etmәli.

•
641 Sxemdә verilmiş tirin ixtiyari kәsiyindәki kәsici qüvvә tәnliyi necә tәrtib olunur?

•

•
642 Sxemdә verilmiş tirin ixtiyari kәsiyindәki kәsici qüvvә tәnliyi necә tәrtib olunur?

•

643 Verilmiş tirin dayaq reaksiya qüvvәlәrinin qiymәti nәyә bәrabәrdir?

•

644 Verilmiş tirin ortasında әyici momentin qiymәti nәyә bәrabәrdir?

•
645 Verilmiş tirin sağ dayağındakı reaksiya qüvvәsinin qiymәti nәyә bәrabәrdir?

•

•

646 Yasti әyilmә nә vaxt әmәlә gәlir

•

tәsir qüvvәli müәyyәn hәddi kecdiyi hallarda
qüvvәlәrin tәsir müstәvisi tirin uzununa simmetriya müstәvisi ilә üstüstә düşәn hallarda
qüvvәlәrin tәsir müstәvisi tirin uzununa simmetriya müstәvisi ilә üstüstә düşmәyәn hallarda
qüvvәlәrin tәsir müstәvisi tirin uzununa simmetriya müstәvisi ilә perpendikulyar olduqda
qüvvәlәrin tәsir müstәvisi tirin uzununa simmetriya müstәvisi ilә müәyyәn bucaq әmәlә gәtirdiyi hallarda

647 İki ölçüsü üçüncü ölçüsünә nisbәtәn böyük olan әyri sәthli cismә deyilir:

•

örtüklәr
qabıq
mil
massiv
lövhә

648 Xalis әyilmәdә hansi daxili faktoru tәsir edir

•

әgәr tirin en kәsiyindә ixtiyari sadә deformasiya yaranarsa
tirin en kәsiyindә әyici moment vә kәsici qüvvә faktoru
tirin en kәsiyindә yalniz әyici moment faktoru
tirin en kәsiyindә әyici moment vә normal qüvvә faktoru
ixtuyari eninә әyilmә yaranarsa

649 Hәr üç ölçüsü eyni tәrtibli cisimlәrә deyilir:

•

izotrop cisimlәr
massiv
mil
lövhә
qabıq

650 әgәr tirin en kәsiyindә әyici moment alınarsa, bu hal hansı deformasiya növünә aid edilir?

•
651

•

burulma
xalis әyilmә
sıxılma
dartılma
sürüşmә

•
652

•

653

•

654

•

•
655

•

656 x kәsiyi üçün M(x) ifadәsini yazın

•

657 x kәsiyi üçün Q (x) vә M(x) ifadәlәrini yazın.

•

658 Kәsici qüvvә (Q) vә әyici moment(M) işarәlәri nәdәn asılıdır?

•

kәsici qüvvәnin qiymәtindәn

•

xarici qüvvәlәrin istiqamәtindәn
dayaqların sayından
dayağın növündәn
әyici momentin qiymәtindәn

659 Bir birinә perpendikulyar yan uzlәrindә daxil qüvvәlәrin hansi kompanenti әmәlә gәldikdә xalis sürüşmә alinar?

•

burucu moment
әyici vә burucu moment
kәsici qüvvә
normal qüvvә
әyici moment

660 Sadә deformasiya növlәrini göstәrin?

•

dartılma vә ya sıxılma ilә yanaşı burulma
dartılma vә ya (sıxılma), sürüşmә vә ya kәsilmә, burulma, xalis әyilmә
çәpinә әyilmә, burulma ilә әyilmә
mәrkәzdәn kәnar dartılma vә ya sıxılma
dartılma vә ya sıxılma ilә birlikdә әyilmә

661 Sadә deformasiyaların sayını göstәrin?

•

3
5
4
7
6

662 Tәsir qüvvәsi götürüldükdәn sonra materialın öz әvvәlki forma vә ölçülәrinin alınmaması deyilir:

•

yerdәyişmә deformasiya
qalıq (plastiki deformasiya)
elastiki deformasiya
aralıq deformasiya
yerli deformasiya

663 Xarici qüvvәlәrin tәsiri nәticәsindә öz әvvәlki forma vә ölçülәrinin dәyişmәsinә deyilir:

•

yerdәyişmә
deformasiya
materialın müqavimәti
deformasiyanın azlığı
qalıq hadisәlәr

664 Eninә kәsik ölçülәri uzununa ölçülәrinә nisbәtәn kiçik olan cismlәrә deyilir:

•

lövhә
mil (brus)
anizotrop cisimlәr
massiv
qabıq

665 Materiallar müqavimәti elminin әsas vәzifәsi konstruksiya elementlәrini hesablama, metodlarını öyrәnmәkdir.

•

kimyәvi müqavimәtliyi
möhkәmlik, sәrtlik vә davamlılıq
möhkәmlik
sәrtlik
davamlılıq

666 Konstruksiya elementlәrinin әvvәlki müqavimәtliyini qoruyub saxlama qabiliyyәti:

•

möhkәmliyi
davamlılığı

•
sәrtliyi
etibarlığı
uzunömürlüyü

667 Materialım müәyyәn hәddә qәdәr öz forma vә ölçülәrini qoruyub saxlaması:

•

davamlılıq
sәrtlik
elastiklik
dağılması
möhkәmlik

668 Materialın xarici qüvvәlәrin tәsirindәn dağılmasına göstәrdiyi müqavimәtә:

•

davamlılıq
möhkәmlik
elastiklik
uzunömürlülük
sәrtlik

669

•

tәsir qüvvәsinin xarakterizә edәn sabit kәmiyyәt
materialın elastiklik modulu
buraxılabilәn gәrginliyin artırma әmsalı
materialın temperaturdan asılı әmsalı
buraxılabilәn gәrginliyin azaltma әmsalı

670 Boyuna әyilmәdә burusun dayanaqsız müvazinәt forması nә vaxt alınır?

•

brusu rәnglәyәndә
brusu üfürәndә
müvәqqәti olaraq forması dәyişildikdәn sonra әvvәlki düzoxlu formasını bәrpa olunmayanda
әvvәlki vәziyyәti bәrpa olunanda
brusun oxu titrәyәndә

671 Boyuna әyilmә nәyә deyilir?

•

brusun en kәsiyindә yalnız normal qüvvә yaranır.
boyuna әyilmәdә brusun en kәsiklәrindә normal qüvvә ilә yanaşı әyici moment dә yaranır.
brusun en kәsiyindә yalnız әyici moment yaranır.
brusun en kәsiyindә burucu moment yaranır.
brusun en kәsiyindә yalnız kәsici qüvvә yaranır.

672 Sıxılan milin hәddi çevikliyi nәdәn asılıdır ?

•

milin uzunluğundan
milin materialının elastiklik modulundan
milin materialının elastiklik modulu vә mütәnasiblik hәddindәn
milin materialının mütәnasiblik hәddindәn
milin hәndәsi ölçülәrindәn uzunluğundan vә en kәsik sahәsindәn

673 Dayanıqlıq üçün Eyler düsturuna hansı әtalәt momenti daxildir ?

•

en kәsiyin maksimum qütb әtalәt radiusu
en kәsiyin maksimum ox әtalәt momenti
en kәsiyin qütb әtalәt momenti
en kәsiyin minimum qütb әtalәt radiusu
en kәsiyin minimum oxa nәzәrәn әtalәt momenti

674 Eyler düsturunun çıxarılmasında әyilmә nәzәriyyәsinin hansı differensial tәnliyindәn istifadә edilir ?
SenVenan tәnliyindәn

•

Laplas tәnliyindәn
tirin әyilmiş oxunun tәxmini differensial tәnliyindәn
tirin әyilmiş oxunun dәqiq differensial tәnliyindәn
SofiJermen tәnliyindәn

675 Milin materialı üçün elastiklik modulu çeviklik әmsalı mәlum olduqda elastiklik hәddi daxilindә böhran gәrginliyi
hansı düsturla hesablanır?

•
676 Dartılma şәraitindә en kәsikdә yaranan normal qüvvәnin en kәsiyinә olan nisbәtinә ............. deyilir.

•

tam gәrginlik
toxunan gәrginlik
buraxıla bilәn gәrginlik
böhran gәrginlik
normal gәrginlik

677 Normal gәrginliklәr hansı kәsiklәrdә әmәlәm gәlmir ?

•

elastiki qüvvәlәr әmәlә gәlmәyәn kәsiklәrdә
oxa hәm paralel vә hәm dә perpendikulyar
oxa paralel
oxa perpendikulyar
heç bir kәsikdә

678 Brusun tәhlükәli en kәsiyindә olan normal gәrginlik N vә materialın buraxıla bilәn gәrginliyi [ δ ] mәlum olduqda ,
hissәnin en kәsiyi sahәsi necә tәyin edilir ?

•

F = ([ δ ])/N
F = N/([ δ ])
F = N/F_0
F = (F_0F_1 )/F_0
F=N.[δ]

679 Şәrti toxunan gәrginliklәri hansı hәrflә işar edilir?

•

H
ε
S
v
O

680 Şәrti normal gәrginliklәri hansı hәrflә işar edilir ?

•

τ
σ
λ
Y

X

681 Ümumi halda qüvvә sahәsinin müstәvisinә perpendikulyar olmayanda onu necә toplanana ayırırlar ?

•

5
2
3
6
4

682 Normal gәrginliklәr necә adlanır ?

•

Әyici
dartıcı vә Sıxıcı
Adı yoxdur
Qırıcı
Burucu

683 Mexanikada gәrginlik nәdir ?

•

Yükdür
Qüvvәdir
Tutumdur
Qüvvәnin vahid en kәsiyi sahәsinә bölünmәsindәn alınan kәmiyyәt
Hәcmdir

684 Mili ox boyunca dartanda gәrginlik hansı düsturla tәyin edilir ?

•

σ = (∆ l)/l_0
σ = P/F
σ = T/S
σ = E/E_0
σ = (∆ r)/r_0

685 Gәrginliyin BS sistemindә ölçü vahidi nәdir ?

•

N∕m^2
Nm
Pa
Kq
N

686 Kәsik sәthinә tyoxunan gәrginlik necәn adlanır ?

•

tәsadüfi
toxunan
normal
ümumi
hәqiqi

687 Dartılma vә sıxılma deformasiyası nәyә bәrabәrdir ?

•

Daxilin qüvvә amillәrindәn yalnız M_(y ) әyici momentinin yaratdığı deformasiya
Daxili qüvvә amillәrinә yalnız ( N ) normal qüvvә yaranan haldakı deformasiya
ağırlıq mәrkәzindәn tәsir edәn qüvvәlәrin yaratdığı dartılmaya
Sürüşdürücü ( Q_(y ); Q_(y )) qüvvәlәrin yaratdığı haldakı deformasiya
Kәsik üzәrindә M_(z )˂ M_(br )burucu momentinin yaratdığı deformasiya

688 Brusun en kәsiyi sahәsi vә vә tәsir edәn qüvvәlәr mәlum olduqda , gәrginlik necә hesablanır ?

•

δ = N/F
δ=N.F
δ = ( FF_0)/F_0
δ=F.E
δ = σ_max/F

689 Brusun en kәsiyi sahәsi vә materialın buraxıla bilәn gәrginliyi mәlum olduqda , hәmin brusun en kәsiyindә alınan
normal qüvvә necә hesablanır ?

•

N = δ_max/([ δ ])
N = F/([δ ])
N = ([ δ ])/F
N = F^2/([δ ])
N=Fδ]

690 Normal gәrginlik en kәsikdә necә paylanır ?

•

oxa paralel kәsikdә az , oxa perpendikulyar kәsikdә çox
oxa perpendikulyar kәsikdә çox
Bәrabәr
qeyri  Bәrabәr
oxa paralel kәsikdә çox

691 әgәr yüklәr vaxta görә fasilәsiz dövri dәyişәndirsә , onda onlara ....yüklәrn deyilir

•

dinamik yüklәyәn
tәkrar dәyişәn
daimi yüklәnәn
müvәqqәti yüklәnәn
statik gedişәn

692 Qüvvәlәr bütün hәcmdә hәr bir nöqtәdә paylanarsa belә qüvvәlәr necә adlanır ?

•

bәrabәr qüvvәlәr
hәcmi qüvvәlәr
topa qüvvәlәr
sәthi qüvvәlәr
statik qüvvәlәr

693 Çox mәntәqәli bruslarda brusa tәsir edәn iki qonşu xarici qüvvәnin tәtbiq nöqtәlәri arasındakı hissәsi necә adlanır ?

•

kömәkçi hissәsi
mәntәqә
mәrhәlә
mәrtәbә
işçı hissәsi

694 Brus dartıldıqda vә ya sıxıldıqda onun en kәsiyindә normal gәrginlik necә olur ?

•

qeyri – bәrabәr
Bәrabәr
kub parabola qanunu ilә dәyişir
kvadrat parabola qanunu ilә dәyişir
Sıfıra bәrabәr olur

695 Elementin kәsiyinin hәr bir nöqtәsindә yaranan gәrginliyin qiymәti nәdәn asılıdır ?

•

Boş gәrginliklәrin cәmindәn
kәsiyin istiqamәtindәn
normal gәrginliklәrinn istiqamәtindәn
Toxunan gәrginliklәrinn istiqamәtindәn
Tam gәrginliklәrin qiymәtindәn

696 Dördbәndli oynaq mexanizmlәrindәn hansı ikimancanaqlı olacaq? Ölçülәr metrlә verilir.

•

•

697 Dördbәndli oynaq mexanizmdә çıxış bәndin orta sürәtinin dәyişmәsi әmsalı hansı düsturla hesablanır?

•

698 Aşağıda verilәn düstur ilә normal silindrik dişli çarxın hansı çevrәsinin radiusu hesablanır?

•

tәpә
dib
әsas
bölğü
başlanğıc

699 Kәsik sahәsinin x – oxuna nәzәrәn statik momentinin ifadәsi hansıdır?

•

700 Sistemin hәrәkәt miqdarının dәyişmәsi haqqında teoremin inteqral formada yazılmış ifadәnin hansı doğrudur?

•

