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3311.02 – «Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları» ixtisası 
üzrə doktoranturaya qəbul imtahanı üçün 

BİLET № 1 
 

1. Ölçmənin və nəzarətin nəticələrinin riyazi emalı. Ədədlərin və kəmiyyətlərin təqribi 
qiymətlərinin hesablanması metodları. Birbaşa bərabər nöqtəli ölçmələrin nəticələrinin emal 
olunması. 

2. Optik-baxış metodları. Nəzarətin fiziki əsasları və tətbiq edilmə sahələri. Nəzarət texnologiyası. 
İstifadə edilən vasitələr. Optiki nəzarət metodları ilə araşdırıla bilən qüsurlar və zədələr. Optik-
lifli nəzarət vasitələri və onların iş prinsipi.  

3. Kapilyar və rəng defektoskopiyası. Tətbiq edilmə sahələri. Fiziki əsasları. Nəzarət 
texnologiyası. İstifadə edilən vasitələr. Kapilyar nəzarət metodları ilə araşdırıla bilən qüsurlar 
və zədələr. Halogen sızma axtaranlar. 
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3311.02 – «Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları» ixtisası 

üzrə doktoranturaya qəbul imtahanı üçün 
BİLET № 2 

 
1. Hidrosferə göstərilən antropogen faktorlar. Su mühitinin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi. Su 

obyektlərinin keyfiyyətinin təmin olunması. Çirkləndirici maddələrin daxil olmasının 
reqlamentləşdirilməsi. 

2. Cihazların və nəzarət vasitələrinin metroloji təchizatı. Ölçmə metodları. Ölçmə prosesinin 
məlumat xarakteristikası. Ölçmələrin xətaları və onların təsnifatı.    

3. Akustik defektoskopiya. Tətbiqedilmə sahələri. Fiziki əsasları. Nəzarət texnologiyası. İstifadə 
edilən vasitələrin tərkibi. Akustik nəzarət metodları ilə araşdırıla bilən qüsurlar və zədələr. 
Qalınlıq ölçənlər. Ultrasəs defektoskopiyası. 
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3311.02 – «Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları» ixtisası 

üzrə doktoranturaya qəbul imtahanı üçün 
BİLET № 3 

 
1. Zədəsiz nəzarət vasitələrinin metroloji təminatı. Əsas təriflər və normativ baza. Zədəsiz nəzarət 

vasitələrinin metroloji təminatının əsas müddəaları. Zədəsiz nəzarət vasitələrinin yoxlanma 
qaydaları. 

2. Maqnit defektoskopiyası. Maqnit-toz defektoskopiyası. İnduksion və ferrozond 
defektoskopları. Maqnitoqrafik, maqnitostatik defektoskopları. Tətbiq edilmə sahələri. Fiziki 
əsasları. Nəzarət texnologiyası. İstifadə edilən vasitələr. Maqnit-toz nəzarət metodları ilə 
araşdırıla bilən qüsurlar və zədələr. 

3. Elektromaqnit şüalanma. Sənaye tezlikli elektromaqnit sahələri. Yüksək tezlik və ifrat yüksək 
tezlik diapazonlu elektromaqnit dalğaları. 
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3311.02 – «Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları» ixtisası 

üzrə doktoranturaya qəbul imtahanı üçün 
BİLET № 4 

 
1. Litosferə göstərilən antropogen faktorlar. Torpaqda olan çirkləndirici maddələrin 

normalaşdırılması. Torpaqların radioaktiv və ağır metallarla çirklənməsi. Torpaqların 
deqradasiyası. 

2. İstilik nəzarət metodları. Tətbiq edilmə sahələri və obyektləri. Fiziki əsasları və təsnifatı. 
Nəzarət texnologiyası. İstifadə edilən vasitələr. İstilik nəzarət metodları ilə araşdırıla bilən 
qüsurlar və zədələr. 

3. Radiolokasiyanın fiziki əsasları və radiolokasiya müşahidəsinin əsasları. Radiolokasiya. 
Radiolokasiya müşahidə metodları. Radiolokatorlar vasitəsilə obyektlərin koordinatlarının 
təyini. RLS-in qurulma prinsipləri. Radiolokasiyanın əsas tənlikləri.  
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3311.02 – «Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları»  

ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul imtahanı üçün 
BİLET № 5 

 
1. İnformativ siqnalların emalı proseslərinin alqoritmik və proqram texniki təchizatı. Siqnalların 

rəqəmli emalının prinsipləri və vasitələri. Təsadüfi siqnalın diskret formada çevrilməsi.  Diskret 
Furye çevirməsinin köməyi ilə kəsilməz siqnalın bərpası. 

2. Maddələrin, materialların və məmulatların əsas nəzarət parametrləri. Zədəsiz nəzarət metodları 
(ZNM). Təyyarə və vertolyotların uçuşa yararlılıq normalarının saxlanılmasında ZNM-in rolu. 
ZNM ilə həll olunan məsələlər. ZNM-in təsnifatı. ZNM-in təyinatı və tətbiq edilmə sahələri. 

3. Burulğanlı cərəyan defektoskopiyası. Tətbiq edilmə sahələri. Fiziki əsasları. Nəzarət 
texnologiyası. İstifadə edilən vasitələr. Burulğanlı cərəyan nəzarət metodları ilə araşdırıla bilən 
qüsurlar və zədələr.   
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3311.02 – «Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları»  

ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul imtahanı üçün 
BİLET № 6 

  
1. Ətraf mühitin monitorinqi və mühafizəsi. Təbii mühitin ekoloji vəziyyətinə distansion nəzarət 

metodları. Yerüstü obyektlərin distansion tədqiqatının peykaltı sistemləri. 
2. Atmosferə göstərilən antropogen faktorlar. Atmosferin strukturu və tərkibi. Atmosferi 

çirkləndiricilərin təsnifatı. Atmosferin çirklənmə mənbələri. Atmosferin çirklənməsinin sanitar-
gigiyenik göstəriciləri. Tullantıların məhdudlaşdırılması. Texniki vasitələr və atmosferin 
mühafizə metodları. 

3. Elektrik nəzarət metodları. Materialların tərkibini və strukturunu ölçən cihazlar. 
Elektropotensial cihazlar. Termoelektrik cihazlar. Elektrostatik cihazlar. 

 
 

“Radioelektronika” kafedrasının professoru, 
t.e.d.                                                                                                 X.İ.Abdullayev 
 
 



 
 

«TƏSDİQ EDİRƏM» 
MAA-nın elmi işlər üzrə  

prorektoru, t.e.d., prof.  
_________A.R.Həsənov 

«____»__________2020-ci il 
 
3311.02 – «Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları» ixtisası 

üzrə doktoranturaya qəbul imtahanı üçün 
BİLET № 7 

 
1. Radiasiya təhlükəsizliyinin əsasları. İon şüalanması. Radioaktivlik. Dozimetrik kəmiyyətlər və 

onların vahidləri. Radiasiya vəziyyətinə nəzarətin metod və vasitələri. Əhalinin ion 
şüalanmasından mühafizəsi. 

2. Rentgen və qamma şüalanma ilə defektoskopiya. Tətbiq edilmə sahələri. Fiziki əsasları. 
Nəzarət texnologiyası. İstifadə edilən vasitələr. Rentgen və qamma şüalanma nəzarət metodları 
ilə araşdırıla bilən qüsurlar və zədələr.   

3. Zədəsiz nəzarət metodlarının və vasitələrinin tətbiqinə dair əsas və rəhbər sənədlər. Zədəsiz 
nəzarət metodları və vasitələri, onlara qoyulan tələblər. ZNM-in və vasitələrinin seçilməsi. 
ZNM-in obyektləri tədqiq etmək üçün istifadə etdiyi vasitələr.   
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3311.02 – «Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları» ixtisası 

üzrə doktoranturaya qəbul imtahanı üçün 
BİLET № 8 

 
1. Ətraf mühitdə küy və vibrasiya. Küyün (səsin) yayılması. Küyün insana və ətraf mühitə təsiri. 

Küyün mənbələri və onun xarakteristikaları. Vibrasiyanın səbəbləri və mənbələri. 
2. Radiodalğa nəzarət metodları. Texnoloji parametrlərin nəzarət vasitələri. Dinamiki 

xarakteristikalara nəzarət. 
3. Dolayı ölçmələrin nəticələrinin emal olunması. Nəzarət olunan parametrin qiymətlərinin 

bərpası üçün interpolyasiya metodları. Çevrilmə nəticələrinin statistik emalı.  
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3311.02 – «Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları» ixtisası 
üzrə doktoranturaya qəbul imtahanı üçün 

BİLET № 9 
 

1. Təsadüfi xətaların qiymətləndirilməsi. Sistematik xətalar və onların aradan qaldırılması 
üsulları. Ölçmə vasitələrinin xətaları. Dəqiqlik sistemləri. 

2. MATLAB sistemində diskret süzgəcləmə. İntellektual vericilərin strukturunun və fəaliyyət 
alqoritmlərinin sintezi. Verici – çeviricilərin xarakteristikalarının xəttiləşdirmə alqoritmləri. 
Vericilərin xarakteristikalarının avtomatik korreksiyası alqoritmləri. 

3. Kapilyar və rəng defektoskopiyası. Tətbiq edilmə sahələri. Fiziki əsasları. Nəzarət 
texnologiyası. İstifadə edilən vasitələr. Kapilyar nəzarət metodları ilə araşdırıla bilən 
qüsurlar və zədələr. Halogen sızma axtaranlar. 
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3311.02 – «Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları» ixtisası 

üzrə doktoranturaya qəbul imtahanı üçün 
BİLET № 10 

 
1. Atmosferə göstərilən antropogen faktorlar. Atmosferin strukturu və tərkibi. Atmosferi 

çirkləndiricilərin təsnifatı. Atmosferin çirklənmə mənbələri. Atmosferin çirklənməsinin sanitar-
gigiyenik göstəriciləri. Tullantıların məhdudlaşdırılması. Texniki vasitələr və atmosferin 
mühafizə metodları. 

2. Radiodalğa nəzarət metodları. Texnoloji parametrlərin nəzarət vasitələri. Dinamiki 
xarakteristikalara nəzarət.    

3. Akustik defektoskopiya. Tətbiqedilmə sahələri. Fiziki əsasları. Nəzarət texnologiyası. İstifadə 
edilən vasitələrin tərkibi. Akustik nəzarət metodları ilə araşdırıla bilən qüsurlar və zədələr. 
Qalınlıq ölçənlər. Ultrasəs defektoskopiyası. 
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3311.02 – «Təbii mühitə, maddələrə, materiallara və məmulatlara nəzarət cihazları və üsulları» ixtisası 

üzrə doktoranturaya qəbul imtahanı üçün 
BİLET № 11 

 
1. Ölçmənin və nəzarətin nəticələrinin riyazi emalı. Ədədlərin və kəmiyyətlərin təqribi 

qiymətlərinin hesablanması metodları. Birbaşa bərabər nöqtəli ölçmələrin nəticələrinin emal 
olunması. Dolayı ölçmələrin nəticələrinin emal olunması. Nəzarət olunan parametrin 
qiymətlərinin bərpası üçün interpolyasiya metodları. Çevrilmə nəticələrinin statistik emalı. 

2. Radiolokasiyanın fiziki əsasları və radiolokasiya müşahidəsinin əsasları. Radiolokasiya. 
Radiolokasiya müşahidə metodları. Radarlar vasitəsilə obyektlərin koordinatlarının təyini. 
RLS-in qurulma prinsipləri. Yerüstü və bort RLS. İlkin radiolokatorlar. Radiolokasiyanın əsas 
tənlikləri. 

3. Litosferə göstərilən antropogen faktorlar. Torpaqda olan çirkləndirici maddələrin 
normallaşdırılması. Torpaqların radioaktiv və ağır metallarla çirklənməsi. Torpaqların 
deqradasiyası. 
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BİLET № 12 

 
1. Burulğanlı cərəyan defektoskopiyası. Tətbiq edilmə sahələri. Fiziki əsasları. Nəzarət 

texnologiyası. İstifadə edilən vasitələr. Burulğanlı cərəyan nəzarət metodları ilə araşdırıla bilən 
qüsurlar və zədələr. 

2. Cihazların və nəzarət vasitələrinin metroloji təchizatı. Ölçmə metodları. Ölçmə prosesinin 
məlumat xarakteristikası. Ölçmələrin xətaları və onların təsnifatı. Təsadüfi xətaların 
qiymətləndirilməsi. Sistematik xətalar və onların aradan qaldırılması üsulları. Ölçmə 
vasitələrinin xətaları. Dəqiqlik sistemləri. 

3. Ətraf mühitin monitorinqi və mühafizəsi. Təbii mühitin ekoloji vəziyyətinə distansion nəzarət 
metodları. Yerüstü obyektlərin distansion tədqiqatının peykaltı sistemləri.  
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