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Elmi işlər üzrə prorektor  

prof.___________A.R.Həsənov 
«____»____________2020-ci il 

 
3324.04 – «Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatlar və onların 

sistemlərinin istismarı»  
ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul imtahanı üçün 

  
BİLET № 1 

  
1. Təyyarənin konstruktiv sxemlərinə və konstruksiyasına təsir edən amillər. 

Təyyarənin konstruksiyasında istifadə olunan materiallar. 
2. Avionikanın əsas komponentləri. Tranzistorlar, məntiq elementləri. 

Sinxromotorlar. Qiroskoplar. Servomotorlar. Taxogeneratorlar. 
3. Pilotaj – naviqasiya sistemi (FMS). İdarəetmə və displey bloku.   Pilotaj – 

naviqasiya kompüteri (FMC). 
 
       Tərtib etdi (lər): 
 
 

 
«TƏSDİQ EDİRƏM» 

Elmi işlər üzrə prorektor  
prof.___________A.R.Həsənov 
«____»____________2020-ci il 

 
3324.04 – «Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatlar və onların 

sistemlərinin istismarı»  
ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul imtahanı üçün 

  
BİLET № 2 

 
1. Təyyarənin qanadı və mexanizasiyası. Qanadın həndəsi parametrlərinin 

təyyarənin aerodinamik xarakteristikalarına təsiri. 
2. Avionikanın verilənlər xətləri. ARİNC rəqəm kodu. Avionika sistemlərinin 

siqnal dövrələri. Daşıyıcı rəqslər. Siqnalların çevrilməsi: modulyasiya, 
demodulyasiya. Modulyatorlar,  demodulyatorlar. 

3. Mühərrik parametrlərinin indikasiyası sistemi. Mühərrik cihazlari. Yanacaq 
ölçmə cihazları. Mühərrik qidalandırma və nəzarət cihazları. Mühərrik və 
təyyarə sistemlərinə nəzarət üçün cihazlar. 

        
        Tərtib etdi (lər): 
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BİLET № 3 

  
1. Təyyarənin quyruq söykənəcəyi: söykənəcəyin konstruksiyası və ona 

qoyulan əsas tələblər. Söykənəcəyin əsas parametrlərinin təyyarənin 
aerodinamik xassələrinə təsiri. 

2. Cihaz displeyləri, lövhələri və işiqları. Rəqəmli displeylər. İstiqamət 
indikatorları. Elektron displeylər. İşıqdiodlu və maye kristallı indikatorlar.  

3. Radionaviqasiya sistemləri. Avtonom və qeyri-avtonom naviqasiya 
sistemləri: VOR, ADF, DME, və GPS sistemləri. Bort avadanlığı. 

 
        Tərtib etdi (lər): 
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BİLET № 4 

  
1. Təyyarənin üfüqi və şaquli söykənəcəklərinin konstruksiyası. Təyyarənin 

söykənəcəklərinə təsir edən  yüklər. 
2. Pilotaj cihazları və güc qurğularının cihazları. Təyinatı, növləri, iş prinsipi 

və onların pilotaj lövhəsində yerləşdirilməsi.. 
3. Radionaviqasiya sistemləri. İLS enmə və Radiohündürlükölçmə sistemləri. 

Yerə yaxınlaşmanı xəbərdaretmə sistemi. 
 
        Tərtib etdi (lər): 
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BİLET № 5 

 
1. Təyyarənin füzelyajı: konstruktiv sxemi, quruluşu və parametrləri. Təyyarə 

füzelyajının yüklənmələri. 
2. Hava gəmilərinin elektrik qida sisteminin quruluşu, tərkibi və iş prinsipi. 

Elektrik təchizatı  avadnlıqları və elektrik enerjisinin paylanması sistemi 
3. Elektron displeylər. Maye kristal displeylər. Müasir hava gəmilərində 

istifadə olunan displeylərin növləri. Elektron şüa boruları. İşıq diodları. 
Elektron vericilər 

 
        Tərtib etdi (lər): 
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BİLET № 6 

  
1. Təyyarənin şassisi: şassinin əsas sxemləri, konstruktiv elementləri və əsas 

parametrləri. Şassiyə təsir edən yüklər. 
2. Hava gəmilərinin dəyişən cərəyan elektrik qida mənbələri. Dəyişən cərəyan 

generatoru, quruluşu, iş prinsipi və yerləşmə sxemi. Köməkçi güc 
qurğusunun generatoru. 

3. Mühərrik parametrlərinin indikasiyası  və ekipaja xəbərdaretmə  sistemi 
(EİCAS).   
 

        Tərtib etdi (lər): 
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BİLET № 7 

  
1. Təyyarənin idarəetmə sistemləri: növləri, sxemləri və onların elementləri.  
2. Hava gəmilərinin sabit cərəyan elektrik qida mənbələri və qoruyucu 

dövrələri. Düzləndirici blok. Akkumulyator batareyaları. Əsas və ehtiyat 
sabit cərəyan mənbələri. Xarici elektrik qida mənbələri və qoşulma sxemləri. 
Elektrik qida mənbələrinin və dövrələrinin qorunması qurğuları və sxemləri. 

3. Uçuş aparatlarının hündürlükölçən sistemləri. Radiоhündürlükölçənlər. 
 
        Tərtib etdi (lər): 
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BİLET № 8 

 
1. Təyyarənin hidravlik sistemləri: növləri, elementləri və onların iş prinsipləri. 
2. Təyyarənin vəziyyət vericiləri sistemi. Hava verilənləri sistemi. Hava 

verilənləri vericiləri: tam və statik təzyiq vericiləri. Hava verilənləri 
cihazları.  Hava verilənləri kompüteri. 

3. Avtopilot sistemi. İş rejimləri. Kren, tanqaj və vurnuxma kanalları üzrə 
idarəetmə. Avtopilotun idarəetmə pultu.                                           

 
        Tərtib etdi (lər): 
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BİLET № 9 

  
1. Təyyarələrin yanacaq sistemləri: qurulma prinsipləri, növləri, 

konstruksiyaları və iş prinsipləri. 
2. Hava gəmilərinin havadakı vəziyyəti və kursu sistemi. Havadakı vəziyyəti 

və kursu hesablayan sistem. İnersial naviqasiya istinad sistemləri. Giroskop 
və akselerometrlər  

3. Təyyarədaxili rabitə sistemi. Audio panel. Sərnişinlərin məlumatlandırılması 
və əyləndirilməsi sistemi. 

 
        Tərtib etdi (lər): 
 
 
 

 
 

«TƏSDİQ EDİRƏM» 
Elmi işlər üzrə prorektor  

prof.___________A.R.Həsənov 
«____»____________2020-ci il 

 
3324.04 – «Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatlar və onların 

sistemlərinin istismarı»  
ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul imtahanı üçün 

  
BİLET № 10 

  
1. Təyyarənin yanacaq sisteminin altsistemləri: onların elementləri və iş 

prinsipləri. Təyyarənin yanacaq sisteminə qoyulan tələblər. 
2. Bort rabitə sistemi. Bort radiostansiyaları. 
3. Ehtiyat cihazlar sistemi. Ehtiyat aviaüfüq cihazı, hava sürəti indikatoru, 

hündürlükölçən cihaz, şaqüli sürət ölçən cihaz, maqnit kompası, mühərrikin 
parametrlərinə nəzarət cihazı. 

 
        Tərtib etdi (lər): 
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BİLET № 11 

  
1. Təyyarənin aerodinamik kompensatorları: növləri, konstruksiyaları və iş 

prinsipləri.  
2. Avionikanın əsas komponentləri və verilənlərinin ötürülməsi xətləri. 

Əməliyyat gücləndiriciləri və məntiq elementləri. ARİNC rəqəm kodu.. 
3. Uçuş məlumatlarının yığılması və qeyd olunması üçün bort sistemləri. Səs 

və uçuş parametlərinin yazma qurğuları. 
 
        Tərtib etdi (lər): 
 
 
 
 

«TƏSDİQ EDİRƏM» 
Elmi işlər üzrə prorektor  

prof.___________A.R.Həsənov 
«____»____________2020-ci il 

 
3324.04 – «Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatlar və onların 

sistemlərinin istismarı»  
ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul imtahanı üçün 

  
BİLET № 12 

  
1. Helikopterin planeri və vintləri: vintin aerodinamik sxemləri, konstruksiyası 

və iş rejimləri. 
2. Hava gəmilərinin radiorabitə avadanlığı. Təyyarə daxili və xarici rabitə 

sistemləri. 
3. Hava gəmilərinin elektrik enerjisi çeviriciləri. Transformator, düzləndirici 

qurğu və statik invertoun təyinatı, quruluşu, tərkibi və yerləşməsi. 
 
        Tərtib etdi (lər): 
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BİLET № 13 

  
1. Təyyarənin kabinəsinin hermetikləşdirilməsi, hava kondisioneri və təzyiqi 

avtomatik tənzimləmə sistemi. Kondisioner sisteminin əsas elementləri. 
2. Hava gəmilərinin radionaviqasiya avadanlığı. TCAS və EGWS sistemləri. 
3. Elektrostatik həssas qurğular (vericilər). Elektrostatik boşalmalara həssas 

komponentlər. 
 
        Tərtib etdi (lər): 
 
 
 
 

«TƏSDİQ EDİRƏM» 
Elmi işlər üzrə prorektor  

prof.___________A.R.Həsənov 
«____»____________2020-ci il 

 
3324.04 – «Yerüstü komplekslər, buraxılış avadanlıqları, uçan aparatlar və onların 

sistemlərinin istismarı»  
ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul imtahanı üçün 

  
BİLET № 14 

  
1. Təyyarənin buzlaşma əleyhinə sistemləri: konstruktiv sxemləri, əsas 

elementləri və onların işi. 
2. Hava gəmilərinin radiolokasiya avadanlığı. Bort meteoradarı, fərqli 

xüsusiyyətləri və həll etdiyi naviqasiya məsələləri.. 
3. Elektron pilotaj cihaz sistemləri (EFİS), təyinatı, tərkibi, yerləşməsi. EFİS 

sisteminin simvol generatoru və idarəetmə pultu. Elektron fəzadakı vəziyyət 
və istiqamət (EADİ) indikatoru, təyinatı, quru-luşu, tərkibi və yerləşməsi. 

 
        Tərtib etdi (lər): 
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BİLET № 15 

 
1. Aviasiya QTM-in əsas parametrlərinə və xarakteristikalarına ətraf mühit 

şəraitinin təsiri. 
2. Təyyarə tanınma radioaparaturası. Təyyarə cavabvericisi. TCAS sistemi. 
3. Hava gəmilərinin ehtiyat və qəza elektrik enerji mənbələri. Təyinatı, 

quruluşu, iş prinsipi, yerləşməsi. 
 
        Tərtib etdi (lər): 
 
 
 
 


