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სასპეციალიზაციოსასპეციალიზაციოსასპეციალიზაციოსასპეციალიზაციო    გამოცდისგამოცდისგამოცდისგამოცდის    საკითხებისაკითხებისაკითხებისაკითხები    საგანშისაგანშისაგანშისაგანში    „„„„ენერგეტიკაენერგეტიკაენერგეტიკაენერგეტიკა    დადადადა    ელექტროინჟინერიაელექტროინჟინერიაელექტროინჟინერიაელექტროინჟინერია“ “ “ “ 

სასწავლოსასწავლოსასწავლოსასწავლო    კურსებისკურსებისკურსებისკურსების    მიხედვითმიხედვითმიხედვითმიხედვით    

    სასწავლოსასწავლოსასწავლოსასწავლო    კურსიკურსიკურსიკურსი    „„„„ენერგიისენერგიისენერგიისენერგიის    განახლებადიგანახლებადიგანახლებადიგანახლებადი    დადადადა    არატრადიციულიარატრადიციულიარატრადიციულიარატრადიციული    წყაროებიწყაროებიწყაროებიწყაროები““““    

კონსულტანტები პროფესორები ე.მაჭავარიანი (577343892) , გ.გიგინეიშვილი (595541137). 

01.01.01.01. მზმზმზმზისისისის    შემადგენელიშემადგენელიშემადგენელიშემადგენელი    ძირითადიძირითადიძირითადიძირითადი    ელემენტებიაელემენტებიაელემენტებიაელემენტებია::::    

1) წყალბადი (≈20%) და ჟანგბადი (≈80%).   

2) წყალბადი (≈80%) და ჰელიუმი (≈20%).   

3) აზოტი (≈79%) და ჟანგბადი (≈21%). 

02.02.02.02. მზისმზისმზისმზის    გამოსხივებისგამოსხივებისგამოსხივებისგამოსხივების    სპექტრისსპექტრისსპექტრისსპექტრის    ხილვადიხილვადიხილვადიხილვადი    დიაპაზონიადიაპაზონიადიაპაზონიადიაპაზონია::::    

1) λ= 0.2÷0.35 მკმ.    

2) λ= 2,5÷10 მკმ.    

3) λ= 0.35÷0.75 მკმ. 

03.03.03.03. მზისმზისმზისმზის    გამოსხივებისგამოსხივებისგამოსხივებისგამოსხივების    სპექტრისსპექტრისსპექტრისსპექტრის    ინფრაწითელიინფრაწითელიინფრაწითელიინფრაწითელი    დიაპაზონიადიაპაზონიადიაპაზონიადიაპაზონია::::    

1) λ= 0.2÷0.35 მკმ.    

2) λ= 2,5÷10 მკმ.    

3) λ= 0.35÷0.75 მკმ. 

04.04.04.04. მზისმზისმზისმზის    გამოსხივებასგამოსხივებასგამოსხივებასგამოსხივებას, , , , რომელიცრომელიცრომელიცრომელიც    არარარარ    იცვლისიცვლისიცვლისიცვლის    მიმართულებასმიმართულებასმიმართულებასმიმართულებას    ატმოსფეროსატმოსფეროსატმოსფეროსატმოსფეროს    ზეგავლენითზეგავლენითზეგავლენითზეგავლენით, , , , ეწოდებაეწოდებაეწოდებაეწოდება::::    

1) პირდაპირი გამოსხივება. 

2) დიფუზიური გამოსხივება. 

3) ინფრაწითელი გამოსხივება. 

05.05.05.05. მზისმზისმზისმზის    გამოსხივებასგამოსხივებასგამოსხივებასგამოსხივებას, , , , რომელიცრომელიცრომელიცრომელიც    იცვლისიცვლისიცვლისიცვლის    მიმართულებასმიმართულებასმიმართულებასმიმართულებას    ატმოსფეროსატმოსფეროსატმოსფეროსატმოსფეროს    ზეგავლენითზეგავლენითზეგავლენითზეგავლენით, , , , ეწოდებაეწოდებაეწოდებაეწოდება::::    

1) პირდაპირი გამოსხივება. 
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2) ინფრაწითელი გამოსხივება. 

3) დიფუზიური გამოსხივება. 

06. 6. 6. 6. ავზავზავზავზ    ––––    აკუმულატორისაკუმულატორისაკუმულატორისაკუმულატორის    დანიშნულებაადანიშნულებაადანიშნულებაადანიშნულებაა::::    

 1) წყლის პოტენციური ენერგიის აკუმულირება.   

 2)  სითბოს აკუმულირება.   

 3) ლექტროენერგიის აკუმულირება. 

07.7.7.7. რითრითრითრით    არისარისარისარის    განპირობებულიგანპირობებულიგანპირობებულიგანპირობებული    მზისმზისმზისმზის    გამოსხივებაგამოსხივებაგამოსხივებაგამოსხივება????    

1) ჰელიუმის წყალბადად გარდაქმნის თერმობირთვული რეაქციით. 

2) წყალბადის ჰელიუმად გარდაქმნის თერმობირთვული რეაქციით. 

3)  წყალბადის ატომების დაშლის ჯაჭვური რეაქციით. 

08. 8. 8. 8. მზისმზისმზისმზის    კოლექტორებისკოლექტორებისკოლექტორებისკოლექტორების    დანიშნულებაადანიშნულებაადანიშნულებაადანიშნულებაა::::    

1) მზის გამოსხივების ენერგიის გარდაქმნა ელექტრომაგნიტური ტალღების ენერგიად. 

2) მზის გამოსხივების ენერგიის გარდაქმნა პოტენციურ ენერგიად. 

3) მზის გამოსხივების ენერგიის გარდაქმნა სხვა სახის სასარგებლო ენერგიად. 

09.09.09.09. მზისმზისმზისმზის    კოლექტორებშიკოლექტორებშიკოლექტორებშიკოლექტორებში        nK )(0 ταη = მქკმქკმქკმქკ----სსსს    მნიშვნელობამნიშვნელობამნიშვნელობამნიშვნელობა    დამოკიდებულიადამოკიდებულიადამოკიდებულიადამოკიდებულია::::    

1)  აბსორბირებადი ზედაპირის თბურ მახასიათებლებზე. 

2)  აბსორბირებადი ზედაპირისა და მინის საფარის ოპტიკურ მახასიათებლებზე. 

3)  მინის საფარის თბურ მახასიათებლებზე. 

10.10.10.10. მზისმზისმზისმზის    მუდმივამუდმივამუდმივამუდმივა    ტოლიატოლიატოლიატოლია::::    

1) 1353 ვტ.  

2) 1353 ჯ. 
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3) 1353 ვტ/მ2.   

11.11.11.11. ქვემოთქვემოთქვემოთქვემოთ    მოყვანილთაგანმოყვანილთაგანმოყვანილთაგანმოყვანილთაგან    რომელირომელირომელირომელი    წარმოადგენსწარმოადგენსწარმოადგენსწარმოადგენს    მზისმზისმზისმზის    ბრტყელიბრტყელიბრტყელიბრტყელი    კოლექტორისკოლექტორისკოლექტორისკოლექტორის    თბურითბურითბურითბური    ბალანსისბალანსისბალანსისბალანსის    

განტოლებასგანტოლებასგანტოლებასგანტოლებას????    

1) 
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2) akdansas QQQHRHRS db ++=+ ])()([ τατα .   

3)  
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Qdan
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12.12.12.12. მზისმზისმზისმზის    ბრტყელბრტყელბრტყელბრტყელ    კოლექტორებშიკოლექტორებშიკოლექტორებშიკოლექტორებში    მინისმინისმინისმინის    საფარისსაფარისსაფარისსაფარის    დანიშნულებაადანიშნულებაადანიშნულებაადანიშნულებაა::::    

1) კონვექციური და რადიაციული დანაკარგების შეზღუდვა. 

2) მხოლოდ რადიაციული დანაკარგების შეზღუდვა.   

3)  მხოლოდ კონვექციური დანაკარგების  შეზღუდვა. 

13.13.13.13. 
IS

Qdan
−= 0ηη     გამოსახულებითგამოსახულებითგამოსახულებითგამოსახულებით    გამოითვლეგამოითვლეგამოითვლეგამოითვლებაბაბაბა::::    

1) მაფოკუსირებელი კოლექტორის ოპტიკური მქკ.   

2) ბრტყელი კოლექტორის თბური მქკ.  

3) ბრტყელი კოლექტორის თბური ბალანსი. 

14. 14. 14. 14. ენერგეტიკულიენერგეტიკულიენერგეტიკულიენერგეტიკული    მიზნებისათვისმიზნებისათვისმიზნებისათვისმიზნებისათვის    მზისმზისმზისმზის    გამოსხივებისგამოსხივებისგამოსხივებისგამოსხივების    ენერგიისენერგიისენერგიისენერგიის    პირდაპირპირდაპირპირდაპირპირდაპირ    ელექტროენერგიადელექტროენერგიადელექტროენერგიადელექტროენერგიად    

გარდასაქმნელადგარდასაქმნელადგარდასაქმნელადგარდასაქმნელად    პრაქტიკაშიპრაქტიკაშიპრაქტიკაშიპრაქტიკაში    გამოიყენებაგამოიყენებაგამოიყენებაგამოიყენება::::    

1) შიგა ფოტოეფექტი. 

2) ჩამკეტი ფენის ფოტოეფექტი. 

3) გარე ფოტოეფექტი. 

15.15.15.15. nK )(0 ταη =     ფორმულითფორმულითფორმულითფორმულით    გამოითვლებაგამოითვლებაგამოითვლებაგამოითვლება::::    
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1) ბრტყელი კოლექტორის თბური მქკ.  

2) მაფოკუსირებელი კოლექტორის ოპტიკური მქკ.    

3) ბრტყელი კოლექტორის ოპტიკური მქკ. 

16. 16. 16. 16.  ბრტყელიბრტყელიბრტყელიბრტყელი    კოლექტორისკოლექტორისკოლექტორისკოლექტორის    აბსორბირებადაბსორბირებადაბსორბირებადაბსორბირებად    ზედაპირსზედაპირსზედაპირსზედაპირს    უნდაუნდაუნდაუნდა    ახასიათებდესახასიათებდესახასიათებდესახასიათებდეს::::    

1) მაღალი სიშავის ხარისხი.   

2) მაღალი გამჭირვალობა.   

3) მაღალი არეკვლის უნარი. 

17.17.17.17. მზისმზისმზისმზის    წყალგამაცხელებელწყალგამაცხელებელწყალგამაცხელებელწყალგამაცხელებელ    ბრტყელბრტყელბრტყელბრტყელ    კოლექტორშიკოლექტორშიკოლექტორშიკოლექტორში    წყლისწყლისწყლისწყლის    საწყისისაწყისისაწყისისაწყისი    ტემპერატურისტემპერატურისტემპერატურისტემპერატურის    გაზრდითგაზრდითგაზრდითგაზრდით::::    

1) კოლექტორის მქკ შემცირდება.  

2) კოლექტორის მქკ გაიზრდება.  

3) კოლექტორის მქკ არ შეიცვლება. 

18181818. მზისმზისმზისმზის    კოლექტორისკოლექტორისკოლექტორისკოლექტორის    თბურითბურითბურითბური    ბალანსისბალანსისბალანსისბალანსის    განტოლებაშიგანტოლებაშიგანტოლებაშიგანტოლებაში        akdansas QQQHRHRS db ++=+ ])()([ τατα         

კოლექტორისკოლექტორისკოლექტორისკოლექტორის    მიერმიერმიერმიერ    შთანთქმულშთანთქმულშთანთქმულშთანთქმულ    მზისმზისმზისმზის    პირდაპირიპირდაპირიპირდაპირიპირდაპირი    დადადადა    დიფუზიურიდიფუზიურიდიფუზიურიდიფუზიური    გამოსხივებისგამოსხივებისგამოსხივებისგამოსხივების    ნაკადისნაკადისნაკადისნაკადის    

სიმკვრივესსიმკვრივესსიმკვრივესსიმკვრივეს    განსაზღვრავსგანსაზღვრავსგანსაზღვრავსგანსაზღვრავს::::    

1) 
bHR )(τα მდგენელი.  

2) ])()([ db HRHR τατα + მდგენელი.  

3) ])()([ db HRHRS τατα + მდგენელი. 

19.19.19.19. მზისმზისმზისმზის    კოლექტორისკოლექტორისკოლექტორისკოლექტორის    თბურითბურითბურითბური    ბალანსისბალანსისბალანსისბალანსის    განტოლებაშიგანტოლებაშიგანტოლებაშიგანტოლებაში        akdansas QQQHRHRS db ++=+ ])()([ τατα         

კოლექტორისკოლექტორისკოლექტორისკოლექტორის    მიერმიერმიერმიერ    შთანთქმულშთანთქმულშთანთქმულშთანთქმულ    მზისმზისმზისმზის    პირდაპირიპირდაპირიპირდაპირიპირდაპირი    გამოსხივებისგამოსხივებისგამოსხივებისგამოსხივების    ნაკადისნაკადისნაკადისნაკადის    სიმკვრივესსიმკვრივესსიმკვრივესსიმკვრივეს    

განსაზღვრავსგანსაზღვრავსგანსაზღვრავსგანსაზღვრავს::::    

1) bHR )(τα მდგენელი.  

2) ])()([ db HRHR τατα + მდგენელი.  
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3) ])()([ db HRHRS τατα + მდგენელი. 

20.20.20.20. ჩამოთვლილთაგანჩამოთვლილთაგანჩამოთვლილთაგანჩამოთვლილთაგან    რომელირომელირომელირომელი    ითვლებაითვლებაითვლებაითვლება    ქარისქარისქარისქარის    მუშამუშამუშამუშა    სიჩქარეებისსიჩქარეებისსიჩქარეებისსიჩქარეების    დიაპაზონადდიაპაზონადდიაპაზონადდიაპაზონად????    

1)  5 ÷ 12 კმ/სთ.  

2)  3 ÷ 25 მ/წმ. 

3)  25 ÷ 30 მ/წმ.    

21.21.21.21. რომელირომელირომელირომელი    ფორმულითფორმულითფორმულითფორმულით    გამოითვლებაგამოითვლებაგამოითვლებაგამოითვლება    ჰორიზონტალურღერძიანიჰორიზონტალურღერძიანიჰორიზონტალურღერძიანიჰორიზონტალურღერძიანი    ქარისქარისქარისქარის    ტურბინისტურბინისტურბინისტურბინის    მიმიმიმიერერერერ    

თეორიულადთეორიულადთეორიულადთეორიულად    განვითარებულიგანვითარებულიგანვითარებულიგანვითარებული    მაქსიმალურიმაქსიმალურიმაქსიმალურიმაქსიმალური    სიმძლავრესიმძლავრესიმძლავრესიმძლავრე????    

1) 3

1
2

59,0 FvN
ρ

= . 

2) 3

227

4
FvCN

W

ρ
= .   

3) 3

1
2

FvN
ρ

= .    

22.22.22.22. რომელირომელირომელირომელი    ფორმულითფორმულითფორმულითფორმულით    გამოითვლებაგამოითვლებაგამოითვლებაგამოითვლება    ვერტიკალურღერძიანივერტიკალურღერძიანივერტიკალურღერძიანივერტიკალურღერძიანი    ქარისქარისქარისქარის    ტურბინისტურბინისტურბინისტურბინის    მიერმიერმიერმიერ    

თეორიულადთეორიულადთეორიულადთეორიულად    განვითარებულიგანვითარებულიგანვითარებულიგანვითარებული    მაქსიმალურიმაქსიმალურიმაქსიმალურიმაქსიმალური    სიმძლავრესიმძლავრესიმძლავრესიმძლავრე????    

1) 
3

1
2

FvN
ρ

= . 

2) 3

227

4
FvCN

W

ρ
= . 

3)  3

1
2

59,0 FvN
ρ

= .    

23.23.23.23. რომელირომელირომელირომელი    ფორმულითფორმულითფორმულითფორმულით    გამოითვლებაგამოითვლებაგამოითვლებაგამოითვლება    ჰაერისჰაერისჰაერისჰაერის    ნაკადისნაკადისნაკადისნაკადის    სიმძლავრესიმძლავრესიმძლავრესიმძლავრე????    

1) 3

1
2

FvN
ρ

= . 

2) 3

1
2

59,0 FvN
ρ

= .   
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3) 
3

227

4
FvCN

W

ρ
= .    

24.24.24.24. რომელირომელირომელირომელი    ფორმულითფორმულითფორმულითფორმულით    გამოითვლეგამოითვლეგამოითვლეგამოითვლებაბაბაბა    რეალურირეალურირეალურირეალური    ქარისქარისქარისქარის    ენერგოდანადგარისენერგოდანადგარისენერგოდანადგარისენერგოდანადგარის    მიერმიერმიერმიერ    

განვითარებულიგანვითარებულიგანვითარებულიგანვითარებული    სიმძლავრესიმძლავრესიმძლავრესიმძლავრე????    

1)
3

227

4
FvCN

W

ρ
= .   

2) 3

1
2

FvN
ρ

= .    

3) elmeqηηρ 3223,0 vDN = . 

25. 25. 25. 25.  მოცემულიმოცემულიმოცემულიმოცემული    სიმძლავრისსიმძლავრისსიმძლავრისსიმძლავრის    ქარისქარისქარისქარის    ენერგოდანადგარისენერგოდანადგარისენერგოდანადგარისენერგოდანადგარის    მიერმიერმიერმიერ    გამომუშავებულიგამომუშავებულიგამომუშავებულიგამომუშავებული    ენერგიაენერგიაენერგიაენერგია    

დამოკიდებულიადამოკიდებულიადამოკიდებულიადამოკიდებულია::::    

1) ქარის მუშა სიჩქარეების ხანგრძლივობაზე. 

2) ქარის სიჩქარეზე და მიმართულებაზე..   

3) მხოლოდ ქარის ხანგრძლივობაზე.    

26.26.26.26. თუთუთუთუ    ქარისქარისქარისქარის    ენერგოდანადაგრისენერგოდანადაგრისენერგოდანადაგრისენერგოდანადაგრის    ფრთებისფრთებისფრთებისფრთების    დიამეტრიდიამეტრიდიამეტრიდიამეტრი    გაიზრდებაგაიზრდებაგაიზრდებაგაიზრდება    4 _ 4 _ 4 _ 4 _ ჯერჯერჯერჯერ, , , , ხოლოხოლოხოლოხოლო    ქარისქარისქარისქარის    სიჩქარესიჩქარესიჩქარესიჩქარე    

შემცირდებაშემცირდებაშემცირდებაშემცირდება    2 _ 2 _ 2 _ 2 _ ჯერჯერჯერჯერ, , , , მაშინმაშინმაშინმაშინ    დანადგარისდანადგარისდანადგარისდანადგარის    სიმძლავრესიმძლავრესიმძლავრესიმძლავრე::::    

1) არ შეიცვლება.   

2) შემცირდება 16 – ჯერ.    

3) გაიზრდება 2 – ჯერ. 

27.27.27.27. წარმოდგენილიწარმოდგენილიწარმოდგენილიწარმოდგენილი    ნახაზებიდანნახაზებიდანნახაზებიდანნახაზებიდან        რომელირომელირომელირომელი    შეესაბამებაშეესაბამებაშეესაბამებაშეესაბამება    ვერტიკალურღერძიანვერტიკალურღერძიანვერტიკალურღერძიანვერტიკალურღერძიან    ქარისქარისქარისქარის    ტურბინასტურბინასტურბინასტურბინას????    
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1) ორივე.  

2) მხოლოდ II.  

3) მხოლოდ I. 

28.28.28.28. წარმოდგენილიწარმოდგენილიწარმოდგენილიწარმოდგენილი    ნახაზებიდანნახაზებიდანნახაზებიდანნახაზებიდან        რომელირომელირომელირომელი    შეესაბამებაშეესაბამებაშეესაბამებაშეესაბამება    ჰორიზონტალურღერძიანჰორიზონტალურღერძიანჰორიზონტალურღერძიანჰორიზონტალურღერძიან    ქარისქარისქარისქარის    ტურბინატურბინატურბინატურბინასსსს????    

  

 

 

1)  ორივე.  

2)  მხოლოდ I. 

3)  მხოლოდ II.  

29.29.29.29. რისირისირისირისი    ტოლიატოლიატოლიატოლია    საქართველოშისაქართველოშისაქართველოშისაქართველოში    ქარისქარისქარისქარის    ენერგიისენერგიისენერგიისენერგიის    წლიურიწლიურიწლიურიწლიური    ეკონომიკურიეკონომიკურიეკონომიკურიეკონომიკური    პოტენციალიპოტენციალიპოტენციალიპოტენციალი????    

1)  2x109 კვტ.სთ.  

2)  5x109 კვტ.  

3)  2x109 კვტ. 

30.30.30.30. რისირისირისირისი    ტოლიატოლიატოლიატოლია    საქართველოშისაქართველოშისაქართველოშისაქართველოში    ქარისქარისქარისქარის    ენერგიისენერგიისენერგიისენერგიის    წლიურიწლიურიწლიურიწლიური    ტექნიკურიტექნიკურიტექნიკურიტექნიკური    პოტენციალიპოტენციალიპოტენციალიპოტენციალი????    

1)  2x109 კვტ.  

2)  5x109 კვტ.სთ. 

3)  5x109 კვტ. 

31.31.31.31. დედამიწისდედამიწისდედამიწისდედამიწის    სახმელეთოსახმელეთოსახმელეთოსახმელეთო    ზედაპირისზედაპირისზედაპირისზედაპირის    გარკვეულგარკვეულგარკვეულგარკვეულ    სიღრმეზესიღრმეზესიღრმეზესიღრმეზე        ჩალაგებულიჩალაგებულიჩალაგებულიჩალაგებული    წყლისწყლისწყლისწყლის    შემცველიშემცველიშემცველიშემცველი    

პლასტებიპლასტებიპლასტებიპლასტები    წარმოადგენსწარმოადგენსწარმოადგენსწარმოადგენს::::    

1)  ჰიდროთერმებს.  

2)  გეოპლასტებს.  
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3)  გეოთერმებს. 

32. 32. 32. 32.  დედამიწისდედამიწისდედამიწისდედამიწის    ქერქისქერქისქერქისქერქის    ჩაღრმავებასჩაღრმავებასჩაღრმავებასჩაღრმავებას, , , , სადაცსადაცსადაცსადაც    ტემპერატურატემპერატურატემპერატურატემპერატურა    იზრდებაიზრდებაიზრდებაიზრდება    11110000CCCC----ითითითით    ეწოდებაეწოდებაეწოდებაეწოდება::::    

1)  გეოთერმული საფეხური.  

2)  გეოლოგიური საფეხური.  

3)  ჰიდროთერმული საფეხური. 

33.33.33.33. ჩამოთვლილთაგანჩამოთვლილთაგანჩამოთვლილთაგანჩამოთვლილთაგან    მინერალიზაციისმინერალიზაციისმინერალიზაციისმინერალიზაციის    მიხედვითმიხედვითმიხედვითმიხედვით    კლასიფიკაციითკლასიფიკაციითკლასიფიკაციითკლასიფიკაციით    რომელირომელირომელირომელი    განეკუთვნებაგანეკუთვნებაგანეკუთვნებაგანეკუთვნება    მლაშემლაშემლაშემლაშე    

წყლებსწყლებსწყლებსწყლებს????    

1) 50 ÷ 80 გრ/ლ. 

2) 10 ÷ 50 გრ/ლ.  

3)  3 ÷ 5 გრ/ლ. 

34.34.34.34. კლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციისკლასიფიკაციის    მიმიმიმიხედვითხედვითხედვითხედვით    ჩამოთვლილთაგანჩამოთვლილთაგანჩამოთვლილთაგანჩამოთვლილთაგან    რომელირომელირომელირომელი    ტემპერატურულიტემპერატურულიტემპერატურულიტემპერატურული    დიაპაზონიდიაპაზონიდიაპაზონიდიაპაზონი    

განეკუთვნებაგანეკუთვნებაგანეკუთვნებაგანეკუთვნება    თერმულთერმულთერმულთერმულ    წყლებსწყლებსწყლებსწყლებს????    

1)  40÷600C.  

2)  30÷40 0C.  

3)  60÷100 0C. 

35.35.35.35. თუთუთუთუ    გეოთერმულიგეოთერმულიგეოთერმულიგეოთერმული    წყლებისწყლებისწყლებისწყლების    ჭაბურღილისჭაბურღილისჭაბურღილისჭაბურღილის    წყლისწყლისწყლისწყლის    გაცემისგაცემისგაცემისგაცემის    უნარიუნარიუნარიუნარი    75 75 75 75 მმმმ3333////სთსთსთსთ----იაიაიაია, , , , მაშინმაშინმაშინმაშინ    ისისისის    

მიეკუთვნებამიეკუთვნებამიეკუთვნებამიეკუთვნება::::    

1 საშუალოდებიტურს. 

2 მაღალდებიტურს.  

3 მცირედებიტურს. 

36.36.36.36. თუთუთუთუ    გეოთერმულიგეოთერმულიგეოთერმულიგეოთერმული    წყლებიწყლებიწყლებიწყლები    შეიცავსშეიცავსშეიცავსშეიცავს    მეთანსმეთანსმეთანსმეთანს    დადადადა    აზოტსაზოტსაზოტსაზოტს, , , , მაშინმაშინმაშინმაშინ    ასეთიასეთიასეთიასეთი    წყლებიწყლებიწყლებიწყლები::::    

1)  ნეიტრალურია.  
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2)  აგრესიულია.  

3)  კარბონატულია. 

37.37.37.37. თუთუთუთუ    გეოთერმულიგეოთერმულიგეოთერმულიგეოთერმული    წყლებისწყლებისწყლებისწყლების    ტემპერატურატემპერატურატემპერატურატემპერატურა    60606060----1001001001000000C C C C დიაპაზონშიადიაპაზონშიადიაპაზონშიადიაპაზონშია, , , , ხოლოხოლოხოლოხოლო    მინერალიზაციამინერალიზაციამინერალიზაციამინერალიზაცია    3 3 3 3 ––––    10 10 10 10 

გრგრგრგრ////ლლლლ    დიაპაზონშიდიაპაზონშიდიაპაზონშიდიაპაზონში    მაშინმაშინმაშინმაშინ    ისისისის    მიეკუთვმიეკუთვმიეკუთვმიეკუთვნებანებანებანება::::    

1)  თერმულ და მლაშე წყლებს.  

2)  გადახურებულ და მცირემარილიან წყლებს. 

3)  მაღალთერმულ და მარილიან წყლებს. 

38. 38. 38. 38.  თუთუთუთუ    გეოთერმულიგეოთერმულიგეოთერმულიგეოთერმული    წყლებისწყლებისწყლებისწყლების    ჭაბურღილისჭაბურღილისჭაბურღილისჭაბურღილის    დებეტიდებეტიდებეტიდებეტი    შეადგენსშეადგენსშეადგენსშეადგენს        18181818ტტტტ////სთსთსთსთ    დადადადა    წყალიწყალიწყალიწყალი    შეიცავსშეიცავსშეიცავსშეიცავს            CHCHCHCH4444----სსსს    

მაშინმაშინმაშინმაშინ::::    

1)  ჭაბურღილი მცირედებიტიანია და წყალი აგრესიული.  

2)  ჭაბურღილი მაღალდებიტიანია და წყალი ნეიტრალური.  

3)  ჭაბურღილი საშუალოდებიტიანია და წყალი ნეიტრალური. 

39.39.39.39. თუთუთუთუ    გეოთერმულიგეოთერმულიგეოთერმულიგეოთერმული    წყლებისწყლებისწყლებისწყლების    ტემპერატურატემპერატურატემპერატურატემპერატურა    შეადგენსშეადგენსშეადგენსშეადგენს        606060600000C  C  C  C  დადადადა    მინერალიზაციამინერალიზაციამინერალიზაციამინერალიზაცია    1,2 1,2 1,2 1,2 გრგრგრგრ////ლლლლ, , , , მაშინმაშინმაშინმაშინ    

შენობებისშენობებისშენობებისშენობების    თბომომარაგებისათვისთბომომარაგებისათვისთბომომარაგებისათვისთბომომარაგებისათვის    შეიძლებაშეიძლებაშეიძლებაშეიძლება    გამოვიყენოთგამოვიყენოთგამოვიყენოთგამოვიყენოთ::::    

1) გეოთერმული წყლის უშუალო მიწოდების სქემა.  

2) გეოთერმული წყლის დეგაზაციის სქემა.  

3) გეოთერმული წყლის შუალედური თბოგადამცემებით მიწოდების სქემა. 

40.40.40.40. ჩამოთვლილთაგანჩამოთვლილთაგანჩამოთვლილთაგანჩამოთვლილთაგან    რომელირომელირომელირომელი    ითვლებაითვლებაითვლებაითვლება    მცენარეულიმცენარეულიმცენარეულიმცენარეული    წარმოშობისწარმოშობისწარმოშობისწარმოშობის    ბიომასადბიომასადბიომასადბიომასად????    

1) აგროგადამამუშავებელი ინდუსტრიის ნარჩენები.  

2)  გამწმენდი მოწყობილობების ნარჩენები.  

3) ქალაქების საყოფაცხოვრებო მყარი ნარჩენები. 

41414141.... უჟანგბადოუჟანგბადოუჟანგბადოუჟანგბადო    ხრწნახრწნახრწნახრწნა    წარმოადგენსწარმოადგენსწარმოადგენსწარმოადგენს::::    
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1)  აერობულ ფერმენტაციას.  

2)  პიროლიზს. 

3)  ანაერობულ ფერმენტაციას.  

42.42.42.42. ჩამოთვლილთაგანჩამოთვლილთაგანჩამოთვლილთაგანჩამოთვლილთაგან    რომელიარომელიარომელიარომელია    ბიოსათბობისბიოსათბობისბიოსათბობისბიოსათბობის    წარმოებისწარმოებისწარმოებისწარმოების    ბიოქიმიურიბიოქიმიურიბიოქიმიურიბიოქიმიური    მეთოდიმეთოდიმეთოდიმეთოდი????    

1)  სპირტული დუღილი.  

2)  სათბობის ექსტრაქცია.  

3)  პიროლიზი. 

43.43.43.43. ბიოგაზისბიოგაზისბიოგაზისბიოგაზის    წარმოებისწარმოებისწარმოებისწარმოების    რომელრომელრომელრომელ    რეჟიმშიარეჟიმშიარეჟიმშიარეჟიმშია    აუცილებელიაუცილებელიაუცილებელიაუცილებელი    ბიომასისბიომასისბიომასისბიომასის    სუსპენზიისსუსპენზიისსუსპენზიისსუსპენზიის    შემთბობიშემთბობიშემთბობიშემთბობი    

მოწყობილობისმოწყობილობისმოწყობილობისმოწყობილობის    გამოიყენებაგამოიყენებაგამოიყენებაგამოიყენება????    

1)  მეზოფილურ რეჟიმში. 

2)  თერმოფილურ რეჟიმში.  

3)  ჩამოთვლილთაგან არცერთში. 

44.44.44.44. საშუალოდსაშუალოდსაშუალოდსაშუალოდ    ბიოგაზბიოგაზბიოგაზბიოგაზისისისის    თბოუნარიანობათბოუნარიანობათბოუნარიანობათბოუნარიანობა    ტოლიატოლიატოლიატოლია::::    

1)  14 ÷25 მჯ/მ3.  

2)  10 ÷12 მჯ/მ3.  

3)  35÷ 40 მჯ/მ3. 

45.45.45.45. ჩამოთვლილთაგანჩამოთვლილთაგანჩამოთვლილთაგანჩამოთვლილთაგან    რომელიარომელიარომელიარომელია    ბიოგაზისბიოგაზისბიოგაზისბიოგაზის    წარმოქმნისწარმოქმნისწარმოქმნისწარმოქმნის    თერმოფილურითერმოფილურითერმოფილურითერმოფილური    დუღილისდუღილისდუღილისდუღილის    

ტემპერატურულიტემპერატურულიტემპერატურულიტემპერატურული    რეჟიმირეჟიმირეჟიმირეჟიმი: : : :     

1) 20 ÷ 2 0C.  

2) 30 ÷ 350C. 

3) 50 ÷ 550C .  



11 

 

46.46.46.46. ჩამოთვლილთაგანჩამოთვლილთაგანჩამოთვლილთაგანჩამოთვლილთაგან    რომელიარომელიარომელიარომელია    ბიოგაზისბიოგაზისბიოგაზისბიოგაზის    წარმოწარმოწარმოწარმოქმნისქმნისქმნისქმნის    მეზოფილურიმეზოფილურიმეზოფილურიმეზოფილური    დუღილისდუღილისდუღილისდუღილის    

ტემპერატურულიტემპერატურულიტემპერატურულიტემპერატურული    რეჟიმირეჟიმირეჟიმირეჟიმი: : : :     

1)  30 ÷ 350C.  

2)  50 ÷ 550C.  

3)  60 ÷ 650C. 

47.47.47.47. ბიოგაზშიბიოგაზშიბიოგაზშიბიოგაზში    ნახშირორჟანგისნახშირორჟანგისნახშირორჟანგისნახშირორჟანგის    შემცველობაშემცველობაშემცველობაშემცველობა    საშუალოდსაშუალოდსაშუალოდსაშუალოდ    შეადგენსშეადგენსშეადგენსშეადგენს::::    

1)  20 ÷ 50%.  

2)  55 ÷ 80%.  

3)  10 ÷ 15%. 

48.48.48.48. ბიოგაზშიბიოგაზშიბიოგაზშიბიოგაზში    მეთანისმეთანისმეთანისმეთანის    შემცველობაშემცველობაშემცველობაშემცველობა    საშუალოდსაშუალოდსაშუალოდსაშუალოდ    შეადგენსშეადგენსშეადგენსშეადგენს::::    

1)  20 ÷ 50%.  

2)  10 ÷ 15%. 

3)  50 ÷ 80%.  

49.49.49.49. ბიოგაზისბიოგაზისბიოგაზისბიოგაზის    წარმოებისწარმოებისწარმოებისწარმოების    რომელირომელირომელირომელი    რეჟიმირეჟიმირეჟიმირეჟიმი    ხასიათდებახასიათდებახასიათდებახასიათდება    ბიომასიდანბიომასიდანბიომასიდანბიომასიდან    გამოყოფილიგამოყოფილიგამოყოფილიგამოყოფილი    გაზისგაზისგაზისგაზის    უფროუფროუფროუფრო    

მაღალიმაღალიმაღალიმაღალი    ინტენსიობითინტენსიობითინტენსიობითინტენსიობით????    

1) თერმოფილური.  

2) მეზოფილური.  

3) აერობული. 

50.50.50.50. მერქნიდანმერქნიდანმერქნიდანმერქნიდან    ხისხისხისხის    ნახშირინახშირინახშირინახშირი    იწარმოებაიწარმოებაიწარმოებაიწარმოება    ბიოსათბობისბიოსათბობისბიოსათბობისბიოსათბობის    წარმოებისწარმოებისწარმოებისწარმოების::::    

1)  აერობული ფერმენტაციის მეთოდით.  

2)  პირდაპირი წვის მეთოდით. 

3)  პიროლიზის მეთოდით.  
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ლიტერატურალიტერატურალიტერატურალიტერატურა    

1. გ. გიგინეიშვილი,   ე. მაჭავარინი,  ლ. რობაქიძე,  ჯ. რუსიშვილი.  ენერგიის 

არატრადიციული და განახლებადი წყაროები.  თბილისი.:  ,,ტექნიკური  უნივერსიტეტი’’,  

2006.   98გვ.  (ელექტრონული ვერსია).        CD    ––––    11.   003.11.   003.11.   003.11.   003. 

2. ბ. ჩხაიძე. ენერგიის განახლებადი წყაროები. თბილისი.:  ,,ტექნიკური  

უნივერსიტეტი’’,  2011.     114 გვ.       620.98(02)620.98(02)620.98(02)620.98(02) 
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სასწავლო კურსი- “თბური მანქანები”. 

კონსულტანტები პროფესორები ე.მაჭავარიანი (577343892) , გ.გიგინეიშვილი (595541137). 

01.01.01.01. რარარარა სახისსახისსახისსახის ენერგიაენერგიაენერგიაენერგია გააჩნიაგააჩნიაგააჩნიაგააჩნია თბურთბურთბურთბურ ძრავებშიძრავებშიძრავებშიძრავებში გამოყენებულგამოყენებულგამოყენებულგამოყენებულ საწვავებსსაწვავებსსაწვავებსსაწვავებს? 

1)  თბური ენერგია. 

2)  ქიმიური ენერგია. 

3)  პოტენციური ენერგია. 

02.02.02.02. რასრასრასრას ასახავსასახავსასახავსასახავს სითბოსასითბოსასითბოსასითბოსა დადადადა მექანიკურიმექანიკურიმექანიკურიმექანიკური მუშაობისმუშაობისმუშაობისმუშაობის ექვივალეექვივალეექვივალეექვივალენტობისნტობისნტობისნტობის პრინციპიპრინციპიპრინციპიპრინციპი?    

1)  ენერგიის ამ ორი ფორმის ექვივალენტობის პრინციპი ასახავს მათ გაერთიანებას 

ენერგიების ერთ სახეში. 

2)   ენერგიის ამ ორი ფორმის ექვივალენტობის პრინციპი ასახავს მათ თანაბრობას.  

3) ენერგიის ამ ორი ფორმის ექვივალენტობის პრინციპი ასახავს მათი 

ურთიერთგარდაქმნადობის შესაძლებლობას. 

03. 03. 03. 03.  რომელრომელრომელრომელ ორორორორ ძირითადძირითადძირითადძირითად ჯგუფადჯგუფადჯგუფადჯგუფად იყოფაიყოფაიყოფაიყოფა თბურითბურითბურითბური მანქანებიმანქანებიმანქანებიმანქანები? 

1)  პირდაპირი და შებრუნებული ციკლებით მომუშავე მანქანებად. 

2)  თბური მანქანები იყოფა მარცხენა და მარჯვენა მოქმედების თბურ მანქანებად. 

3)  თბური მანქანები იყოფა მძლავრ და სუსტ თბურ მანქანებად. 

04. 04. 04. 04.  რარარარა ფორმისფორმისფორმისფორმის ენერგიასენერგიასენერგიასენერგიას იძლევაიძლევაიძლევაიძლევა პირდაპირიპირდაპირიპირდაპირიპირდაპირი მოქმედებისმოქმედებისმოქმედებისმოქმედების თბურითბურითბურითბური მანქანამანქანამანქანამანქანა? 

1)  პირდაპირი მოქმედების თბური მანქანა იძლევა პოტენციურ ენერგიას. 

2)  პირდაპირი მოქმედების თბური მანქანა იძლევა შიგა ენერგიას ენერგიას. 

3)  პირდაპირი მოქმედების თბური მანქანა იძლევა მექანიკურ ენერგიას. 

05.05.05.05. რარარარა ფორმისფორმისფორმისფორმის ენერგიააენერგიააენერგიააენერგიაა აუცილებელიაუცილებელიაუცილებელიაუცილებელი შებრუნებულიშებრუნებულიშებრუნებულიშებრუნებული მოქმედებისმოქმედებისმოქმედებისმოქმედების მანქანისმანქანისმანქანისმანქანის 

ასამუშავებლადასამუშავებლადასამუშავებლადასამუშავებლად? 

1) შებრუნებული მოქმედების მანქანის ასამუშავებლად აუცილებელია მექანიკური 

ენერგია. 

2) შებრუნებული მოქმედების მანქანის ასამუშავებლად აუცილებელია ქიმიური ენერგია. 

3)   შებრუნებული მოქმედების მანქანის ასამუშავებლად აუცილებელია თბური ენერგია. 

06. 06. 06. 06.   რატომრატომრატომრატომ ეწოდებაეწოდებაეწოდებაეწოდება ზოგიერთზოგიერთზოგიერთზოგიერთ ძრავასძრავასძრავასძრავას „შიგაწვისშიგაწვისშიგაწვისშიგაწვის ძრავაძრავაძრავაძრავა“?{ 
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1)  ზოგიერთ ძრავას შიგაწვის ძრავა ეწოდება იმიტომ, რომ  მასში საწვავი მხოლოდ იწვის 

და არ ფეთქდება. 

2)  ზოგიერთ ძრავას შიგაწვის ძრავა ეწოდება იმიტომ, რომ საწვავის წვა და მუშაობის 

შესრულება ერთ მოცულობაში მიმდინარეობს. 

3)  ზოგიერთ ძრავას შიგაწვის ძრავა ეწოდება ძრავაში საწვავის წვის გამო. 

07. 07. 07. 07.  რისირისირისირისი ტოლიატოლიატოლიატოლია დგუშისდგუშისდგუშისდგუშის სვლასვლასვლასვლა შიგაწვისშიგაწვისშიგაწვისშიგაწვის ძრავაშიძრავაშიძრავაშიძრავაში? 

1)  მუხლა ლილვის გაორმაგებული რადიუსის. 

2)  მუხლა ლილვის რადიუსის ნახევრის. 

3)  მუხლა ლილვის რადიუსის. 

08.08.08.08. რამდენრამდენრამდენრამდენ    ტაქტიანიტაქტიანიტაქტიანიტაქტიანი შეიძლებაშეიძლებაშეიძლებაშეიძლება იყოსიყოსიყოსიყოს კარბურატორიანიკარბურატორიანიკარბურატორიანიკარბურატორიანი    დადადადა    დიზელისდიზელისდიზელისდიზელის    საწვავზესაწვავზესაწვავზესაწვავზე    მომუშავემომუშავემომუშავემომუშავე    

შიგაწვისშიგაწვისშიგაწვისშიგაწვის ძრავებიძრავებიძრავებიძრავები? 

1)  მხოლოდ ორტაქტიანი.    

2)  მხოლოდ ოთხტაქტიანი.  

3)  როგორც ორტაქტიანი, ასევე ოთხტაქტიანიც.   

09. 09. 09. 09.  რომელირომელირომელირომელი ფორმულითფორმულითფორმულითფორმულით გამოითვლებაგამოითვლებაგამოითვლებაგამოითვლება ნებისმიერინებისმიერინებისმიერინებისმიერი ტიპისტიპისტიპისტიპის თბურითბურითბურითბური ძრავასძრავასძრავასძრავას მმმმ.ქქქქ.კკკკ.? 

1)  
1

21
q

q
−  .                 

2)  
2

11
q

q
−  .  

3)  
2

11
T

T
−  . 

10. 10. 10. 10.  რომელირომელირომელირომელი პროცესებისგანპროცესებისგანპროცესებისგანპროცესებისგან შედგებაშედგებაშედგებაშედგება ოტოსოტოსოტოსოტოს ციკლიციკლიციკლიციკლი? 

1)  2 იზოთერმული და 2 ადიაბატური. 

2)  2 იზოქორული და 2 ადიაბატური.     

3)  2 ადიაბატური, 1 იზობარული და 2 იზოქორული. 

11. 11. 11. 11.  რითრითრითრით არისარისარისარის განპირობებულიგანპირობებულიგანპირობებულიგანპირობებული კარბურატორიანკარბურატორიანკარბურატორიანკარბურატორიან ძრავებშიძრავებშიძრავებშიძრავებში კუმშვისკუმშვისკუმშვისკუმშვის ხარისხისხარისხისხარისხისხარისხის შეზღუდვაშეზღუდვაშეზღუდვაშეზღუდვა? 

1)  საწვავის დეტონაციის მოვლენის გამო.  

2)  ცილინდრის კედლების მედეგობით მაღალი ტემპერატურის მიმართ.    

3)   ცილინდრის კედლების მედეგობით მაღალი წნევის მიმართ.  
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12.12.12.12. ოტოსოტოსოტოსოტოს თერმოდინამიკურთერმოდინამიკურთერმოდინამიკურთერმოდინამიკურ ციკლშიციკლშიციკლშიციკლში მუშამუშამუშამუშა სხეულისთვისსხეულისთვისსხეულისთვისსხეულისთვის სითბოსსითბოსსითბოსსითბოს მიწოდებისმიწოდებისმიწოდებისმიწოდების პროცესიპროცესიპროცესიპროცესი 

ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება: 

1)   ჯერ იზოქორულად, შემდეგ იზობარულად.  

2)  იზოქორულად.   

3)   იზობარულად.  

13.13.13.13. ოტოსოტოსოტოსოტოს თერმოდთერმოდთერმოდთერმოდინამიკურინამიკურინამიკურინამიკურ ციკლშიციკლშიციკლშიციკლში მუშამუშამუშამუშა სხეულისსხეულისსხეულისსხეულის გაფართოებისგაფართოებისგაფართოებისგაფართოების პროცესიპროცესიპროცესიპროცესი 

ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება: 

1)   იზობარულად.  

2)   იზოთერმულად. 

3)  ადიბატურად.   

14.14.14.14. ოტოსოტოსოტოსოტოს თერმოდინამიკურთერმოდინამიკურთერმოდინამიკურთერმოდინამიკურ ციკლშიციკლშიციკლშიციკლში მუშამუშამუშამუშა სხეულიდანსხეულიდანსხეულიდანსხეულიდან სითბოსსითბოსსითბოსსითბოს ართმევისართმევისართმევისართმევის პროცესიპროცესიპროცესიპროცესი 

შეესაბამებაშეესაბამებაშეესაბამებაშეესაბამება რეალურრეალურრეალურრეალურ ძრავაშიძრავაშიძრავაშიძრავაში: 

1)  ნამუშევარი აირების გამოშვების და წნევის ვარდნის პროცესს.   

2)  მუშა ნარევის შეწოვის პროცესს.   

3)   წვის პროდუქტების გაფართოვების პროცესს. 

15 ოტოსოტოსოტოსოტოს თერმოდინამიკურთერმოდინამიკურთერმოდინამიკურთერმოდინამიკურ ციკლშიციკლშიციკლშიციკლში მუშამუშამუშამუშა სხეულისსხეულისსხეულისსხეულის კუმშვასკუმშვასკუმშვასკუმშვას შეესაბამებაშეესაბამებაშეესაბამებაშეესაბამება რეალურრეალურრეალურრეალურ ძრავაშიძრავაშიძრავაშიძრავაში: 

1)  საწვავის კუმშვის პროცესი.  

2)  ნამწვი აირების კუმშვის პროცესი. 

3)   მუშა ნარევის კუმშვის პროცესი.   

16.16.16.16.  რომელირომელირომელირომელი ფორმულითფორმულითფორმულითფორმულით გამოითვლებაგამოითვლებაგამოითვლებაგამოითვლება ოტოსოტოსოტოსოტოს ციკლისციკლისციკლისციკლის თერმულითერმულითერმულითერმული მარგიმარგიმარგიმარგი ქმედებისქმედებისქმედებისქმედების 

კოეფიციენტისკოეფიციენტისკოეფიციენტისკოეფიციენტის მნიშვნელობამნიშვნელობამნიშვნელობამნიშვნელობა?    

1)   
1

1
1

−
−=

kε
η .    

2)   
1

1
−

=
kε

η .    

3)   
kε

η
1

1 −= . 

17.17.17.17.  როგორროგორროგორროგორ შეიცვლებაშეიცვლებაშეიცვლებაშეიცვლება შიგაწვისშიგაწვისშიგაწვისშიგაწვის ძრავძრავძრავძრავაააასსსს მქკმქკმქკმქკ კუმშვისკუმშვისკუმშვისკუმშვის ხარისხისხარისხისხარისხისხარისხის გაზრდისასგაზრდისასგაზრდისასგაზრდისას?    

1)  შემცირდება. 
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2)   გაიზრდება.     

3)   არ შეიცვლება.     

18.18.18.18.  რომელირომელირომელირომელი პროცესებისგანპროცესებისგანპროცესებისგანპროცესებისგან შედგებაშედგებაშედგებაშედგება დიზელისდიზელისდიზელისდიზელის ციკლიციკლიციკლიციკლი?    

1)   2 იზოქორული და 2 ადიაბატური.           

2)   2 ადიაბატური, 1 იზობარული და 2 იზოქორული. 

3)   1 იზობარული, 1 იზოქორული და 2 ადიაბატური.     

19.19.19.19. დიზელისდიზელისდიზელისდიზელის თერმოდინამიკურთერმოდინამიკურთერმოდინამიკურთერმოდინამიკურ ციკლშიციკლშიციკლშიციკლში მუშამუშამუშამუშა სხეულისთვისსხეულისთვისსხეულისთვისსხეულისთვის სითბოსსითბოსსითბოსსითბოს მიწოდებისმიწოდებისმიწოდებისმიწოდების პროცესიპროცესიპროცესიპროცესი 

ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება:    

1)   იზობარულად.   

2)   ჯერ იზოქორულად, შემდეგ იზობარულად.  

3)   იზოქორულად.  

20.20.20.20.  დიზელისდიზელისდიზელისდიზელის თერმოდინამიკურთერმოდინამიკურთერმოდინამიკურთერმოდინამიკურ ციკლშიციკლშიციკლშიციკლში მუშამუშამუშამუშა სხეულისსხეულისსხეულისსხეულის კუმშვასკუმშვასკუმშვასკუმშვას შეესაბამებაშეესაბამებაშეესაბამებაშეესაბამება რეალურრეალურრეალურრეალურ 

ძრავაშიძრავაშიძრავაშიძრავაში:    

1)   მუშა ნარევის კუმშვის პროცესი. 

2)   ჰაერის კუმშვის პროცესი.   

3)   საწვავის კუმშვის პროცესი.      

21.21.21.21.  რომელირომელირომელირომელი პროცესებისგანპროცესებისგანპროცესებისგანპროცესებისგან შედგებაშედგებაშედგებაშედგება ტრინკლერისტრინკლერისტრინკლერისტრინკლერის ციკლიციკლიციკლიციკლი?    

1)   1 იზობარული, 1 იზოქორული და 2 ადიაბატური.     

2)   2 იზოქორული და 2 ადიაბატური.           

3)   2 ადიაბატური, 1 იზობარული და 2 იზოქორული. 

22.22.22.22.  როდისროდისროდისროდის    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    მუშამუშამუშამუშა    სვლასვლასვლასვლა    ტრინკლერისტრინკლერისტრინკლერისტრინკლერის    ციკლშიციკლშიციკლშიციკლში????    

1)   მხოლოდ საწვავის მიწოდებისას.     

2)   მხოლოდ წვის პროდუქტების გაფართოებისას.           

3) როგორც საწვავის მიწოდებისა და წვის პროცესის, ასევე წვის პროდუქტების 

გაფართოებისას. 

23.23.23.23.  როგორროგორროგორროგორ    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    სითბოსსითბოსსითბოსსითბოს    მიწოდებისმიწოდებისმიწოდებისმიწოდების    პროცესიპროცესიპროცესიპროცესი    ტრინკლერისტრინკლერისტრინკლერისტრინკლერის    ციკლშიციკლშიციკლშიციკლში????    

1)   ჯერ იზოქორულად და შემდეგ იზობარულად. 

2)   ჯერ იზობარულად და შემდეგ იზოქორულად.     



17 

 

3)   ჯერ იზოთერმულად და შემდეგ იზობარულად.           

24.24.24.24.  რომელიარომელიარომელიარომელია    ტრინტრინტრინტრინკლერისკლერისკლერისკლერის    ციკლისციკლისციკლისციკლის    თერმულითერმულითერმულითერმული    მქკმქკმქკმქკ----სსსს    საანგარიშოსაანგარიშოსაანგარიშოსაანგარიშო    ფორმულაფორმულაფორმულაფორმულა????    

1)  
)1(
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k
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25.25.25.25.  რომელიარომელიარომელიარომელია    დიზელისდიზელისდიზელისდიზელის        ციკლისციკლისციკლისციკლის    თერმულითერმულითერმულითერმული    მქკმქკმქკმქკ----სსსს    საანგარიშოსაანგარიშოსაანგარიშოსაანგარიშო    ფორმულაფორმულაფორმულაფორმულა????    
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26.26.26.26.  რარარარა    გავლენასგავლენასგავლენასგავლენას    ახდენსახდენსახდენსახდენს    წინასწარიწინასწარიწინასწარიწინასწარი    გაფართოებისგაფართოებისგაფართოებისგაფართოების    ხარისხიხარისხიხარისხიხარისხი    დიზელისდიზელისდიზელისდიზელის    ციკლისციკლისციკლისციკლის    მქკმქკმქკმქკ----ზეზეზეზე????    

1)   არანაირ გავლენას.     

2)   ციკლის მქკ იზრდება მის ზრდასთან ერთად.           

3)   მისი შემცირებით ციკლის მქკ იზრდება. 

27272727....  რატომრატომრატომრატომ    არისარისარისარის    დიზელისდიზელისდიზელისდიზელის    ციკლისციკლისციკლისციკლის    მქკმქკმქკმქკ    ოტოსოტოსოტოსოტოს    ციკლისაზეციკლისაზეციკლისაზეციკლისაზე    მეტიმეტიმეტიმეტი????    

1)   ბენზინთან შედარებით დიზელის საწვავის უფრო მაღალი თბოუნარიანობის გამო. 

2)   უფრო მაღალი კუმშვის ხარისხის გამო. 

3) წინასწარი გაფართოების ხარისხისა და ადიაბატის მაჩვენებლის მაღალი 

მნიშვნელობების გამო.           

28.28.28.28.  რარარარა    გავლენასგავლენასგავლენასგავლენას    ახდენსახდენსახდენსახდენს    წნევისწნევისწნევისწნევის    ამაღლებისამაღლებისამაღლებისამაღლების    ხარისხიხარისხიხარისხიხარისხი    ტრინკლერისტრინკლერისტრინკლერისტრინკლერის    ციკლისციკლისციკლისციკლის    მქკმქკმქკმქკ----ზეზეზეზე????    

1)  არანაირ გავლენას.     

2)  ციკლის მქკ მცირდება მის ზრდასთან ერთად.           

3)  მისი გაზრდით ციკლის მქკ იზრდება. 

29292929....  რისრისრისრის    ხარჯზეხარჯზეხარჯზეხარჯზე    ხდებახდებახდებახდება    წნევისწნევისწნევისწნევის    ამაღლებაამაღლებაამაღლებაამაღლება    PPPP2222----დანდანდანდან    PPPP3333----მდემდემდემდე        ტრინკლერისტრინკლერისტრინკლერისტრინკლერის    ციკლშიციკლშიციკლშიციკლში????    

1)   კუმშვის და სითბოს მიწოდების ხარჯზე.     
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2)  კუმშვის ხარჯზე.           

3)   სითბოს მიწოდების ხარჯზე. 

30.30.30.30.  ტრინკლერისტრინკლერისტრინკლერისტრინკლერის    ციკლისციკლისციკლისციკლის    რომელრომელრომელრომელ    კერძოკერძოკერძოკერძო    შემთხვევასშემთხვევასშემთხვევასშემთხვევას    შეესაბამებაშეესაბამებაშეესაბამებაშეესაბამება    ოტოსოტოსოტოსოტოს    ციკლიციკლიციკლიციკლი????    

1)   როცა წნევის ამაღლების ხარისხი ერთის ტოლია (λ=1).     

2)   როცა წინასწარი გაფართოების ხარისხი ერთის ტოლია (ρ=1).           

3)  როცა კუმშვის ხარისხი ერთის ტოლია (ε=1). 

31.31.31.31.  ტრინკლერისტრინკლერისტრინკლერისტრინკლერის    ციკლისციკლისციკლისციკლის    რომელრომელრომელრომელ    კერძოკერძოკერძოკერძო    შემთხვევასშემთხვევასშემთხვევასშემთხვევას    შეესაბამებაშეესაბამებაშეესაბამებაშეესაბამება    დიზელისდიზელისდიზელისდიზელის    ციკლიციკლიციკლიციკლი????    

1)   როცა წნევის ამაღლების ხარისხი ერთის ტოლია (λ=1).     

2)   როცა წინასწარი გაფართოების ხარისხი ერთის ტოლია (ρ=1).           

3)   როცა კუმშვის ხარისხი ერთის ტოლია (ε=1). 

32.32.32.32. სტირლინგისსტირლინგისსტირლინგისსტირლინგის    ძრავებისძრავებისძრავებისძრავების    კლასიფიცირებაკლასიფიცირებაკლასიფიცირებაკლასიფიცირება    შეიძლებაშეიძლებაშეიძლებაშეიძლება    შემდეგიშემდეგიშემდეგიშემდეგი    ძირითადიძირითადიძირითადიძირითადი    ნიშნებისნიშნებისნიშნებისნიშნების    

მიხედვითმიხედვითმიხედვითმიხედვით::::    

1)   მხოლოდ დგუშების და ცილინდრების რაოდენობით. 

2)  მუშაობის რეჟიმით,  ცილინდრების შეერთების სქემებით და  დგუშების შეერთების 

სქემებით.    

 3)  მხოლოდ მუშაობის რეჟიმით. 

33. 33. 33. 33.  მარტივიმარტივიმარტივიმარტივი    ((((ერთმაგიერთმაგიერთმაგიერთმაგი) ) ) ) ქმედებისქმედებისქმედებისქმედების    ძრავებშიძრავებშიძრავებშიძრავებში    ორიორიორიორი    დგუშიდანდგუშიდანდგუშიდანდგუშიდან    ერთიერთიერთიერთი    წარმოადგენსწარმოადგენსწარმოადგენსწარმოადგენს::::    

1)  მუშა დგუშს, ხოლო მეორე ასრულებს დისფლეისერის ფუნქციას. 

2)  ორივე მუშა დგუშია. 

3)  ორივე დისფლეისერია. 

34. 34. 34. 34.  რარარარა    ფუნქციასფუნქციასფუნქციასფუნქციას    ასრულებენასრულებენასრულებენასრულებენ    ორმაგიორმაგიორმაგიორმაგი    ქმედებისქმედებისქმედებისქმედების    ძრავებშიძრავებშიძრავებშიძრავებში    დგუშებიდგუშებიდგუშებიდგუშები????    

1)  დგუში ასრულებს ორ ფუნქციას, როგორც დისფლეისერის, ისე მუშა ელემენტის.    

2)  დგუში ასრულებს მხოლოდ მუშა ელემენტის ფუნქციას. 

3)   დგუში ასრულებს მხოლოდ დისფლეისერის ფუნქციას. 

35.35.35.35.     რომელირომელირომელირომელი    პროცესებიპროცესებიპროცესებიპროცესები    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    იდეალურიდეალურიდეალურიდეალურ    სტირლინგისსტირლინგისსტირლინგისსტირლინგის    ციკლშიციკლშიციკლშიციკლში????    

1)   ორი ადიაბატური და ორი იზოქორული. 

2)   ორი იზობარული და ორი იზოქორული. 

3)   ორი იზოქორული და ორი იზოთერმული.    
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36. 36. 36. 36.  სტირლინგისსტირლინგისსტირლინგისსტირლინგის    ციკლისციკლისციკლისციკლის    მმმმ....ქქქქ....კკკკ.:.:.:.:    

1)  ემთხვევა კარნოს იდეალური ციკლის მ.ქ.კ.-ს.    

2)   მეტია კარნოს იდეალური ციკლის მ.ქ.კ.-ზე. 

3)   დიზელის ციკლის მ.ქ.კ.-ს ტოლია. 

37.37.37.37. სტირლინგისსტირლინგისსტირლინგისსტირლინგის    იდეალურიდეალურიდეალურიდეალურ    ციკლშიციკლშიციკლშიციკლში    გამოყენებულიგამოყენებულიგამოყენებულიგამოყენებული    რეგენერატორისრეგენერატორისრეგენერატორისრეგენერატორის    დანიშნულებაადანიშნულებაადანიშნულებაადანიშნულებაა::::    

1)  ზედმეტი სითბო გადასცეს გარემოს. 

2)  მუშა სხეულის სითბოს აკუმულაცია და უკან დაბრუნება ციკლში.    

3)  მუშა სხეული გააციოს. 

38.38.38.38. რარარარა    პრობლემაპრობლემაპრობლემაპრობლემა    უშლისუშლისუშლისუშლის        ყველაზეყველაზეყველაზეყველაზე    მეტადმეტადმეტადმეტად    ხელსხელსხელსხელს    სტირლინგისსტირლინგისსტირლინგისსტირლინგის    ძრავებისძრავებისძრავებისძრავების    შექმნასშექმნასშექმნასშექმნას    დადადადა    

ექსპლუატაციასექსპლუატაციასექსპლუატაციასექსპლუატაციას::::    

1)  მუშა სხეულის ჰერმეტიზაცია.    

2)  დგუშ–ცილინდრის დამზადების სიზუსტე. 

3)  რეგენერატორის დამზადება. 

39. 39. 39. 39.  გაზტურბინულიგაზტურბინულიგაზტურბინულიგაზტურბინული    დანადგარებისდანადგარებისდანადგარებისდანადგარების    დანიშნულებაადანიშნულებაადანიშნულებაადანიშნულებაა::::    

1)  სათბობის ქიმიური ენერგიის მექანიკურ მუშაობად გარდაქმნა.    

2)   სათბობის ქიმიური ენერგიის ნამწვი გაზების კინეტიკურ ენერგიად გარდაქმნა. 

3)   სათბობის ქიმიური ენერგიის ნამწვი გაზების პოტენციურ ენერგიად გარდაქმნა. 

40.40.40.40. რეაქტიულირეაქტიულირეაქტიულირეაქტიული    ძრავებისძრავებისძრავებისძრავების    დანიშნულებაადანიშნულებაადანიშნულებაადანიშნულებაა::::    

1)   სათბობის ქიმიური ენერგიის მექანიკურ მუშაობად გარდაქმნა.    

2)    სათბობის ქიმიური ენერგიის ნამწვი გაზების კინეტიკურ ენერგიად გარდაქმნა. 

3)   სათბობის ქიმიური ენერგიის ნამწვი გაზების პოტენციურ ენერგიად გარდაქმნა. 

41.41.41.41. რარარარა    გავლენასგავლენასგავლენასგავლენას    ახდენსახდენსახდენსახდენს    წნევისწნევისწნევისწნევის    ამაღლებისამაღლებისამაღლებისამაღლების    ხარისხარისხარისხარისხიხიხიხი    p=const p=const p=const p=const პირობებშიპირობებშიპირობებშიპირობებში    სითბოსსითბოსსითბოსსითბოს    

მიწოდებითმიწოდებითმიწოდებითმიწოდებით    მომუშავემომუშავემომუშავემომუშავე    გაზტურბინულიგაზტურბინულიგაზტურბინულიგაზტურბინული    დანადგარისდანადგარისდანადგარისდანადგარის    მმმმ....ქქქქ....კკკკ....----ზეზეზეზე????    

1)  მისი გაზრდით მ.ქ.კ. იზრდება.    

2)   მისი გაზრდით მ.ქ.კ. მცირდება. 

3)  მისი ცვლილებით მ.ქ.კ. არ იცვლება. 
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42. 42. 42. 42.  ქვემოთქვემოთქვემოთქვემოთ    წარმოდგენილიწარმოდგენილიწარმოდგენილიწარმოდგენილი    ფორმულებიდანფორმულებიდანფორმულებიდანფორმულებიდან    რომელირომელირომელირომელი    შეესაბამებაშეესაბამებაშეესაბამებაშეესაბამება    v=const v=const v=const v=const პირობებშიპირობებშიპირობებშიპირობებში    

სითბოსსითბოსსითბოსსითბოს    მიწოდებითმიწოდებითმიწოდებითმიწოდებით    მომუშავემომუშავემომუშავემომუშავე    გაზტურბინულიგაზტურბინულიგაზტურბინულიგაზტურბინული    დანადგარისდანადგარისდანადგარისდანადგარის    თერმულითერმულითერმულითერმული    მმმმ....ქქქქ....კკკკ....----სსსს    

გამოსათვლელგამოსათვლელგამოსათვლელგამოსათვლელ    ფორმულასფორმულასფორმულასფორმულას????    

1)   

)1(

)1(
1

1

1

−

−
−=

−

λβ

λ
η

k

k

kk
.    

2)    

k

k 1

1
1

−
−=

β

η . 

3)   

k

k

kk
1

1

)1(
1

−

−
−=

β

λ
η . 

43. 43. 43. 43.  ქვემოთქვემოთქვემოთქვემოთ    წარმოდგენილიწარმოდგენილიწარმოდგენილიწარმოდგენილი    ფორმულებიდანფორმულებიდანფორმულებიდანფორმულებიდან    რომელირომელირომელირომელი    შეესაბამებაშეესაბამებაშეესაბამებაშეესაბამება    p=const p=const p=const p=const პპპპირობებშიირობებშიირობებშიირობებში    

სითბოსსითბოსსითბოსსითბოს    მიწოდებითმიწოდებითმიწოდებითმიწოდებით    მომუშავემომუშავემომუშავემომუშავე    გაზტურბინულიგაზტურბინულიგაზტურბინულიგაზტურბინული    დანადგარისდანადგარისდანადგარისდანადგარის    თერმულითერმულითერმულითერმული    მმმმ....ქქქქ....კკკკ....----სსსს    

გამოსათვლელგამოსათვლელგამოსათვლელგამოსათვლელ    ფორმულასფორმულასფორმულასფორმულას????    
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44.44.44.44. ქვემოთქვემოთქვემოთქვემოთ    ჩამოთვლილთაგანჩამოთვლილთაგანჩამოთვლილთაგანჩამოთვლილთაგან    რომელირომელირომელირომელი    მეთოდითმეთოდითმეთოდითმეთოდით    მიიღწევამიიღწევამიიღწევამიიღწევა    გაზტურბინულიგაზტურბინულიგაზტურბინულიგაზტურბინული    

დანადდანადდანადდანადგარებისგარებისგარებისგარების    ეფექტურობისეფექტურობისეფექტურობისეფექტურობის    ამაღლებაამაღლებაამაღლებაამაღლება????    

1)  ნამწვი გაზების საწყისი პარამეტრების გაზრდით.    

2)   ნამწვი გაზების საბოლოო პარამეტრების გაზრდით. 

3)   ჩამოთვლილი ორივე მეთოდის კომბინირებით. 

45. 45. 45. 45.  რაზეარაზეარაზეარაზეა    დამოკიდებულიდამოკიდებულიდამოკიდებულიდამოკიდებული    რეაქტიულირეაქტიულირეაქტიულირეაქტიული    ძრავისძრავისძრავისძრავის    წევისწევისწევისწევის    ძალაძალაძალაძალა????    

1)  მხოლოდ საქშენიდან გამოტყორცნილი გაზების ფარდობით სიჩქარეზე. 

2)  მხოლოდ საქშინიდან გამოტყორცნილი გაზების ხარჯზე. 
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3)  საქშენიდან გამოტყორცნილი გაზების ფარდობით სიჩქარესა და ხარჯზე.    

46. 46. 46. 46.  რასრასრასრას    ითვალისწინებსითვალისწინებსითვალისწინებსითვალისწინებს    ტურბოდანადგარებისტურბოდანადგარებისტურბოდანადგარებისტურბოდანადგარების    შიგაშიგაშიგაშიგა    ფარდობითიფარდობითიფარდობითიფარდობითი    მმმმ....ქქქქ....კკკკ....----სსსს    მნიშვნელობამნიშვნელობამნიშვნელობამნიშვნელობა????    

1) შეუქცევად დანაკარგებს ტურბოდანადგარების გაზსავლებში ხახუნსა და გაზის 

გრიგალური ჭავლების წარმოქმნაზე.    

2)  შეუქცევად დანაკარგებს საკისრებში, რედუქტორებსა და სხვა მოწყობილობებში 

ხახუნზე. 

3)  გარემოში თბურ დანაკარგებს. 

47. 47. 47. 47.  რარარარა    პროცესებისგანპროცესებისგანპროცესებისგანპროცესებისგან    შედგებაშედგებაშედგებაშედგება    საჰაეროსაჰაეროსაჰაეროსაჰაერო    რეაქტიულირეაქტიულირეაქტიულირეაქტიული    ძრავისძრავისძრავისძრავის    თერმოდინამიკურითერმოდინამიკურითერმოდინამიკურითერმოდინამიკური    ციკლიციკლიციკლიციკლი????    

1)    ორი იზობარა, ერთი იზოქორა და ერთი ადიაბატა. 

2)   ორი იზობარა და ორი ადიაბატა.    

3)  ერთი იზოქორა, ერთი იზობარა და ორი ადიაბატა. 

48. 48. 48. 48.  რასრასრასრას    ითვალისწინებსითვალისწინებსითვალისწინებსითვალისწინებს    ტურბოდანადგარებისტურბოდანადგარებისტურბოდანადგარებისტურბოდანადგარების    მექანიკურიმექანიკურიმექანიკურიმექანიკური    მმმმ....ქქქქ....კკკკ....----სსსს    მნიშვნელობამნიშვნელობამნიშვნელობამნიშვნელობა????    

1)   შეუქცევად დანაკარგებს საკისრებში, რედუქტორებსა და სხვა მოწყობილობებში 

ხახუნზე.    

2)    გარემოში თბურ დანაკარგებს. 

3)  შეუქცევად დანაკარგებს ტურბოდანადგარების გაზსავლებში ხახუნსა და გაზის 

გრიგალური ჭავლების წარმოქმნაზე. 

49. 49. 49. 49.  რასრასრასრას    ითვალისწინებსითვალისწინებსითვალისწინებსითვალისწინებს    ტურბოდანადგარებისტურბოდანადგარებისტურბოდანადგარებისტურბოდანადგარების    თერმულითერმულითერმულითერმული    მმმმ....ქქქქ....კკკკ....----სსსს    მნიშვნელობამნიშვნელობამნიშვნელობამნიშვნელობა????    

1)   ტურბოდანადგარის შექცევადი თერმოდინამიკური ციკლის ეფექტურობას.    

2)  შეუქცევად დანაკარგებს საკისრებში, რედუქტორებსა და სხვა მოწყობილობებში 

ხახუნზე. 

3)  შეუქცევად დანაკარგებს ტურბოდანადგარების გაზსავლებში ხახუნსა და გაზის 

გრიგალური ჭავლების წარმოქმნაზე. 

50.50.50.50. ქვემოთქვემოთქვემოთქვემოთ    წარმოდგენილთაგანწარმოდგენილთაგანწარმოდგენილთაგანწარმოდგენილთაგან    რომელირომელირომელირომელი    ფორმულითფორმულითფორმულითფორმულით    გამოითვლებაგამოითვლებაგამოითვლებაგამოითვლება    ტურბორეაქტიულიტურბორეაქტიულიტურბორეაქტიულიტურბორეაქტიული    

ძრავისძრავისძრავისძრავის    თერმულითერმულითერმულითერმული    მმმმ....ქქქქ....კკკკ....----სსსს    მნიშვნელობამნიშვნელობამნიშვნელობამნიშვნელობა????    
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ლიტერატურალიტერატურალიტერატურალიტერატურა    

1.  შ. ლომინაძე, მ. ყიფშიძე, გ. ჩიტაშვილი. ენერგეტიკული დანადგარები.  

“განათლება” თბილისი.: 1987.  447გვ.621.4(02)621.4(02)621.4(02)621.4(02)/1/1/1/1    

    

2.  გ. ჩიტაშვილი. ორთქლისა და აირის ტურბინები. სტუ. 2005.621.165(02)621.165(02)621.165(02)621.165(02)/20/20/20/20    
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სასწავლო კურსი „თბოტექნიკის თეორიულ საფუძვლები“ 

 

კონსულტანტი პროფესორები ნანა პაპავა (595 574474), ბადრი ჩხაიძე (593329169), დავით 

ლოლუა (593396064) 

თერმოდინამიკა 

01.01.01.01.იდეალურიიდეალურიიდეალურიიდეალური    აირისაირისაირისაირის    მდგომარეობისმდგომარეობისმდგომარეობისმდგომარეობის    განტოლებააგანტოლებააგანტოლებააგანტოლებაა: : : :     

1.   P*V=m*R*T; 

2.  P*V=g*R*T; 

      3.   P*V = m*K*T; 

     4.   P*T=m*c2; 

02.02.02.02.კლაპეირონკლაპეირონკლაპეირონკლაპეირონ––––მენდელეევისმენდელეევისმენდელეევისმენდელეევის    განტოლებაშიგანტოლებაშიგანტოლებაშიგანტოლებაში    µµµµRRRR        სიდიდესსიდიდესსიდიდესსიდიდეს    ეწოდებაეწოდებაეწოდებაეწოდება: : : :     

1.1.1.1.აირის უნივერსალური მუდმივა;                                

2.აირის მუდმივა; 

3.მარგი ქმედების კოეფიციენტი; 

4.სამაცივრო კოეფიციენტი; 

03. 03. 03. 03. ავოგადროსავოგადროსავოგადროსავოგადროს    რიცხვირიცხვირიცხვირიცხვი    უდრისუდრისუდრისუდრის::::    

1.6,02*1023 მოლი–1 

2.3,14....; 

3.4198 ჯ/კკალ; 

4.8314 ჯ/კმოლი K; 

04. 04. 04. 04. 1 1 1 1 გრგრგრგრ    წყალბადშიწყალბადშიწყალბადშიწყალბადში    მოლეკულებისმოლეკულებისმოლეკულებისმოლეკულების    რაოდენობარაოდენობარაოდენობარაოდენობა    ტოლიატოლიატოლიატოლია::::    

1. 3,01* 1023 

2. 6,02*1023; 

3.22,4*1022; 

4. 3,01*1026; 

    
05.05.05.05.ხვედრითიხვედრითიხვედრითიხვედრითი    მასურიმასურიმასურიმასური    სითბოტევადობასითბოტევადობასითბოტევადობასითბოტევადობა    იანგარიშებაიანგარიშებაიანგარიშებაიანგარიშება    ფორმულითფორმულითფორმულითფორმულით: : : :     
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1.
dtm

dQ
с

*
= ;                              

2.μc =dQ/vdt;                              

3.
dt

dQ
C = ; 

4.

dt

dQ
c =  

06.06.06.06.მაიერისმაიერისმაიერისმაიერის    კანონისკანონისკანონისკანონის    თანახმადთანახმადთანახმადთანახმად::::    

1.
Rcc VP µµµ +=

 

2. zcV ⋅= 115.4µ ;                      

3. Rcc VP =+ ;     

4.
V

P

V

P

C

C

C

C
k ==

µ

µ
. 

07.07.07.07.თერმოდინამიკის პირველი კანონის მათემატიკური გამოსახუთერმოდინამიკის პირველი კანონის მათემატიკური გამოსახუთერმოდინამიკის პირველი კანონის მათემატიკური გამოსახუთერმოდინამიკის პირველი კანონის მათემატიკური გამოსახულებას იზოლირებული ლებას იზოლირებული ლებას იზოლირებული ლებას იზოლირებული 

სისტემისთვის აქვს შემდეგი სახე: სისტემისთვის აქვს შემდეგი სახე: სისტემისთვის აქვს შემდეგი სახე: სისტემისთვის აქვს შემდეგი სახე:     

    

1. 
lδδ += dUQ     

2. dS
T

Q
=

δ
;  

3. dpvqdh ⋅+= δ ; 

4. dTcdh p ⋅= ;   

08.08.08.08.იზოქორულიზოქორულიზოქორულიზოქორულ    პროცესშიპროცესშიპროცესშიპროცესში    თერმოდინამიკურთერმოდინამიკურთერმოდინამიკურთერმოდინამიკურ    პარამეტრებსპარამეტრებსპარამეტრებსპარამეტრებს    შორისშორისშორისშორის    დამოკიდებულებაადამოკიდებულებაადამოკიდებულებაადამოკიდებულებაა: : : :     

1.
2

1

2

1

T

T

р

р
= ;                                  

2.
2

1

2

1

T

T
=

υ

υ
; 

3. 2211 υυ рр =⋅ ;                       
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4.
1

2

1

2

1

T

T
k

=







−

υ

υ
. 

09.09.09.09.მუშამუშამუშამუშა    სხეულისსხეულისსხეულისსხეულის    ენტროპიისენტროპიისენტროპიისენტროპიის    ცვლილებაცვლილებაცვლილებაცვლილება    იზოქორულიზოქორულიზოქორულიზოქორულ    პროცესშიპროცესშიპროცესშიპროცესში    იანგარიშებაიანგარიშებაიანგარიშებაიანგარიშება    ფორმულითფორმულითფორმულითფორმულით: : : :     

1.
1

2ln
υ

υ
⋅⋅=∆ VcmS ;                   

2. 0=∆S ; 

3.
1

2ln
T

T
cmS V ⋅⋅=∆ ;                   

4.
1

2ln
p

p
cmS p ⋅⋅=∆ . 

    

10.10.10.10.    იზობარულ პროცესში მუშა სხეულზე მიწოდებული სითბო იანგარიშება ფორმულით:იზობარულ პროცესში მუშა სხეულზე მიწოდებული სითბო იანგარიშება ფორმულით:იზობარულ პროცესში მუშა სხეულზე მიწოდებული სითბო იანგარიშება ფორმულით:იზობარულ პროცესში მუშა სხეულზე მიწოდებული სითბო იანგარიშება ფორმულით:    
    

1. )( 12 TTcmQ P −⋅⋅= ;   

2. )( 21 TTcmQ V −⋅⋅= ; 

3.
1

2
11 ln

υ

υ
υ ⋅⋅⋅= рmQ ;              

4.
1

2ln
υ

υ
⋅⋅⋅= TRmQ . 

11.11.11.11.იზობარულ პროცესში თერმოდინამიკურ პარამეტრებს შორის დამოკიდებულებაა: იზობარულ პროცესში თერმოდინამიკურ პარამეტრებს შორის დამოკიდებულებაა: იზობარულ პროცესში თერმოდინამიკურ პარამეტრებს შორის დამოკიდებულებაა: იზობარულ პროცესში თერმოდინამიკურ პარამეტრებს შორის დამოკიდებულებაა:     

1.
2

1

2

1

T

T
=

υ

υ
;                                  

2.
1

2

1

2

1

T

T
k

=







−

υ

υ
; 

3. 2211 υυ ⋅=⋅ рр ; 

4.
2

1

2

1

T

T

р

р
= . 

    
12.12.12.12.შიგაშიგაშიგაშიგა    ენერგენერგენერგენერგიისიისიისიის    ცვლილებაცვლილებაცვლილებაცვლილება    იზობარულიზობარულიზობარულიზობარულ    პროცესშიპროცესშიპროცესშიპროცესში    იანგარიშებაიანგარიშებაიანგარიშებაიანგარიშება    ფორმულითფორმულითფორმულითფორმულით: : : :     

1. )( 12 TTcmU V −⋅⋅=∆ ;                 

2. )( 21 TTcmU P −⋅⋅=∆ ; 

3. l=∆U ; 

 4. 0=∆U . 

13131313....იზოთერმულიზოთერმულიზოთერმულიზოთერმულ    პროცესშიპროცესშიპროცესშიპროცესში    თერმოდინამიკურთერმოდინამიკურთერმოდინამიკურთერმოდინამიკურ    პარამეტრებსპარამეტრებსპარამეტრებსპარამეტრებს    შორისშორისშორისშორის    დამოკიდებულებაადამოკიდებულებაადამოკიდებულებაადამოკიდებულებაა::::    
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1. 2211 υυ ⋅=⋅ рр ;                        

2.
2

1

2

1

T

T
=

υ

υ
;                                  

3.
1

2

1

2

1

T

T
k

=







−

υ

υ
 

4.
2

1

2

1

T

T

р

р
= . 

14.14.14.14.იზოთერმულიზოთერმულიზოთერმულიზოთერმულ    პროცესშიპროცესშიპროცესშიპროცესში    აირისაირისაირისაირის    გაფართოებისგაფართოებისგაფართოებისგაფართოების    მუშაობამუშაობამუშაობამუშაობა    იანგარიშებაიანგარიშებაიანგარიშებაიანგარიშება    ფორმულითფორმულითფორმულითფორმულით: : : :     

1.

1

2ln
v

v
RT=l ;                                      

2. )( 12 υυ −⋅= pl ;              

3. 0=l ; 

4. )(
1

1
2211 υυ ⋅−⋅⋅

−
= pp

k
l . 

15.15.15.15.ადიაბატურიადიაბატურიადიაბატურიადიაბატური    პროცესისპროცესისპროცესისპროცესის    განტოლებააგანტოლებააგანტოლებააგანტოლებაა::::    

1. constр k =⋅υ ; 

2. constр n =⋅υ ; 

3. TRр ⋅=⋅υ ;                             

4. constр =⋅υ . 

16.16.16.16.    ადიაბატურადიაბატურადიაბატურადიაბატურ    პროცესშიპროცესშიპროცესშიპროცესში    მუმუმუმუშშშშაააა    სხეულზესხეულზესხეულზესხეულზე    მიწოდებულიმიწოდებულიმიწოდებულიმიწოდებული    სითბოსითბოსითბოსითბო    იანგარიშებაიანგარიშებაიანგარიშებაიანგარიშება    ფორმულითფორმულითფორმულითფორმულით: : : :     

1. 0=q ;    

2. l+∆= Uq ; 

3. Uq ∆= ; 

4. )( 12 TTcq V −⋅= . 

17. 17. 17. 17.     ენტროპიისენტროპიისენტროპიისენტროპიის        ცვლილებაცვლილებაცვლილებაცვლილება    იზოთერმულიზოთერმულიზოთერმულიზოთერმულ    პროცესშიპროცესშიპროცესშიპროცესში: : : :     
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18.18.18.18.ენტროპიის ცვლილება ადიაბატურ პროცესში იანგარიშება:ენტროპიის ცვლილება ადიაბატურ პროცესში იანგარიშება:ენტროპიის ცვლილება ადიაბატურ პროცესში იანგარიშება:ენტროპიის ცვლილება ადიაბატურ პროცესში იანგარიშება:    

    
1. 0=∆S ;  

2.
1

2ln
υ

υ
⋅⋅=∆ VcmS ;  

3.
1

2ln
T

T
cmS V ⋅⋅=∆ ;                   

4.
1

2ln
p

p
cmS p ⋅⋅=∆ . 

19.19.19.19.აირისაირისაირისაირის    შიგაშიგაშიგაშიგა    ენერგიისენერგიისენერგიისენერგიის    ცვლილებაცვლილებაცვლილებაცვლილება    ადიაბატურადიაბატურადიაბატურადიაბატურ    პროცესშიპროცესშიპროცესშიპროცესში    იანგარიშებაიანგარიშებაიანგარიშებაიანგარიშება: {: {: {: {    

1. l−=∆U .... 

2. )( 21 TTcmU V −⋅⋅=∆ ;        

3. 0=∆U ; 

4. )( 12 TTcmU Р −⋅⋅=∆ ;              

    

20.20.20.20.ადიაბატურიადიაბატურიადიაბატურიადიაბატური    პროცესსპროცესსპროცესსპროცესს    TTTT----s s s s დიაგრამაზედიაგრამაზედიაგრამაზედიაგრამაზე    შეესაბამებაშეესაბამებაშეესაბამებაშეესაბამება    მრუდიმრუდიმრუდიმრუდი::::{{{{    
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1. а;  

2.b;   

3.c;   

4.d. 

21.21.21.21.პოლიტროპულიპოლიტროპულიპოლიტროპულიპოლიტროპული    პროცესისპროცესისპროცესისპროცესის    განტოლებააგანტოლებააგანტოლებააგანტოლებაა:{ 

1. constp n =⋅υ ;                             

2. constp k =⋅υ ;                         

3. TRp ⋅=⋅υ ; 

4. constp =⋅υ . 

22.22.22.22.შებრუნებულიშებრუნებულიშებრუნებულიშებრუნებული    თთთთერმოდინამიკურიერმოდინამიკურიერმოდინამიკურიერმოდინამიკური    ციკლითციკლითციკლითციკლით    მუშაობსმუშაობსმუშაობსმუშაობს::::        

1.სამაცივრო დანადგარი. 

2.თბური ძრავი; 

3.ორთქლის ტურბინა; 

4.შიგა წვის ძრავი; 

23232323.პირდაპირიპირდაპირიპირდაპირიპირდაპირი    თერმოდინამიკურითერმოდინამიკურითერმოდინამიკურითერმოდინამიკური    ციკლითციკლითციკლითციკლით    მუშაობსმუშაობსმუშაობსმუშაობს: : : :     

1.თბური ძრავები; 

2.თბური ტუმბო; 

3.ორთქლის ტურბინა; 

4.სამაცივრო დანადგარი. 

24.24.24.24.    კარნოსკარნოსკარნოსკარნოს    შებრუნებულიშებრუნებულიშებრუნებულიშებრუნებული    ციკლისციკლისციკლისციკლის    სამაცივროსამაცივროსამაცივროსამაცივრო    კოეფიციენტიკოეფიციენტიკოეფიციენტიკოეფიციენტი    იანგარიანგარიანგარიანგარიშებაიშებაიშებაიშება    ფორმულითფორმულითფორმულითფორმულით: : : :     

1.

21
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2
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q
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=

−
==

l
ε ;                 
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2.
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l
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3.
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4.
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1
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1q Т

ТТ

q
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−
=

−
==

l
ε . 

25252525.კარნოსკარნოსკარნოსკარნოს    პირდაპირიპირდაპირიპირდაპირიპირდაპირი    ციკლისციკლისციკლისციკლის    თერმულითერმულითერმულითერმული    მარგიმარგიმარგიმარგი    ქმედებისქმედებისქმედებისქმედების    კოეფიციენტიკოეფიციენტიკოეფიციენტიკოეფიციენტი    იანგარიშებაიანგარიშებაიანგარიშებაიანგარიშება    ფორმულითფორმულითფორმულითფორმულით: : : :     

1.
1

21
T

T
t −=η .  

2.
)1(1

11
1

1 −⋅⋅+−

−⋅
⋅−=

− ρλλ

ρλ

ε
η

k

k

kt ;         

3.
1

1

)1(

1
1

−
⋅

−⋅

−
−=

k

k

t
k ερ

ρ
η ; 

4.
1

1
1

−
−=

kt
ε

η ; 

26.26.26.26.    ოტოსოტოსოტოსოტოს    ციკლითციკლითციკლითციკლით    მომუშავემომუშავემომუშავემომუშავე    შიგაშიგაშიგაშიგა    წვისწვისწვისწვის    ძრავისძრავისძრავისძრავის    თერმულითერმულითერმულითერმული    მქკმქკმქკმქკ    იანგარიშებაიანგარიშებაიანგარიშებაიანგარიშება    ფორმულითფორმულითფორმულითფორმულით: : : :     

1.
1

1
1

−
−=

kt
ε

η ;                                       

2.
)1(1

11
1

1 −⋅⋅+−

−⋅
⋅−=
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ε
η

k

k
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;          

3.
1

1

)1(

1
1

−
⋅
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k

k

t
k ερ

ρ
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4.
K

t
hh

hh
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−
=

2

32η . 

27272727.დიზელისდიზელისდიზელისდიზელის    ციკლითციკლითციკლითციკლით    მომუშავემომუშავემომუშავემომუშავე    შიგაშიგაშიგაშიგა    წვისწვისწვისწვის    ძრავისძრავისძრავისძრავის    თერმულითერმულითერმულითერმული    მქკმქკმქკმქკ    იანგარიშებაიანგარიშებაიანგარიშებაიანგარიშება    ფორმულითფორმულითფორმულითფორმულით: : : :     
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2.
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28.28.28.28.    რენკინისრენკინისრენკინისრენკინის    ციკლითციკლითციკლითციკლით    მომუშავემომუშავემომუშავემომუშავე    თბურითბურითბურითბური    ძრავისძრავისძრავისძრავის    თერმულითერმულითერმულითერმული    მქკმქკმქკმქკ    იანგარიშებაიანგარიშებაიანგარიშებაიანგარიშება    ფორმულითფორმულითფორმულითფორმულით: : : :     

1.
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32η .    

2.
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 3.
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29.29.29.29.ორთქლადქცევისორთქლადქცევისორთქლადქცევისორთქლადქცევის    ხვედრითხვედრითხვედრითხვედრითიიიი    სითბოსითბოსითბოსითბო    იანგარიშებაიანგარიშებაიანგარიშებაიანგარიშება    ფორმულითფორმულითფორმულითფორმულით::::    

1. '''
hhr −= ;       

2. '''
hhr += ;                            

 3.
'''2 hhr −= ;                          

 4.
'''

hhr −= . 

თბოგადაცემისთბოგადაცემისთბოგადაცემისთბოგადაცემის    თეორიისთეორიისთეორიისთეორიის    საფუძვლებისაფუძვლებისაფუძვლებისაფუძვლები    

    

30.30.30.30.თუთუთუთუ    ტემპერატურატემპერატურატემპერატურატემპერატურა    სივრცისსივრცისსივრცისსივრცის    ყველაყველაყველაყველა    წერტილშიწერტილშიწერტილშიწერტილში    დროისდროისდროისდროის    მიხედვითმიხედვითმიხედვითმიხედვით    არარარარ    იცვლებაიცვლებაიცვლებაიცვლება, , , , ტემპერატურულტემპერატურულტემპერატურულტემპერატურულ    

ველსველსველსველს    ეწოდებაეწოდებაეწოდებაეწოდება: : : :     

1. სტაციონალური; 

2.ერთგვაროვანი; 

3.წონასწორული; 

4.მოცულობითი. 
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31.31.31.31.ნივთიერებისნივთიერებისნივთიერებისნივთიერების    თბოგამტარობისთბოგამტარობისთბოგამტარობისთბოგამტარობის    კოეფიციენტისკოეფიციენტისკოეფიციენტისკოეფიციენტის    ერთეულისერთეულისერთეულისერთეულის    განზომილებააგანზომილებააგანზომილებააგანზომილებაა::::    

1.ვტ/მ K 

2.  ჯ/მ K 

3.ვტ/ მ2K 

4.ვტ/მ2 გრად 

32.32.32.32.    ერთშრიანიერთშრიანიერთშრიანიერთშრიანი    ბრტყელიბრტყელიბრტყელიბრტყელი    კკკკედლისედლისედლისედლის    მიერმიერმიერმიერ    თბოგამტარობითთბოგამტარობითთბოგამტარობითთბოგამტარობით    გატარებულიგატარებულიგატარებულიგატარებული    სითბოსსითბოსსითბოსსითბოს    რაოდენობარაოდენობარაოდენობარაოდენობა    

იანგარიშებაიანგარიშებაიანგარიშებაიანგარიშება    გამოსახულებითგამოსახულებითგამოსახულებითგამოსახულებით::::    

1. τ
δ

λ
⋅⋅−⋅= Ftt )(Q 21 ;         

2. τ⋅⋅−= Ftt )(Q 21 ; 

3. τα ⋅⋅−⋅= Ftt )(Q 21 ;         

4. τ⋅⋅







⋅= F

T
CQ

4

100
. 

33.33.33.33.    მრავალშრიანი ბრტყელი კედლით გადაცემული თბური ნაკადიმრავალშრიანი ბრტყელი კედლით გადაცემული თბური ნაკადიმრავალშრიანი ბრტყელი კედლით გადაცემული თბური ნაკადიმრავალშრიანი ბრტყელი კედლით გადაცემული თბური ნაკადი    იანგარიშება შემდეგი იანგარიშება შემდეგი იანგარიშება შემდეგი იანგარიშება შემდეგი 

გამოსახულებით:გამოსახულებით:გამოსახულებით:გამოსახულებით:    

1. ( ) FttkQ ⋅−⋅= 21 ; 

2. F
K

tt
Q

об

⋅
−

= 21 ;                          

3. F
T

CQ ⋅







⋅⋅=

4

0
100

ε ;           

4.
( )

τ⋅⋅
−

= F
R

tt
Q

общ

21 . 

34.34.34.34.    მრავალშრიანიმრავალშრიანიმრავალშრიანიმრავალშრიანი    ბრტყელიბრტყელიბრტყელიბრტყელი    კედლისკედლისკედლისკედლის    თერმულითერმულითერმულითერმული    წინაღობაწინაღობაწინაღობაწინაღობა    იანგარიშებაიანგარიშებაიანგარიშებაიანგარიშება    შემდეგიშემდეგიშემდეგიშემდეგი    გამოსახულებიგამოსახულებიგამოსახულებიგამოსახულებითთთთ::::    

1.
i

i
п

λ

δ
⋅= Σ

1

R ; 

2.
α

1
R = ;        
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3.
δ

λ
=R ;                                          

4.
Ф

Фотр
=R . 

35.35.35.35.    კონვექციურიკონვექციურიკონვექციურიკონვექციური    თბოგაცემისთბოგაცემისთბოგაცემისთბოგაცემის    კოეფიციენტისკოეფიციენტისკოეფიციენტისკოეფიციენტის    განზომილებააგანზომილებააგანზომილებააგანზომილებაა::::    

1.ვტ/მ2გრად; 

2.ჯ/მ2 გრად; 

3. ვტ/მ გრად; 

4.ვტ/მ2 წმ გრად. 

 

36.36.36.36.    ხვედრითხვედრითხვედრითხვედრით    თბურითბურითბურითბური    ნაკადინაკადინაკადინაკადი    კონვექციურიკონვექციურიკონვექციურიკონვექციური    თბოგაცვლისთბოგაცვლისთბოგაცვლისთბოგაცვლის    დროსდროსდროსდროს    იანგარიშებაიანგარიშებაიანგარიშებაიანგარიშება    შემდეგიშემდეგიშემდეგიშემდეგი    

გამოსახულებითგამოსახულებითგამოსახულებითგამოსახულებით:::: 

1.q = α (Tკედ - Tსით); 

2.q = α F (Tკედ - Tსით); 

3.q = α/λ (Tკედ - Tსით); 

4.q = αcp (Tკედ - Tსით). 

37.37.37.37.რუხირუხირუხირუხი    ((((რეალურირეალურირეალურირეალური) ) ) ) სხეულისსხეულისსხეულისსხეულის    გამოსხივებისგამოსხივებისგამოსხივებისგამოსხივების    კოეფიციენტიკოეფიციენტიკოეფიციენტიკოეფიციენტი    გამოისახებაგამოისახებაგამოისახებაგამოისახება    ტოლობითტოლობითტოლობითტოლობით: : : :     

1.C = C0ε; 

2.C = (T/100)4; 

3.C = C0ε (T/100)4; 

4.C = C0ε (T/100)2. 

    
38.38.38.38.    სტეფანსტეფანსტეფანსტეფან––––ბოლცმანისბოლცმანისბოლცმანისბოლცმანის    კანონიკანონიკანონიკანონი    თბურითბურითბურითბური    გამოსხივებისგამოსხივებისგამოსხივებისგამოსხივების    დროსდროსდროსდროს    გამოისახებაგამოისახებაგამოისახებაგამოისახება    შემდეგიშემდეგიშემდეგიშემდეგი    განტოლებითგანტოლებითგანტოლებითგანტოლებით: : : :     

1.E = C0ε (T/100)4; 

2.E = C0ε (T/100)2; 

3.E0 = C0ε (T/100)2; 

4.E = C0ε (T/100)3. 

 

39.39.39.39.    მზის გამოსხივების სპექტრი ემთხვევა: მზის გამოსხივების სპექტრი ემთხვევა: მზის გამოსხივების სპექტრი ემთხვევა: მზის გამოსხივების სპექტრი ემთხვევა:     

    

1. აბსოლიტურად შავი სხეულის სპექტრს; 
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2.აბსოლიტურად თეთრი სხეულის სპეტრს; 

3.დიათერმული სხეულის სპექტრს; 

4.იუპიტერის  სპექტრს. 

 
40.40.40.40.რეინოლდსისრეინოლდსისრეინოლდსისრეინოლდსის    კრიტერიუმიკრიტერიუმიკრიტერიუმიკრიტერიუმი    წარმოადგენსწარმოადგენსწარმოადგენსწარმოადგენს::::    

1. მოძრაობის რეჟიმის კრიტერიუმს; 

2.თბური რეჟიმის კრიტერიუმს; 

3.დიფუზიური მსგავსების კრიტერიუმს; 

4. გრავიტაციული მსგავსების კრიტერიუმს. 
41.41.41.41.    ნუსელტისნუსელტისნუსელტისნუსელტის    კრიტერიუმიკრიტერიუმიკრიტერიუმიკრიტერიუმი    წარმოადგენსწარმოადგენსწარმოადგენსწარმოადგენს::::    

1. თბოგაცემის უგანზომილებო კოეფიციენტს; 

2. აეროდინამიკური მსგავსების კრიტერიუმს; 

3. თავისუფალი დინების მსგავსების კრიტერუმს; 

4. გრავიტაციული მსგავსების კრიტერიუმს. 

 
42.42.42.42.ვაკუუმშივაკუუმშივაკუუმშივაკუუმში    სითბოსითბოსითბოსითბო    გადაეცემაგადაეცემაგადაეცემაგადაეცემა: : : :     

1. თბური გამოსხივებით; 

2. კონვექციური თბოგაცემით; 

3. თბოგამტარობით; 

4. ვაკუუმში სითბო არ გადაეცემა. 

 
43.43.43.43.    თბომცვლელთბომცვლელთბომცვლელთბომცვლელ    აპარატებშიაპარატებშიაპარატებშიაპარატებში    თბურითბურითბურითბური    ბალანსისბალანსისბალანსისბალანსის    განტოლებასგანტოლებასგანტოლებასგანტოლებას    აქვსაქვსაქვსაქვს    შემდეგიშემდეგიშემდეგიშემდეგი    სახესახესახესახე::::    

1. Q = G1 cp1 (T1
1 – T1

2) = G2 cp2 (T2
1 – T2

2); 

2. Q = k F ∆T; 

3. Q = α  F (Tკედ - Tსით); 

4.  Q= α cp (Tკედ - Tსით). 

    
44.44.44.44.    1 1 1 1 სმსმსმსმ3333    წყლისწყლისწყლისწყლის    1 1 1 1 გრადუსითგრადუსითგრადუსითგრადუსით    გასაცხელებლადგასაცხელებლადგასაცხელებლადგასაცხელებლად    საჭიროსაჭიროსაჭიროსაჭირო    ენერგიაენერგიაენერგიაენერგია    ტოლიატოლიატოლიატოლია: : : :     

1.  4,19 ჯოული; 

2. 1 ჯოული; 

3. 3,14 ჯოული; 

4. 22,4 ჯოული. 
45.45.45.45.თბომცვლელებისთბომცვლელებისთბომცვლელებისთბომცვლელების    კონსტრუქციულიკონსტრუქციულიკონსტრუქციულიკონსტრუქციული    გაანგარიშებისგაანგარიშებისგაანგარიშებისგაანგარიშების    დროსდროსდროსდროს, , , , რომელირომელირომელირომელი    ფორფორფორფორმულითმულითმულითმულით    იანგარიშებაიანგარიშებაიანგარიშებაიანგარიშება    

თბოგადამცემითბოგადამცემითბოგადამცემითბოგადამცემი    ((((ხურებისხურებისხურებისხურების) ) ) ) ფართიფართიფართიფართი? ? ? ?     

1. F = Q/k ∆Tსაშ.; 

2. F = Q/λ∆Tსაშ.; 

3. F = Q/α∆Tსაშ.; 

4. F = Q/δ∆Tსაშ.. 
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46.46.46.46.თბომცვლელთბომცვლელთბომცვლელთბომცვლელ    აპარატებშიაპარატებშიაპარატებშიაპარატებში    თბოგადაცემისთბოგადაცემისთბოგადაცემისთბოგადაცემის    განტოლებასგანტოლებასგანტოლებასგანტოლებას    აქვსაქვსაქვსაქვს    შემდეგიშემდეგიშემდეგიშემდეგი    სახესახესახესახე::::    

1. Q = k F ∆Tსაშ.; 

2. Q = G1 cp1 (T11 – T12) = G2 cp2 (T21 – T22); 

3. Q = α F (Tკედ - Tსით); 

4. Q= α cp (Tკედ - Tსით). 

 
47.47.47.47.რეინოლდსისრეინოლდსისრეინოლდსისრეინოლდსის    (Re) (Re) (Re) (Re) კრიტერიუმისკრიტერიუმისკრიტერიუმისკრიტერიუმის    საანგარიშოსაანგარიშოსაანგარიშოსაანგარიშო    ტოლობაატოლობაატოლობაატოლობაა::::    

1. Re = w d ρ/μ; 

2. Re = α d/λ ; 

3. Re = w d/α; 

4. Re = w d/ω. 

 
48.48.48.48.ნუსელტისნუსელტისნუსელტისნუსელტის    (Nu) (Nu) (Nu) (Nu) კროტერიმისკროტერიმისკროტერიმისკროტერიმის    საანგარიშოსაანგარიშოსაანგარიშოსაანგარიშო    ტოლობაატოლობაატოლობაატოლობაა::::    

1. Nu = α d/λ ; 

2. Nu = α d/ν; 

3. Nu = α d/η; 

4. Nu = α d/ρ. 
49.49.49.49.სითხისსითხისსითხისსითხის    დუღიდუღიდუღიდუღილისლისლისლის    დროსდროსდროსდროს    ორთქორთქორთქორთქლადქცევალადქცევალადქცევალადქცევა    წარმოებსწარმოებსწარმოებსწარმოებს::::    

1. ხურების ზედაპირზე და სითხის მთელ მოცულობაში; 

2.სითხის ზედაპიზე; 

3.მხოლოდ ხურების ზედაპირზე; 

4.ჭურჭლის ზედაპირებზე. 
50.50.50.50.    ზედაპირებზეზედაპირებზეზედაპირებზეზედაპირებზე    ორთქლისორთქლისორთქლისორთქლის    კონდესაციაკონდესაციაკონდესაციაკონდესაცია    იწყებაიწყებაიწყებაიწყება, , , , როდესაცროდესაცროდესაცროდესაც::::    

1. ზედაპირის ტემპერატურა, ორთქლის ნაჯერობის ტემპერატურაზე 

ნაკლებია;  

2.ზედაპირზე წნევა, ატმოსფერული წნევაზე ნაკლებია;  

3.ზედაპირის ტემპერატურა ტოლია სამმაგი წერტილის ტემპერატურის; 

4.ზედაპირის ტემპერატურა, სამმაგი წერტილის ტემპერატურაზე ნაკლებია.  

 
 

ლიტერატურალიტერატურალიტერატურალიტერატურა::::    

1. ვ. გომელაური. ტექნიკური ტერმოდინამიკის საფუძვლები. თბილისი 1979წ.  

621.103(02) 

                                                                                                                                               8 

2. ა. გიორგობიანი და სხ. ტექნიკური ტერმოდინამიკის და თბოგადაცემის მოკლე 

კურსი. ტექ. უნივესიტეტი,1998წ. 

536.7(02) 

        16 
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სასწავლოსასწავლოსასწავლოსასწავლო    კურსიკურსიკურსიკურსი    ““““თბურითბურითბურითბური    ენერგიისენერგიისენერგიისენერგიის    წარმოებისწარმოებისწარმოებისწარმოების    დადადადა    გარდაქმნისგარდაქმნისგარდაქმნისგარდაქმნის    ტექნოლოგიებიტექნოლოგიებიტექნოლოგიებიტექნოლოგიები““““    

კონსულტანტი პროფესორი თენგიზ ჯიშკარიანი (593790084), 

01.წარმოშობის მიხედვით სათბობის რომელ ტიპს მიეკუთვნება მაზუთი? 

1. ხელოვნურს. 

2. ბუნებრივს. 

3. წიაღისეულს. 

 

02. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია  სათბობის საწვავი მასა? 

1. %100=++++ SNOHC  . 

2. %100=++++++ WANSOHC . 

3. %100=+++++ ASNOHC . 

 

03. რას უწოდებენ ერთეული რაოდენობის სათბობის სრული დაწვის შედეგად გამოყოფილ 

სითბოს რაოდენობას სათბობში შემავალი წყლის აორთქლებისთვის დახარჯული სითბოს 

გამოკლებით? 

1. უდაბლეს დაწვის სითბოს. 

2. უბრალოდ დაწვის სითბოს. 

3. უმაღლეს დაწვის სითბოს. 

 

04.მყარი სათბობიდან აორთქლების მოცილებით მიიღება: 

1. კოქსი. 

2. ნაცარი. 

3. წიდა. 

 

05.ქვემოთ მოყვანილთაგან ორგანული სათბობის არასრული წვის პროდუქტია: 
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1. CO . 

2.
2CO . 

3.
2N . 

 

06.რას ეწოდება ჰაერის სიჭარბის კოეფიციენტი? 

1. ნამდვილად და თეორიულად საჭირო ჰაერის რაოდენობათა ფარდობას 0
hn VV / . 

2.თეორიულად და ნამდვილად საჭირო ჟანგბადის რაოდენობათა ფარდობას 020 VV / . 

3. თეორიულად და ნამდვილად საჭირო ჰაერის რაოდენობათა ფარდობას n0 VV / . 

 

07.რისი ტოლია ჰაერის სიჭარბის კოეფიციენტი მყარი სათბობის დაწვისას? 

1. 1,2-1,25. 

2.1,05-1,1. 

3. 1. 

 

08.საშუალოდ რისი ტოლია თხევადი სათბობის უდაბლესი დაწვის სითბოს მნიშვნელობა? 

1. 40 მჯ/კგ. 

2. 35-37 მჯ/მ3. 

3. 10 მჯ/კგ. 

 

09.რითაა გამოწვეული სათბობის წვის პროცესში ნამწვი აირების ტემპერატურის 

შემცირება ჰაერის სიჭარბის კოეფიციენტის 1<α  დროს 1=α -თან შედარებით: 

1. ქიმიურად არასრული წვის გამო. 

2. ჭარბი ჰაერით გაცივების გამო. 

3. გარემოში თბური დანაკარგების გამო. 
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10.ქვემოთ მოყვანილთაგან რომელია წვის პროდუქტების შემადგენლობა სათბობის 

სრული დაწვის შემთხვევაში? 

1. %.10022222 =++++ OHNOSOCO  

2. %.100222 =++ OHSOCO  

3. %.10022222 =+++++ OHCONOSOCO  

 

11.საქვაბე დანადგარის რომელ ნაწილში მიმდინარეობს სათბობის ქიმიური ენერგიის 

სითბურ ენერგიად გარდაქმნა? 

1. საცეცხლე კამერაში. 

2. კონვექციურ აირსატარებში. 

3. ეკონომაიზერში. 

 

12.რა დანიშნულება აქვს ორთქლგენერატორის დოლს? 

1. ორთქლისა და წყლის ფაზების სეპარაცია. 

2. საკვები წყლის წინასწარი შეთბობა. 

3. საკვები წყლის დეაირაცია. 

 

13.რის ხარჯზეა საკვები წყლის შეთბობა ქვაბის ეკონომაიზერში? 

1. წარმავალი ნამწვი  გაზების სითბოს ხარჯზე. 

2. დამატებითი სათბობის დაწვის ხარჯზე. 

3. გამომუშავებული ორთქლის ან ცხელი წყლის სითბოს ხარჯზე. 

 

14.რაზეა დამოკიდებული საქვაბე დანადგარის თბური ბალანსის განტოლებაში შემავალი 

2q  მდგენელის მნიშვნელობა? 
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1. წარმავალი გაზების ტემპერატურასა და მოცულობაზე. 

2. საქვაბე დანადგარის ორთქლმწარმოებლურობაზე. 

3. სათბობის წვის პროცესის სრულყოფილებაზე. 

 

15.საქვაბე დანადგარის რომელი მქკ ითვალისწინებს თბური და ელექტროენერგიის 

დანახარჯებს საკუთარ მოხმარებაზე? 

1.მქკ ნეტო. 

2. მქკ ბრუტო და ნეტო ერთად. 

3. მქკ ბრუტო. 

 

16.ფიზიკური მდგომარეობის მიხედვით სათბობის სახეებია: 

1. მყარი, თხევადი და აირადი. 

2.მხოლოდ მყარი და თხევადი. 

3. ბუნებრივი და ხელოვნური. 

 

17.მყარი და თხევადი სათბობის შემადგენელი საწვავი და არასაწვავი ნაწილებია: 

1. ნახშირბადი( C ), წყალბადი( H ), ჟანგბადი( O ), აზოტი ( N ), ნაცარი( A ), გოგირდი( S ), 

ტენი(W ) . 

2. წყალბადი( H ), ჟანგბადი(O ), აზოტი ( N ), ნაცარი( A ), გოგირდი( S ), ტენი(W ) . 

3. ნახშირბადი( C ), წყალბადი( H ), ჟანგბადი( O ), აზოტი ( N ), ნაცარი( A ), გოგირდი( S ). 

 

18.მუშა მასისთვის სათბობის წვის სითბოს საანგარიში ფორმულაა: 

1. ( )mmm
ud

m
ud WHQQ +−= 90251,0 . 

2. mSmS
ud

m
ud HQQ 226,0−= . 
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3. swsw
um

sm
ud HQQ 226,0−= . 

 

19.პირობითი სათბობი ეწოდება ისეთ სათბობს რომლის წვის სითბო ანუ თბოუნარიანობა 

პირობითად მიიღება: 

1. 29,33 მჯ/კგ-ის ტოლად. 

2. 38,51 მჯ/კგ-ის ტოლად. 

3. 41,32 მჯ/კგ-ის ტოლად. 

 

20.მაზუთისუდაბლესიდაწვის სითბო არის: 

1. 39800=m
udQ კჯ/კგ. 

2. 46800=m
udQ კჯ/კგ. 

3. 44200=m
udQ კჯ/კგ. 

 

21.რა არის გამოყენებული სათბობის სახით ატომურ ელექტროსადგურებში? 

1. ურანი. 

2. ქვანახშირი. 

3. გაზი. 

 

22.წარმოშობის მიხედვით სათბობის რომელ ტიპს მიეკუთვნება კოქსი? 

1. ხელოვნურს. 

2. ბუნებრივს. 

3. წიაღისეულს. 
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23.ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია სათბობის მშრალი მასა? 

1. %100=+++++ ASNOHC . 

2. %100=++++ SNOHC  . 

3. %100=++++++ WANSOHC . 

 

24.რას უწოდებენ ერთეული რაოდენობის სათბობის სრული დაწვის შედეგად გამოყოფილ 

სითბოს რაოდენობას სათბობში შემავალი წყლის აორთქლებისთვის დახარჯული სითბოს 

გათვალისწინებით? 

1. უმაღლეს დაწვის სითბოს. 

2. უდაბლეს დაწვის სითბოს. 

3. უბრალოდ დაწვის სითბოს. 

 

25.რომელის სათბობის ძირითადი საწვავი ელემენტი? 

1. ნახშირბადი. 

2. წყალბადი. 

3. ჟანგბადი. 

 

26.ქვემოთჩამოთვლილთაგანორგანულისათბობისსრულიწვისპროდუქტია: 

1. 2CO . 

2. CO . 

3. 2N . 

 

27.რისი ტოლია ჰაერის სიჭარბის კოეფიციენტი ბუნებრივი გაზის დაწვისას? 

1. 1,05-1,1. 
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2. 1,2-1,25. 

3. 1. 

 

28. საშუალოდ რისი ტოლია გაზისებრი სათბობის უდაბლესი დაწვის სითბოს 

მნიშვნელობა?{ 

1. 35-37 მჯ/მ3. 

2. 40 მჯ/კგ. 

3. 10 მჯ/კგ. 

 

29.რითაა გამოწვეული სათბობის წვის პროცესში ნამწვი აირების ტემპერატურის 

შემცირება ჰაერის სიჭარბის კოეფიციენტის 1>α დროს 1=α -თან შედარებით: 

1. ჭარბი ჰაერით გაცივებით. 

2. ქიმიურად არასრული წვით. 

3. გარემოში თბური დანაკარგებით. 

 

30.ქვემოთ მოყვანილთაგან რომელია წვის პროდუქტების შემადგენლობა სათბობის 

არასრული დაწვის შემთხვევაში? 

1. %10022222 =+++++ OHCONOSOCO . 

2. %10022222 =++++ OHNOSOCO . 

3. %100222 =++ OHSOCO . 

 

31.საქვაბე დანადგარის რომელ ნაწილში მიმდინარეობს წყლის ორთქლად გარდაქმნის 

პროცესი? 

1. საცეცხლე კამერაში განლაგებულ ეკრანის მილებში. 

2. კონვექციურ აირსატარებში განლაგებულ მილებში. 
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3. ქვაბის დოლში. 

 

32.რა დანიშნულება აქვს ორთქლგენერატორის ეკონომაიზერს? 

1. საკვები წყლის წინასწარი შეთბობა. 

2. საკვები წყლის დეაერაცია. 

3. ორთქლისა და წყლის ფაზების სეპარაცია. 

 

33.რის ხარჯზე ხდება წვისთვის საჭირო ჰაერის შეთბობა ქვაბის ჰაერშემთბობში? 

1. წარმავალი ნამწვი გაზების სითბოს ხარჯზე. 

2. დამატებითი სათბობის დაწვის ხარჯზე. 

3. გამომუშავებული ორთქლის ან ცხელი წყლის სითბოს ხარჯზე. 

 

34.რაზეა დამოკიდებული საქვაბე დანადგარის თბური ბალანსის განტოლებაში შემავალი 

3q  მდგენელის მნიშვნელობა? 

1. სათბობის წვის პროცესის სრულყოფილებაზე. 

2. წარმავალი გაზების ტემპერატურასა და მოცულობაზე. 

3. საქვაბე დანადგარის ორთქლმწარმოებლურობაზე. 

 

35.საქვაბე დანადგარის რომელი მქკ არ ითვალისწინებს თბური და ელექტროენერგიის 

დანახარჯებს საკუთარ მოხმარებაზე: 

1. მქკ ბრუტო. 

2. მქკ ბრუტო და ნეტო ერთად. 

3. მქკ ნეტო. 
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36.თბოელექტროსადგურში წლის განმავლობაში დაიხარჯა 2,8·109 კგ ნატურალური 

სათბობი, რომლის უდაბლესი წვის სითბო 22170=m
udQ კჯ/კგ. განსაზღვრეთ პირობითი 

სათბობის წლიური ხარჯი. 

1. 2,1*106ტ. 

2. 5,6*106 ტ.  

3. 4,1 *106ტ. 

37.სითბური ბალანსი ეწოდება: 

1. მიღებული სითბოს გადანაწილებას სასარგებლო და დანაკარგ სითბოებად. 

2. წვის შედეგად დაკარგულ სითბოს. 

3. წვის შედეგად მთლიანად მიღებულ სითბოს. 

38.რამდენი ზონა აქვს სათბობის წვას, ჩამოთვალეთ: 

1. 3. 

2. 7. 

3. 4. 

    

ლიტერატურალიტერატურალიტერატურალიტერატურა    

1. m.YyifSiZe, T.jiSkariani, g.arabiZe, g.axalaia. saqvabe danadgarebi. 
stu. 2000. 621.18(02)/26 

 
2. g.CitaSvili. orTqlisa da airis turbinebi. stu. 2005. 621.165(02)/20 

3.  ენერგეტიკული დანადგარები შ. ლომინაძე, მ. ყიფშიძე, გ. ჩიტშვილი 1987 . 

621.4(02) 
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სასწავლოსასწავლოსასწავლოსასწავლო    კურსიკურსიკურსიკურსი    „„„„თბოელექტროსადგურებისთბოელექტროსადგურებისთბოელექტროსადგურებისთბოელექტროსადგურების    თბოენერგეტიკულითბოენერგეტიკულითბოენერგეტიკულითბოენერგეტიკული    მოწყობილობებიმოწყობილობებიმოწყობილობებიმოწყობილობები““““ 

კონსულტანტები პროფესორები თემურ მიქიაშვილი (599720382), ომარ კიღურაძე (599362033) 

 

01. რომელი ენერგია გამოიყენება თბოელექტროსადგურში?  

1.სითბური ენერგია 

2. გეოთერმული ენერგია  

3. ბირთვული ენერგია 

02. რომელ ელექტროსადგურში არ იკარგება მუშა სხეული?  

1.ჰეს-ში 

2. თეს-ში 

3. აეს-ში 

03 . თბოელექტროსადგურში მუშა სხეულია:  

1.გადახურებული ორთქლი 

2. ადუღებული წყალი 

3. ტენიანი ნაჯერი ორთქლი 

 04.რომელ ელექტროსადგურებში გამოიყენება მაღალტემპერატურიანი პლაზმა?  

3.მაგნიტოჰიდროდინამიკურ გენერატორში 

2. თბოელექტროსადგურში 

2. ჰიდროელექტროსადგურში 

 

05. რომელი ელექტროსადგურები გამოიმუშავებენ მხოლოდ ერთი სახის ენერგიას - ელექტრულს?  

1.  კეს-ი 

2. თეს-ი 

3. თეცი 
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06. რომელი ელექტროსადგურის  მქკ-ი აჭარბებს 40 ÷ 50%-ს?  

1.ორთქლაირული 

2. კეს - ი 

3.ჰეს - ი 

 

07. რა სიდიდის შეიძლება იყოსტურბოგენერატორში ორთქლის საწყისი წნევის ზეკრიტიკული 

პარამეტრი? 

1.24 მგპა 

2. 10 მგპა 

3.18 მგპა 

 

08. რამდენია ზეკრიტიკული წნევის ორთქლით მომუშავე ტურბოგენერატორის (მე-9 ბლოკი)  

სიმძლავრე?  

1.300 მგვტ 

2. 200 მგვტ 

3. 400მგვტ 

 

09. რომელი თეს - ი გამოიმუშავებს დადგმულ სიმძლავრეს 6000 – 7000 სთ.-ის განმავლობაში?  

1.ბაზური 

2. პიკური 

3. ნახევრად ბაზური 

 

10. რომელი თერმოდინამიკური ციკლი წარმოადგენს კეს - ის მუშაობის თეორიულ პრინციპს?  

1.რენკინისციკლი 

2. კარნოსშექცევადიციკლი 

3. კარნოს შეუქცევიციკლი 
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11. რომელი  ორთქლტურბინული კეს -ის სქემაა უფრო ეკინომიური?  

1.ორთქლის შუალედური გადახურებით, მაღალი წნევის ნაწილის შემდეგ 

2.ორთქლის შუალედური გადახურების გარეშე 

3. ორთქლის შუალედური გადახურებით, დაბალი წნევის  ნაწილის შემდეგ 

 

12. ტურბინას ეწოდება რეაქტიული, თუ მუშა სხეულის გაფართოება ხდება: 

1.მუშა არხებში 

2. საქშენი ცხაურის არხებში 

3. გამწოვ არხებში 

 

13. რამდენ საფეხურიანია ლავალის აქტიური ტურბინა?  

1.ერთ საფეხურიანი 

2. მრავალ საფეხურიანი 

3. 18 – საფეხურიანი 

 

14. რა ეწოდება ტურბინას, რომელშიც ორთქლი მოძრაობს ღერძის გასწვრივ?  

1.აქსიალური 

2. წრფივი 

3. რადიალური 

 

15. რომელი ტურბინები მიეკუთვნებიან უკუწნევიან ტურბინებს?  

1.ტურბინის გამოსასვლელზე  ატმოსფერულზე  მეტ  წნევაზე მომუშავე 

2.ტურბინის გამოსავლელზე ატმოსფერულზე  ნაკლებ  წნევაზე მომუშავე 

3.ტურბინის გამოსასვლელზე ატმოსფერული  წნევით მომუშავე 
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16. ორთქლის საწყისი წნევის მიხედვით , რომელი ტურბინები მიეკუთვნებიან მაღალ წნევიან 

ტურბინებს?  

1.13 მგპა 

2. 4 მგპა 

3. 10 მგპა 

 

17. როგორ ნაწილდება მრავალსაფეხურიან  ტურბინებში საერთო თბოვარდნა საფეხურებს შორის?  

1. 100 ÷ 200 კჯ/კგ 

2. 0 ÷ 50 კჯ/კგ 

3. 50 ÷ 100 კჯ/კგ 

 

18 .ნიჩბების რა მაქსიმალური წრიული სიჩქარეა დასაშვები მრავალსაფეხურიან 

ტურბინებში?  

1. 350 ÷ 450 მ/წმ 

2. 250 ÷ 300 მ/წმ 

3. 500 ÷ 550 მ/წმ 

 

 19. მძლავრ ტურბინადანადგარებში რამდენია აბსოლუტური ელექტრული  მქკ?  

1.  0,50 ÷ 0,55 

2.  0,60 ÷ 0,65 

3. 0,40 ÷ 0,45 

 

20. თბოგადამცემაპარატებში გამოყენებული  მილების მინიმალური დასაშვები შიდა დიამეტრია?  

1. 12 მმ 

2. 10 მმ 
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3. 14 მმ 

 

21. რომელი ტიპის აპარატებში ხორციელდება სითბოს გადაცემა კედლის გარეშე?  

1. შემრევ აპარატში 

2. რეკუპერაციულ აპარატში 

3. რეგენერაციულ ქვაბში 

 

22. რომელ თბოგადამცემ აპარატებში ხდება სითხისა და აირის უშუალო შერევა?  

1. სარეცხელი 

2. კასკადური 

3. აფსკური 

 

23.რომელ  აპარატში ხდება თბოგადაცემა გამყოფი კედლის საშუალებით?  

1. რეკუპერაციულ აპარატში 

2. ფრქვევანებიან კამერებში 

3. ჭავლურ აპარატებში 

 

24. როდის მიიღწევა უმაღლესი ეფექტურობა ზედაპირელ თბოგადამცემ აპარატებში?  

1. როდესაც ნაკადები მიედინება ურთიერთსაწინააღმდეგოდ 

2. როდესაც ნაკადები მიედინება პარალელურად 

3. როდესაც ნაკადები მიედინება შერეულად  

 

25.სად უფრო მაღალია, რადიაცული თბოგადაცემა (გამოსხივება)?  

1. ორთქლის გენერატორის საცეცხლეში 

2. ქვაბ-უტილიზატორის  საცეცხლეში 
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3. ორთქლის გენერატორის კონვექციურ ნაწილში 

 

26. ატდ - ს იდეალურ თერმოდინამიკურ ციკლს ეწოდებენ?  

1. ჯოულის ციკლს 

2. კარნოს ციკლს 

3. ეილერის ციკლს 

 

 

27. ატდ-ებში რეგენრატორების დანიშნულებაა?  

1. წვის აირადი ნაწარმის სითბო  გადაეცეს ჰაერს 

2. ორთქლის კონდენსირება 

3. კონდენსატს მოაშოროს მავნე აირები 

 

28.  ატდ-ს რეგენრატორის  თბურიგაანგარიშების მიზანია?  

1.  თბოგადეცემის  ზედაპირის განსაზღვრა 

2.  სათბობის დაწვისათვის თეორიულად საჭირო ჰაერის რაოდენობის განსააზღვრა 

3. თბურიბალანსის განტოლების გაანგარიშება 

 

29.  რა არის ტურბინის კონდენსატორის დანიშნულება?  

1. ნამუშევარი ორთქლის კონდენსაცია, ღრმა ვაკუუმის შექმნა 

2. საკვები წყალს მოაშოროს მავნე აირები 

3.საკვები წყლის შეთბობა 

 

30. კეს - ში მაზუთის დაწვისათვის რეცირკულაციის ხაზის დანიშნულებაა?  

1. მაზუთის	85 ÷ 95°C- მდე შეთბობა 
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2. მაზუთის50°C- მდე შეთბობა 

3. მაზუთის	100 ÷ 130°C- მდე შეთბობა 

 

31. რა ეწოდება ტურბინის საფეხურს, როდესაც ორთქლის გაფართოება ხდება საქშენი აპარატის 

არხებში?  

1.  აქტიური 

2. აქსიალური	
3. რეაქტიული 

 

 

32. თანამედროვე მძლავრ ტურბოდანადგარებში რეგენერაციული შემთბობთა რიცხვი აღწევს?  

1.  8 – 9 - ს 

2. 5 – 6 - ს 

3. 2 - 4 - ს 

 

33. რეგენერაციას იდეალური (ზღვრული) ეწოდება, როდესაც?  

1. ციკლის მქკოეფიციენტიმაქსიმალურია 

2. ციკლის  მქ  კოეფიციენტი  საშუალოა  

3. ციკლის  მქ  კოეფიციენტი  მინიმალურია 

 

34. ართმეული ორთქლის წნევა ზედაპირულ რეგენერაციულ შემთბობებში განისაზღვრება: 

1. ნაჯერობის  ტემპერატურით 

2. გადახურების  ტემპერატურით 

3. დუღილის  ტემპერატურით 

 

35. რაში მდგომარეობს უკუწნევიანი ტურბინების ეკონომიკური უპირატესობა?  
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1. ნამუშევარი ორთქლი არ კარგავს თავის სითბოს „ცივ წყაროში“ 

2. ნამუშევარი ორთქლი კარგავს თავის სითბოს „ცივ წყაროში“ 

3. ნამუშევარი ორთქლი კარგავს თავის სითბოს კონდენსატორში 

 

36. რას იყენებენ აეს-ის ნაჯერი ორთქლის ტურბინებიდან საბოლოო ტენის შესამცირებლად?  

1. სეპარაციას 

2. ეკონომიას 

3. კონდენსაციას 

 

 

37. როდის ხდება სრული დეაერაცია?  

1. როდესაც  ტემპერატურა მიაღწევს ნაჯერობის ტემპერატურას 

2. როდესაც ორთქლი გადახურდება 

3. კონდენსირდება 

 

38.  ვაწარმოოთ საკვები წყალის დეაერაცია, ე. ი.? 

1.მოვაცილოთ  წყალსმავნე აირები 

2.გადახურებულ  ორთქლს  მოვაცილოთ  ჰაერი 

3.შევამციროთ  ტემპერატურა 

 

39.რომელი მაღალი წნევის  დეაერატორები გამოიყენება კეს-ებში?  

1.  0,6 ÷ 0,7 მგპა 

2.  0,4 ÷ 0,5 მგპა 

3.  0,2 ÷ 0,3 მგპა 
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40. კეს-ებში ორთქლის შუალედური გადახურება ზრდის?  

1.თერმულ მ.ქ. კ. და ორთქლტურბინული დანადგარის ეკონომიურობას 

2.სითბოს ხარჯს 

3. ამცირებს თბურ დანაკარგებს 

ლიტერატურა: 

1. ენერგეტიკული დანადგარები შ. ლომინაძე, მ. ყიფშიძე, გ. ჩიტშვილი 1987 . 621.4(02) 

2. ორთქლისა და აირის ტურბინები  გ. ჩიტაშვილი  2005. 621.165(02) 
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    სასწავლოსასწავლოსასწავლოსასწავლო    კურსიკურსიკურსიკურსი    „„„„საინჟინრსაინჟინრსაინჟინრსაინჟინროოოო    მენეჯმენტიმენეჯმენტიმენეჯმენტიმენეჯმენტი““““    

                      კონსულტანტი: პროფესორი         ალექსანდრე აბესაძე          მობ: 599 22 32 57 

 

1.1.1.1. მენეჯმენტისმენეჯმენტისმენეჯმენტისმენეჯმენტის    რომელ სახეებს აერთიანებს საინჟინრო მენეჯმენტი?რომელ სახეებს აერთიანებს საინჟინრო მენეჯმენტი?რომელ სახეებს აერთიანებს საინჟინრო მენეჯმენტი?რომელ სახეებს აერთიანებს საინჟინრო მენეჯმენტი?    

ა)   ფინასური მენეჯმენტი, ინოვაციური მენეჯმენტი, ადამიანური რესურსების 

მენეჯმენტი; 

ბ)   ოპერაციული მენეჯმენტი, ხარისხის მენჯმენტი, პროექტების მენეჯმეტი;  

გ)   ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი, მომარაგების მენეჯმენტი, დროის 

მენეჯმენტი. 
 

2.2.2.2. ჩამოთვლილი ჯგუფებიდანჩამოთვლილი ჯგუფებიდანჩამოთვლილი ჯგუფებიდანჩამოთვლილი ჯგუფებიდან    რომელია შრომის ანაზღაურების ფორმები?რომელია შრომის ანაზღაურების ფორმები?რომელია შრომის ანაზღაურების ფორმები?რომელია შრომის ანაზღაურების ფორმები?    

 ა)   სანარდო, საკომისიო,  პრემია, წახალისება; 

ბ)   საათობრივი, საშტატო, სანარდო, საკომისიო;  

         გ)  საშტატო, ბონუსი, დანამატი, საათონრივი. 

 

3.3.3.3. რაშირაშირაშირაში    მდგომარეობს  პროდუქციის ხარისხის მნიშვნელობა?მდგომარეობს  პროდუქციის ხარისხის მნიშვნელობა?მდგომარეობს  პროდუქციის ხარისხის მნიშვნელობა?მდგომარეობს  პროდუქციის ხარისხის მნიშვნელობა?    

ა)   შექმნას კონკურენტუნარიანობის საფუძველი; 

ბ)   დაგეგმოს მოთხოვნა პროდუქციაზე; 

გ)   განსაზღვროს პროდუქციის არჩევანი; 

 

4.4.4.4. ჩამოთვალი ჯგუფებიდანჩამოთვალი ჯგუფებიდანჩამოთვალი ჯგუფებიდანჩამოთვალი ჯგუფებიდან    რომელია ხარისხის მენეჯმენტის კომპონენტები?რომელია ხარისხის მენეჯმენტის კომპონენტები?რომელია ხარისხის მენეჯმენტის კომპონენტები?რომელია ხარისხის მენეჯმენტის კომპონენტები?    

ა)  ფინანსური რესურსები, საწარმოო პროცესები, კონტროლი; 

ბ)  რესურსები, პროცესები, მეთოდიკები;  

გ)  კონტროლი, სამუშაოს გადანაწილება, ორგანიზება. 
 

5.5.5.5. ჩამოთვლილიდან რომელი ფაქტორი მჩამოთვლილიდან რომელი ფაქტორი მჩამოთვლილიდან რომელი ფაქტორი მჩამოთვლილიდან რომელი ფაქტორი მოქმედებს პროდუქციის შექმნის პროცესისოქმედებს პროდუქციის შექმნის პროცესისოქმედებს პროდუქციის შექმნის პროცესისოქმედებს პროდუქციის შექმნის პროცესის 

ხარისხზე?ხარისხზე?ხარისხზე?ხარისხზე?    

ა)   მიმწოდებლის მასალა (ნედლეული); 

ბ)   მომხმარებელის მოთხოვნა; 

გ)   კონკურენტული გარემო; 

 

6.6.6.6. ჩამოთვალეთ ოპერაციული რესურსების ხუთი ელემენტი (ჩამოთვალეთ ოპერაციული რესურსების ხუთი ელემენტი (ჩამოთვალეთ ოპერაციული რესურსების ხუთი ელემენტი (ჩამოთვალეთ ოპერაციული რესურსების ხუთი ელემენტი (5P5P5P5P)?)?)?)?    

ა) პერსონალი, ქარხნები, მასალა და მაკომპლექტებლები, პროცესები, დაგეგმვის და 

მართვის სისტემები;  

ბ)   მანქანა-დანადგარები და აღჭურვილობა; მართვის სისტემები; პერსონალი; 

პროცესები. 

გ) მანქანა-დანადგარები და აღჭურვილობა; მასალა და მაკომპლექტებლები; ქარხნები; 

მართვის სისტემები. 
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7.7.7.7. რაში მდგომარეობს წაუგებლობის წერტილის არსი?რაში მდგომარეობს წაუგებლობის წერტილის არსი?რაში მდგომარეობს წაუგებლობის წერტილის არსი?რაში მდგომარეობს წაუგებლობის წერტილის არსი?    

ა)   საწარმოს საერთო შემოსავალი უდრის  საწარმოს ჯამური დანახარჯებს; 

ბ)  საწარმოს შემოსავალი ნაკლებია  საწარმოს ჯამურ დანახარჯებზე: 

გ)  საწარმოს შემოსავალი უდრის საწარმოს მოგებას. 

 

8.8.8.8. რომელია შრომის ნორმირების მეთოდი?რომელია შრომის ნორმირების მეთოდი?რომელია შრომის ნორმირების მეთოდი?რომელია შრომის ნორმირების მეთოდი?    

ა)  პროცესების ოპტიმიზაცია; 

ბ)  ქრონომეტრაჟის მეთოდი; 

გ)  პროცესებზე დაკვირვების მეთოდი; 

 

9.9.9.9. რისთვის გამოიყენება ქსელური დაგეგმვის მეთოდი?რისთვის გამოიყენება ქსელური დაგეგმვის მეთოდი?რისთვის გამოიყენება ქსელური დაგეგმვის მეთოდი?რისთვის გამოიყენება ქსელური დაგეგმვის მეთოდი?    

ა) დაგეგმვის, განრიგის შედგენისა და პროექტის სამუშაოთა შესრულების 

მონიტორინგის მიზნით;  

ბ)   მოგების გაანგარიშებისთვის; 

გ)   წაუგებლობის წერტილის განსაზღვრისთვის; 

 
10101010. . . . ISO ISO ISO ISO არისარისარისარის????    

ა)    სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია;     

ბ) სტანდარტიზაციის ადგილობრივი ორგანიზაცია; 

გ) სტანდარტიზაციის მუნიციპალური ორგანიზაცია. 

 

11111111. . . . რარარარა    დანიშნულებადანიშნულებადანიშნულებადანიშნულება    აქვსაქვსაქვსაქვს    ISOISOISOISO????    

ა) საერთაშორისო სტანდარტების შემუშავება და გამოქვეყნება; 

ბ) ადგილობრივი სტანდარტების შემუშავება და გამოქვეყნება; 

გ) ფირმის სტანდარტების შემუშავება და გამოქვეყნება. 

 
12121212. . . . პროექტიპროექტიპროექტიპროექტი    ესესესეს    არისარისარისარის????    

ა) დროებითი საქმიანობა, მიმართული უნიკალური პროდუქტის ან მომსახურების 

შესაქმნელად;  

ბ)  მუდმივი საქმიანობა, მიმართული მომსახურების შესაქმნელად; 

გ) მუდმივი საქმიანობა სტანდარტიზაციის მისაღწევად. 

 

13131313. . . . სტრატეგიულისტრატეგიულისტრატეგიულისტრატეგიული    გადაწყვეტილებაგადაწყვეტილებაგადაწყვეტილებაგადაწყვეტილება    ესესესეს    არისარისარისარის????    

ა) მოკლე ვადიანი გადაწყვეტილება; 

ბ) საშუალო ვადიანი გადაწყვეტილება; 

გ) გრძელვადიანი გადაწყვეტილება  

14. 14. 14. 14. ბიზნესიბიზნესიბიზნესიბიზნესი    ესესესეს    არისარისარისარის    
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ა) კერძო ინიციატივაზე დამყარებული ეკონომიკური საქმიანობა, რომელიც ხორციელდება 

საკუთარი სახსრებით და პირადი პასუხისმგებლობით. 

ბ) საკონსულტაციო ორგანიზაციის ინიციატივაზე დამყარებული სამომხმარებლო 

საქმიანობა, რომელიც ხორციელდება საინვესტიციო სახსრებით და მომუშავეების 

პასუხისმგებლობით. 

გ) თანამოაზრეების ინიციატივაზე დამყარებული საქმიანობა, რომელიც ხორციელდება 

დაქირავებული მომუშავეების სახსრებით. 

15151515. . . . საწარმოოსაწარმოოსაწარმოოსაწარმოო    სიმძლავრესიმძლავრესიმძლავრესიმძლავრე    ესესესეს    არისარისარისარის        

ა) გამოშვებული პროდუქციის მოცულობა დროის ერთეულში  

ბ) რეალიზებული პროდუქციის მოცულობა დროის ერთეულში. 

გ)  წუნდებული პროდუქციის მოცულობის წილი საერთო წარმოებული პროდუქციიდან. 

16. 16. 16. 16.     შრომისშრომისშრომისშრომის    ანაზღაურებისანაზღაურებისანაზღაურებისანაზღაურების    ფორმებიფორმებიფორმებიფორმები    არისარისარისარის::::    

 ა) მხოლოდ საათობრივი და სანარდო; 

 ბ) მხოლოდ საშტატო და საკომისიო; 

 გ) ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი. 

17. 17. 17. 17.     პროექტიპროექტიპროექტიპროექტი    არისარისარისარის    

ა) ორგანიზაციაში მიმდინარე დროებითი საქმიანობა, მიმართული უნიკალური 

პროდუქტის ან მომსახურების შესაქმნელად; 

ბ) ორგანიზაციაში მიმდინარე მუდმივი საქმიანობა, მიმართული პროდუქტის ან 

მომსახურების ხარისხის გასაუმჯობესებლად; 

გ) ორგანიზაციაში მიმდინარე მუდმივი საქმიანობა, მიმართული უნიკალური პროდუქტის 

ან მომსახურების შესაქმნელად; 

 

18. 18. 18. 18. რა არის პროექტის შესრულების კრიტიკული გზა?რა არის პროექტის შესრულების კრიტიკული გზა?რა არის პროექტის შესრულების კრიტიკული გზა?რა არის პროექტის შესრულების კრიტიკული გზა?    

ა)   ოპერაციათა შესრულების ყველაზე გრძელი გზა; თუ ამ გზაზე განლაგებული 

ოპერაცია ყონვდება, მთელი პროექტის შესრულებაც ყოვნდება იგივე დროით;  

ბ)   იმ ოპერაციათა ჩამონათვალი, რომლებიც აუცილებელია პროდუქციის 

დასამზადებლად; 

გ) ოპერაციათა შესრულების გზა, რომლის ხანგრძლივობაში გათვალისწინებულია   

პარალელური ოპერაციების შესრულების დრო. 

 
19191919. . . . განტისგანტისგანტისგანტის    დიაგრამადიაგრამადიაგრამადიაგრამა    ესესესეს    არისარისარისარის? ? ? ?     

ა) პროექტის ცალკეული სამუშაოების შესრულების გრაფიკული წარმოდგენის საშუალება; 

ბ) რისკების გრაფიკული გამოსახულება; 

გ) არა სამუშაო დღეების გრაფიკული გამოსახულება. 

20202020. . . . მუდმივიამუდმივიამუდმივიამუდმივია    ისეთიისეთიისეთიისეთი    ხარჯებიხარჯებიხარჯებიხარჯები    
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ა) რომელთა სიდიდე არ იცვლება წარმოების მოცულობის ზრდის ან შემცირების 

კვალობაზე; 

ბ) რომელთა სიდიდე იზრდება წარმოების მოცულობის ზრდის ან შემცირების  კვალობაზე; 

გ) რომელთა სიდიდე კლებულობს წარმოების მოცულობის ზრდის ან შემცირების 

კვალობაზე. 

22221111.  .  .  .  ცვლადიაცვლადიაცვლადიაცვლადია    ისეთიისეთიისეთიისეთი    ხარჯებიხარჯებიხარჯებიხარჯები    

ა) რომელთა სიდიდე დამოკიდებულია წარმოების მოცულობის ზრდაზე ან შემცირებაზე; 

ბ) რომელთა სიდიდე არ არის  დამოკიდებულია წარმოების მოცულობის ზრდაზე ან 

შემცირებაზე; 

გ) რომელთა სიდიდე უცვლელია წარმოების მოცულობის ზრდის ან შემცირების 

მიუხედავად. 

22222222.  .  .  .  მუდმივმუდმივმუდმივმუდმივ    ხარჯებსხარჯებსხარჯებსხარჯებს    მიეკუთვნებამიეკუთვნებამიეკუთვნებამიეკუთვნება    

ა) არენდის გადასახადი; ორგანიზაციის დაცვის ხარჯები; ნედლეულის დანახარჯები 

ბ) ელექტრო ენერგიის ხარჯი; არენდის გადასახდი; ნედლეულის დანახარჯი; 

გ) არენდის გადასახადი; ორგანიზაციის დაცვის ხარჯები; ხელმძღვანელების ხელფასები  

22223333. . . . ხარისხისხარისხისხარისხისხარისხის    სტატისტიკურისტატისტიკურისტატისტიკურისტატისტიკური    კონტროლიკონტროლიკონტროლიკონტროლი    გამოიყენებაგამოიყენებაგამოიყენებაგამოიყენება, , , , როდესაცროდესაცროდესაცროდესაც    

ა)  შეუძლებელია ან არ არის მიზანშეწონილი ხარისხის სრული კონტროლი  

ბ) კონტროლდება სრული პროდუქცია 

გ) როდესაც ვგეგმავთ ახალი პროდუქციის გამოშვებას 

24242424. . . . სიმტკიცისსიმტკიცისსიმტკიცისსიმტკიცის    მარაგიმარაგიმარაგიმარაგი    გვიჩვენებსგვიჩვენებსგვიჩვენებსგვიჩვენებს    

ა)  რამდენითაა დაშორებული საწარმო წაუგებლობის წერტილიდან  

ბ)  რამდენითაა დაშორებული საწარმო დაგეგმილ ხარჯებს. 

გ) რამდენითაა დაშორებული საწარმო მაქსიმალურ დასაშვებ ხარჯებს. 

25252525. . . . საწარმოოსაწარმოოსაწარმოოსაწარმოო    სიმძლავრეებისსიმძლავრეებისსიმძლავრეებისსიმძლავრეების    ეფექტიეფექტიეფექტიეფექტიანადანადანადანად    გამოყენებისგამოყენებისგამოყენებისგამოყენების    შესაფასებლადშესაფასებლადშესაფასებლადშესაფასებლად    იყენებენიყენებენიყენებენიყენებენ    შემდეგშემდეგშემდეგშემდეგ    ცნებებსცნებებსცნებებსცნებებს    

ა) საწარმოს საუკეთესო ოპერაციული დონე და  საწარმოო სიმძლავრეების გამოყენების 

კოეფიციენტი.  

ბ) საწარმოს წმინდა მოგება და მუდმივი ხარჯები 

გ)  წარმოებული პროდუქციის თვითღირებულება და ცვლადი ხარჯები. 

26262626. . . . ევევევევროკომისიისროკომისიისროკომისიისროკომისიის    რეკომენდაციითრეკომენდაციითრეკომენდაციითრეკომენდაციით    მცირემცირემცირემცირე    ბიზნესისბიზნესისბიზნესისბიზნესის    სტატუსისტატუსისტატუსისტატუსი    ენიჭებაენიჭებაენიჭებაენიჭება    ფიზიკურფიზიკურფიზიკურფიზიკურ    პირსპირსპირსპირს, , , , რომლისრომლისრომლისრომლის    

წლიურიწლიურიწლიურიწლიური    ბრუნვაბრუნვაბრუნვაბრუნვა    არარარარ    აღემატებააღემატებააღემატებააღემატება::::    

 ა) 10 მილიონ ევროს; 

 ბ) 5 მილიონ ევროს; 

 გ) 1 მილიონ ევროს. 
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27. 27. 27. 27. ქვემოთქვემოთქვემოთქვემოთ    ჩამოთვლილიდანჩამოთვლილიდანჩამოთვლილიდანჩამოთვლილიდან    რომელირომელირომელირომელი    არარარარ    შედისშედისშედისშედის    დემინგისდემინგისდემინგისდემინგის    ხარისხისხარისხისხარისხისხარისხის    გაუმჯობესებისგაუმჯობესებისგაუმჯობესებისგაუმჯობესების    14 14 14 14 

პრინციპშიპრინციპშიპრინციპშიპრინციპში????    

 ა) შემოიღეთ შეგირდობის პრაქტიკა და სწავლება; 

ბ) გამოიყენეთ ლოზუნგები, ტრანსფარანტები და მუშებისთვის სადამრიგებლო მასალები; 

დ) გაითავისეთ ახალი ფილოსოფია: უარი თქვით დაბალ ხარისხზე ყველაფერში. 

28. 28. 28. 28. საქართველოსსაქართველოსსაქართველოსსაქართველოს    საგადასახადოსაგადასახადოსაგადასახადოსაგადასახადო    კოდექსისკოდექსისკოდექსისკოდექსის    მიხედვითმიხედვითმიხედვითმიხედვით    მცირემცირემცირემცირე    ბიზნესისბიზნესისბიზნესისბიზნესის    სტატსტატსტატსტატუსიუსიუსიუსი    ენიჭებაენიჭებაენიჭებაენიჭება    ფიზიკურფიზიკურფიზიკურფიზიკურ    

პირსპირსპირსპირს, , , , რომლისრომლისრომლისრომლის    ერთობლივიერთობლივიერთობლივიერთობლივი    შემოსავალიშემოსავალიშემოსავალიშემოსავალი    1 1 1 1 წლისწლისწლისწლის    განმავლობაშიგანმავლობაშიგანმავლობაშიგანმავლობაში    არარარარ    აღემატებააღემატებააღემატებააღემატება::::    

 ა) 2 მილიონ ლარს; 

 ბ) 1 მილიონ ლარს; 

 გ) 100 000 ლარს; 

29. 29. 29. 29.     სარეზერვოსარეზერვოსარეზერვოსარეზერვო    საწარმოოსაწარმოოსაწარმოოსაწარმოო    სიმძლავრესიმძლავრესიმძლავრესიმძლავრე    განისაზღვრებაგანისაზღვრებაგანისაზღვრებაგანისაზღვრება    როგორცროგორცროგორცროგორც::::    

ა) დაგეგმილ საწარმოო სიმძლავრეს გამოკლებული მიმდინარე (მიღწეული) საწარმოო 

სიმძლავრე; 

ბ) მიმდინარე (მიღწეული) საწარმოო სიმძლავრე შეფარდებული მაქსიმალურ შესაძლო 

საწარმოო სიმძლავრესთან. 

გ) მაქსიმალურ შესაძლო საწარმოო სიმძლავრეს გამოკლებული მიმდინარე (მიღწეული) 

საწარმოო სიმძლავრე; 

30. 30. 30. 30.     პროექტებისპროექტებისპროექტებისპროექტების    მენეჯმენტიმენეჯმენტიმენეჯმენტიმენეჯმენტი    მოიცავსმოიცავსმოიცავსმოიცავს    შემდეგშემდეგშემდეგშემდეგ    პროცესებსპროცესებსპროცესებსპროცესებს::::    

ა) მხოლოდ სამუშაოთა შემადგენლობის განსაზღვრას, მათი ურთიერთკავშირების 

დადგენას და სამუშაოთა ხანგრძლივობის განსაზღვრას; 

 ბ) მხოლოდ სამუშაოთა განრიგის შედგენას და სამუშაოთა განრიგის მართვას; 

 გ) ყველა ზემოთ ჩამოთვლილს. 

31. 31. 31. 31.     რარარარა    ახასიათებსახასიათებსახასიათებსახასიათებს    ხხხხარისხისარისხისარისხისარისხის    ამაღლებისამაღლებისამაღლებისამაღლების    მნიშვნელობასმნიშვნელობასმნიშვნელობასმნიშვნელობას    მომხმარებლისთვისმომხმარებლისთვისმომხმარებლისთვისმომხმარებლისთვის????    

 ა) მოთხოვნა კმაყოფილდება ამაღლებული ხარისხის ნაკეთობათა მცირე რაოდენობით; 

 ბ) მოთხოვნა კმაყოფილდება ამაღლებული ხარისხის ნაკეთობათა დიდი რაოდენობით; 

 გ) იზრდება დანახარჯები პროდუქციის ექსპლუატაციის პროცესში. 

32. 32. 32. 32.     რარარარა    ახასიათებსახასიათებსახასიათებსახასიათებს    ხარისხისხარისხისხარისხისხარისხის    ამაღლებისამაღლებისამაღლებისამაღლების    მნიშვნელობასმნიშვნელობასმნიშვნელობასმნიშვნელობას    დამამზადებლისთვისდამამზადებლისთვისდამამზადებლისთვისდამამზადებლისთვის????    

ა) მცირდება დანაკარგები, რომლებსაც იწვევს რეკლამაციების განხილვა და 

დაკმაყოფილება; 

 ბ) საწარმო წყვეტს დაფინანსებას ხარისხის უზრუნველყოფისთვის; 

გ) საწარმო აღარ აკონტროლებს მომწოდებლისგან მიღებულ ნედლეულს და 

მაკომპლეტებლებს. 

 

33. 33. 33. 33.     რარარარა    ახასიათებსახასიათებსახასიათებსახასიათებს    ხარისხისხარისხისხარისხისხარისხის    ამაღლებისამაღლებისამაღლებისამაღლების    მნიშვნელობასმნიშვნელობასმნიშვნელობასმნიშვნელობას    სახელმწიფოსთვისსახელმწიფოსთვისსახელმწიფოსთვისსახელმწიფოსთვის????    

 ა) ქვეყნის წარმოებას აღარ ესაჭიროება ინვესტიციები; 
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 ბ) ჩქარდება სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესი წარმოებაში; 

 გ) ექსპორტისგან მიღებული შემოსული სავალუტო შემოსავალი ერთ დონეზე რჩება. 

34. 34. 34. 34.     მენეჯმენტისმენეჯმენტისმენეჯმენტისმენეჯმენტის    ძირითადიძირითადიძირითადიძირითადი    ფუნქციებიაფუნქციებიაფუნქციებიაფუნქციებია::::    

 ა) დაგეგმვა, ორგანიზება, საბუღალტრო აღრიცხვა, კონტროლი; 

 ბ) დაგეგმვა, მოტივირება, ბიზნესის წამოწყება, კონტროლი; 

გ) დაგეგმვა, ორგანიზება, მოტივირება, კონტროლი; 

35.  35.  35.  35.  სამშენებლოსამშენებლოსამშენებლოსამშენებლო    აგურისაგურისაგურისაგურის    მწარმწარმწარმწარმოებელიმოებელიმოებელიმოებელი    ფირმაფირმაფირმაფირმა    24 24 24 24 საათშისაათშისაათშისაათში    ამზადებსამზადებსამზადებსამზადებს    1500150015001500ცცცც    აგურსაგურსაგურსაგურს.... განსზღვრეთგანსზღვრეთგანსზღვრეთგანსზღვრეთ        

მწარმოებლურობამწარმოებლურობამწარმოებლურობამწარმოებლურობა????    

    

ა) 62,5 ;      ბ) 52,5;     გ)  72,5    

 

36363636.... სამშენებლოსამშენებლოსამშენებლოსამშენებლო    აგურისაგურისაგურისაგურის    მწარმოებელიმწარმოებელიმწარმოებელიმწარმოებელი    ფირმაფირმაფირმაფირმა    დღედღედღედღე----ღამეშიღამეშიღამეშიღამეში    ამზადებსამზადებსამზადებსამზადებს    1500150015001500ცცცც    აგურსაგურსაგურსაგურს. . . . თუთუთუთუ    

წარმოებისწარმოებისწარმოებისწარმოების    მენეჯერიმენეჯერიმენეჯერიმენეჯერი    ახალახალახალახალ    დანადგარებსდანადგარებსდანადგარებსდანადგარებს    შეიძენსშეიძენსშეიძენსშეიძენს, , , , მაშინმაშინმაშინმაშინ    ფირმაფირმაფირმაფირმა    შეძლებსშეძლებსშეძლებსშეძლებს    2020202016161616ცცცც    

სამშენებლოსამშენებლოსამშენებლოსამშენებლო    აგურისაგურისაგურისაგურის    წარმოებასწარმოებასწარმოებასწარმოებას....  განსზღვრეთგანსზღვრეთგანსზღვრეთგანსზღვრეთ        მწარმოებლურობამწარმოებლურობამწარმოებლურობამწარმოებლურობა    ((((ახალიახალიახალიახალი    დანადგარისდანადგარისდანადგარისდანადგარის    

შეძენისშეძენისშეძენისშეძენის    შემდეგშემდეგშემდეგშემდეგ)?)?)?)?    

        

ა)  84 ;     ბ) 82;     გ) 86 

 

37.37.37.37. სამშენებლოსამშენებლოსამშენებლოსამშენებლო    აგურისაგურისაგურისაგურის    მწარმოებელიმწარმოებელიმწარმოებელიმწარმოებელი    ფირმაფირმაფირმაფირმა    დღედღედღედღე----ღამეშიღამეშიღამეშიღამეში    ამზადებსამზადებსამზადებსამზადებს    1500150015001500ცცცც    აგურსაგურსაგურსაგურს. . . . თუთუთუთუ    

წარმოებისწარმოებისწარმოებისწარმოების    მენეჯერიმენეჯერიმენეჯერიმენეჯერი    ახალახალახალახალ    დანადგარებსდანადგარებსდანადგარებსდანადგარებს    შეიძენსშეიძენსშეიძენსშეიძენს, , , , მაშმაშმაშმაშინინინინ    ფირმაფირმაფირმაფირმა        დღედღედღედღე----ღამეშიღამეშიღამეშიღამეში    შეძლებსშეძლებსშეძლებსშეძლებს    

2020202016161616ცცცც    სამშენებლოსამშენებლოსამშენებლოსამშენებლო    აგურისაგურისაგურისაგურის    წარმოებასწარმოებასწარმოებასწარმოებას....  რამდენირამდენირამდენირამდენი    პროცენტითპროცენტითპროცენტითპროცენტით    გაიზარდაგაიზარდაგაიზარდაგაიზარდა    მწარმოებლურობამწარმოებლურობამწარმოებლურობამწარმოებლურობა????    

    

ა)  34,4 ;     ბ) 37,3;    გ) 31,2 

 

38.38.38.38.    ფირმაფირმაფირმაფირმა        ამზადებსამზადებსამზადებსამზადებს    ადგილობრივიადგილობრივიადგილობრივიადგილობრივი    სუპერმარკეტისთვისსუპერმარკეტისთვისსუპერმარკეტისთვისსუპერმარკეტისთვის    შეფუთულშეფუთულშეფუთულშეფუთულ    ვაშლსვაშლსვაშლსვაშლს.  .  .  .  მათიმათიმათიმათი    სამისამისამისამი    

თანამშრომელითანამშრომელითანამშრომელითანამშრომელი    200  200  200  200  პორციისპორციისპორციისპორციის    დამზადებადამზადებადამზადებადამზადებასსსს    ანდომებენანდომებენანდომებენანდომებენ    50 50 50 50 საათსსაათსსაათსსაათს. . . . განსაზღვრეთგანსაზღვრეთგანსაზღვრეთგანსაზღვრეთ    

მწარმოებლურობამწარმოებლურობამწარმოებლურობამწარმოებლურობა    ((((სამივესსამივესსამივესსამივეს    მწარმოებლურობამწარმოებლურობამწარმოებლურობამწარმოებლურობა    ერთიდაიგივეაერთიდაიგივეაერთიდაიგივეაერთიდაიგივეა)?)?)?)?    

    

ა) 3 პორცია/სთ;  ბ) 4 პორცია/სთ ;  გ) 5 პორცია/სთ. 

 

39393939. . . . რამდენირამდენირამდენირამდენი    სახისსახისსახისსახის    მწარმოებლურამწარმოებლურამწარმოებლურამწარმოებლურა    არსებოსარსებოსარსებოსარსებოს????    

    

ა) 2;    ბ) 3;     გ)4 

 

40404040. . . . მწარმობელურობამწარმობელურობამწარმობელურობამწარმობელურობა    გამოისახებაგამოისახებაგამოისახებაგამოისახება    როგორცროგორცროგორცროგორც????    

    

ა) გამოშვებული პროდუქციის ფარდობა წარმოების დანახარჯებთან;  

ბ) წარმოების დანახარჯების ფარდობა გამოშვებულ პროდუქციასთან; 

გ) წარმოების დანახარჯების ფარდობა ადამიანურ რესურსთან. 
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41414141. . . . გამოთვალეთგამოთვალეთგამოთვალეთგამოთვალეთ        მულტიფაქტორულიმულტიფაქტორულიმულტიფაქტორულიმულტიფაქტორული    მწარმოებლურობამწარმოებლურობამწარმოებლურობამწარმოებლურობა        შრომისშრომისშრომისშრომის    დადადადა    სამანქანოსამანქანოსამანქანოსამანქანო    დროისდროისდროისდროის    

კომბინირებულიკომბინირებულიკომბინირებულიკომბინირებული    დანადანადანადანახარჯებისთვისხარჯებისთვისხარჯებისთვისხარჯებისთვის, , , , შემდეგიშემდეგიშემდეგიშემდეგი    მონაცემებისმონაცემებისმონაცემებისმონაცემების    არსებობისარსებობისარსებობისარსებობის    შემთხვევაშიშემთხვევაშიშემთხვევაშიშემთხვევაში. . . . 

გამოშვებულიგამოშვებულიგამოშვებულიგამოშვებული    პროდუქციაპროდუქციაპროდუქციაპროდუქცია    12121212    000 000 000 000 ერთეულიერთეულიერთეულიერთეული;   ;   ;   ;   ხარჯებიხარჯებიხარჯებიხარჯები: : : : შრომაშრომაშრომაშრომა    40 40 40 40 სთსთსთსთ; ; ; ; აღჭურვილობააღჭურვილობააღჭურვილობააღჭურვილობა    20 20 20 20 სთსთსთსთ....    

    

ა) 170 ერთ/სთ;    ბ) 200 ერთ/სთ ;  გ) 230 ერთ/სთ 

    

42424242. . . . გამოთვალეთგამოთვალეთგამოთვალეთგამოთვალეთ        მულტიფაქტორულიმულტიფაქტორულიმულტიფაქტორულიმულტიფაქტორული    მწარმოებლურობამწარმოებლურობამწარმოებლურობამწარმოებლურობა        შრომისშრომისშრომისშრომის    დადადადა    სამანქანოსამანქანოსამანქანოსამანქანო    დროისდროისდროისდროის    

კომბინირებულიკომბინირებულიკომბინირებულიკომბინირებული    დანახარჯებისთვისდანახარჯებისთვისდანახარჯებისთვისდანახარჯებისთვის, , , , შემდეგიშემდეგიშემდეგიშემდეგი    მონაცემებისმონაცემებისმონაცემებისმონაცემების    არსებობისარსებობისარსებობისარსებობის    შემთხვევაშიშემთხვევაშიშემთხვევაშიშემთხვევაში. . . . 

გამოშვებულიგამოშვებულიგამოშვებულიგამოშვებული    პროდუქციაპროდუქციაპროდუქციაპროდუქცია    9999    000 000 000 000 ერთეულიერთეულიერთეულიერთეული;   ;   ;   ;   ხარჯებიხარჯებიხარჯებიხარჯები: : : : შრომაშრომაშრომაშრომა    20 20 20 20 სთსთსთსთ; ; ; ; აღჭურვილობააღჭურვილობააღჭურვილობააღჭურვილობა    10 10 10 10 სთსთსთსთ....    

    

ა) 270 ერთ/სთ;   ბ) 300 ერთ/სთ ;   გ) 330 ერთ/სთ 

 

43434343. . . . წაუგებლობისწაუგებლობისწაუგებლობისწაუგებლობის    ფორმულაფორმულაფორმულაფორმულა    ნატურალურნატურალურნატურალურნატურალურ    ერთეულებშიერთეულებშიერთეულებშიერთეულებში    გამოისახებაგამოისახებაგამოისახებაგამოისახება    

ა)  BEP = FC / (P – VC)  

ბ) BEP = FC x (P – VC)  

გ)  BEP = FC - (P – VC)  

44444444. . . . ფირმისფირმისფირმისფირმის    მუდმივიმუდმივიმუდმივიმუდმივი    ხარჯიხარჯიხარჯიხარჯი    თვეშითვეშითვეშითვეში    შეადგენსშეადგენსშეადგენსშეადგენს    1111    000 000 000 000 ლარსლარსლარსლარს, , , , ცვლადიცვლადიცვლადიცვლადი    ხარჯისხარჯისხარჯისხარჯის    კიკიკიკი    400 400 400 400 ლარსლარსლარსლარს. . . . 

რეალიზებულირეალიზებულირეალიზებულირეალიზებული    პროდუქციისპროდუქციისპროდუქციისპროდუქციის    ერთეულზეერთეულზეერთეულზეერთეულზე    მიღებულიმიღებულიმიღებულიმიღებული    მოგებაამოგებაამოგებაამოგებაა    10 10 10 10 ლარილარილარილარი. . . . გამოინგარიშეთგამოინგარიშეთგამოინგარიშეთგამოინგარიშეთ    

წაუგებლობისწაუგებლობისწაუგებლობისწაუგებლობის    წერტილწერტილწერტილწერტილიიიი....    

ა) 120 ცალი;    ბ) 140 ცალი;    გ) 160 ცალი 

45454545. . . . სამრეწველოსამრეწველოსამრეწველოსამრეწველო    სისტემასისტემასისტემასისტემა    ესესესეს    არისარისარისარის    

ა) მიზანმიმართული პროცესი, რომლის მეშვეობით სისტემის სამრეწველო ოპერაციული 

რესურსები გარდაიქმნება სასარგებლო პროდუქტად. 

ბ)  პროცესი, რომლის მეშვეობით სისტემის სამრეწველო ოპერაციული რესურსი 

გარდაიქმნება გამოსაცდელ პროდუქტად. 

გ)  მიზანმიმართული პროცესი, რომლის მეშვეობითაც ხორციედება დაუგეგმავი 

საქმიანობა. 

46464646. . . . მწარმოებლურობისმწარმოებლურობისმწარმოებლურობისმწარმოებლურობის    მაჩვენებელიმაჩვენებელიმაჩვენებელიმაჩვენებელი    გამოიყენებაგამოიყენებაგამოიყენებაგამოიყენება    

ა) ერთი ორგანიზაციის სხვადასხვა პერიოდის მწარმოებლურობის ერთმანეთთან 

შესადარებლად. 

ბ)  ერთი ორგანიზაციის საშუალო კვარტალური მწარმოებლურობის დასაანგარიშებლად. 

გ) ერთი ორგანიზაციის სხვადასხვა პერიოდების მწარმოებლურობების დასაჯამებლად. 

47474747. . . . საწარმოოსაწარმოოსაწარმოოსაწარმოო    სიმძლავრეებისსიმძლავრეებისსიმძლავრეებისსიმძლავრეების    გამოყენებისგამოყენებისგამოყენებისგამოყენების    კოეფიციენტიკოეფიციენტიკოეფიციენტიკოეფიციენტი    ტოლიატოლიატოლიატოლია    

ა) საწარმოო სიმძლავრე გაყოფილი საუკეთესო ოპერაციულ დონეზე  

ბ) საწარმოო სიმძლავრეს დამატებული  საუკეთესო ოპერაციული დონე 

გ) საწარმოო სიმძლავრე გამრავლებული საუკეთესო ოპერაციულ დონეზე 
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48. 48. 48. 48.     მწარმოებლურობამწარმოებლურობამწარმოებლურობამწარმოებლურობა    განისაზღვრებაგანისაზღვრებაგანისაზღვრებაგანისაზღვრება, , , , როგორცროგორცროგორცროგორც::::    

ბ) პროდუქციის წარმოების შედეგის რაოდენობრივი შეფასების შეფარდება წლიური 

ბრუნვის რაოდენობრივ შეფასებასთან; 

 ბ) პროდუქციის წარმოების ჯამური შედეგის რაოდენობრივი შეფასებით; 

გ) პროდუქციის წარმოების შედეგის რაოდენობრივი შეფასების შეფარდება პროდუქციის 

წარმოებისთვის გამოყენებული რესურსების რაოდენობრივ შეფასებათან. 

49. 49. 49. 49.     სიმტკიცისსიმტკიცისსიმტკიცისსიმტკიცის    მარაგისმარაგისმარაგისმარაგის    გამოსგამოსგამოსგამოსაანგარიშებლადაანგარიშებლადაანგარიშებლადაანგარიშებლად    გამოიყენებაგამოიყენებაგამოიყენებაგამოიყენება    შემდეგიშემდეგიშემდეგიშემდეგი    პარამეტრებიპარამეტრებიპარამეტრებიპარამეტრები::::    

 ა) წაუგებლობის წერტილი და წლიური შემოსავალი; 

ბ) წაუგებლობის წერტილი და პროდუქციის ერთეულის ფასი; 

 გ) წლიური შემოსავალი და პროდუქციის ერთეულის ფასი. 

50. 50. 50. 50.     საწარმოოსაწარმოოსაწარმოოსაწარმოო    სიმძლავრისსიმძლავრისსიმძლავრისსიმძლავრის    გამოყენებისგამოყენებისგამოყენებისგამოყენების    კოეფიციენტიკოეფიციენტიკოეფიციენტიკოეფიციენტი    განისაზღვრეგანისაზღვრეგანისაზღვრეგანისაზღვრებაბაბაბა, , , , როგორცროგორცროგორცროგორც::::    

 ა) საწარმოო სიმძლავრის შეფარდება საერთო დანახარჯებთან; 

 ბ) საწარმოო სიმძლავრის შეფარდება წლიურ ბრუნვის ოდენობასთან. 

 გ)  საწარმოო სიმძლავრის შეფარდება საუკეთესო ოპერაციულ დონესთან; 

 

ლიტერატურალიტერატურალიტერატურალიტერატურა::::    

1.   სამადაშვილი ა., გოცირიძე მ, გიორგობიანი ზ. "საინჟინრო მენეჯმენტის საფუძვლები" 

სტუ, თბილისი, 2011, სტუ-ს ბიბლიოთეკის კეტერი: 338.244(02)86 

2.   სამადაშვილი ა., "სამეწარმეო და ტექნოლოგიურ ინოვაციათა მენეჯმენტი", 

სახელმძღვანელო, სტუ, 2009. 245 გვ., სტუ-ს ბიბლიოთეკის კეტერი:  338.244(02)57 

3. გიორგობიანი ზ.,  ”პროექტების მენეჯმენტი”, ლექციების კურსი, 157 გვ., სტუ-ს 

ბიბლიოთეკის  კეტერი:  338.244 (02) 79 

4.  გოცირიძე მ., ლექციების კურსი,  " სამრეწველო პროდუქციის ხარისხის მართვა", სტუ, 

1997; სტუ-ს ბიბლიოთეკის კეტერი:   658.56/1. 

5. ზედგინიძე ი.,  ბალიაშვილი მ. " ხარისხის მართვა"  სტუ 2008.  გვ.386.   338.244(02)25 
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ელექტროსადგურები და ქვესადგურები, ელექტროგადაცემის ქსელები. 

კონსულტატი: პროფ. გურამ მახარაძე, 595 13 24 37; 577 240 247 

 

1.1.1.1. ჰიდროელექტროსადგურის პირველად ენერგორესურს წარმოადგენს ჰიდროელექტროსადგურის პირველად ენერგორესურს წარმოადგენს ჰიდროელექტროსადგურის პირველად ენერგორესურს წარმოადგენს ჰიდროელექტროსადგურის პირველად ენერგორესურს წარმოადგენს     

1111. მზის ენერგია;    

2. 2. 2. 2. წყლის ენერგია;    
3. ორგანული სათბობის შინაგანი ენერგია; 

4. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი; 

2.2.2.2. თბოელექტროსადგურის პირველად ენერგორესურს წარმოადგენს თბოელექტროსადგურის პირველად ენერგორესურს წარმოადგენს თბოელექტროსადგურის პირველად ენერგორესურს წარმოადგენს თბოელექტროსადგურის პირველად ენერგორესურს წარმოადგენს     

1.  მზის ენერგია; 

2. წყლის ენერგია; 

3. 3. 3. 3. ორგანული სათბობის შინაგანი ენერგია;    
        4. 4. 4. 4. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი;    

3. აირტაირტაირტაირტურბინაში მუშა სხეულია:ურბინაში მუშა სხეულია:ურბინაში მუშა სხეულია:ურბინაში მუშა სხეულია: 

1. ნამწვი აირისა და დაწნეხილი ჰაერის ნარევი; 

2. წყლის ორთქლი 

3. წყალი 

4. დამუხტული ნაწილაკები 

4. ჰესის რომელი ნაწილი ახორციელებს წყლის შეტბორვას (დაგროვებას)ჰესის რომელი ნაწილი ახორციელებს წყლის შეტბორვას (დაგროვებას)ჰესის რომელი ნაწილი ახორციელებს წყლის შეტბორვას (დაგროვებას)ჰესის რომელი ნაწილი ახორციელებს წყლის შეტბორვას (დაგროვებას) 

1. სამანქანო დარბაზი 

2. სადერივაციო არხი 

3. კაშხალი 

4. სამაღლებელი ტრანსფორმატორები 

5. ჩამოთვლილთაგან, ჩვჩამოთვლილთაგან, ჩვჩამოთვლილთაგან, ჩვჩამოთვლილთაგან, ჩვეულებრივ რომელი ტიპის სადგურს აქვს ყველაზე მაღალი ეულებრივ რომელი ტიპის სადგურს აქვს ყველაზე მაღალი ეულებრივ რომელი ტიპის სადგურს აქვს ყველაზე მაღალი ეულებრივ რომელი ტიპის სადგურს აქვს ყველაზე მაღალი 

მქკმქკმქკმქკ 

1. აესი 

2. კესი 

3. აირტურბინული სადგური 

4. ჰესი 

6. ჩამოთვლილთაგან, ჩვეულებრივ რომელი ტიპის სადგურს აქვს ყველაზე ჩამოთვლილთაგან, ჩვეულებრივ რომელი ტიპის სადგურს აქვს ყველაზე ჩამოთვლილთაგან, ჩვეულებრივ რომელი ტიპის სადგურს აქვს ყველაზე ჩამოთვლილთაგან, ჩვეულებრივ რომელი ტიპის სადგურს აქვს ყველაზე 

დაბალი მქკდაბალი მქკდაბალი მქკდაბალი მქკ 

1. კესი 

2. კომბინირებული სადგური 

3. ჰესი 

4. ჰაესი 

7. ძალოვანი ტრანსფორმატორის ძირითადი დანიშნულებააძალოვანი ტრანსფორმატორის ძირითადი დანიშნულებააძალოვანი ტრანსფორმატორის ძირითადი დანიშნულებააძალოვანი ტრანსფორმატორის ძირითადი დანიშნულებაა 

1. ნომინალური ძაბვის ამაღლება ან დადაბლება 

2. სიმძლავრის გენერაცია ან მოხმარება 

3. ძაბვის გაზომვის ზღვრის გაზრდა 

4. დენის გაზომვის ზღვრის გაზრდა 
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8. ჩვეულებრივ, თბოსადგურის ორთქლის ტურბინა განლაგებულია:ჩვეულებრივ, თბოსადგურის ორთქლის ტურბინა განლაგებულია:ჩვეულებრივ, თბოსადგურის ორთქლის ტურბინა განლაგებულია:ჩვეულებრივ, თბოსადგურის ორთქლის ტურბინა განლაგებულია: 

1. ვერტიკალურად 

2. ჰორიზონტალურად 

3. ჰორიზონტალური სიბრტყისადმი 45 გრადუსიანი დახრით 

4. ოპერირებისას იცვლის დახრილობას 

9. ჩვეულებრივ, ჰიდროსადგურის ჰიდროტურბინა განლაგებულია:ჩვეულებრივ, ჰიდროსადგურის ჰიდროტურბინა განლაგებულია:ჩვეულებრივ, ჰიდროსადგურის ჰიდროტურბინა განლაგებულია:ჩვეულებრივ, ჰიდროსადგურის ჰიდროტურბინა განლაგებულია: 

1. ვერტიკალურად 

2. ჰორიზონტალურად 

3. ჰორიზონტალური სიბრტყისადმი 45 გრადუსიანი დახრით 

4. ოპერირებისას იცვლის დახრილობას 

10. სინქრონული გენერატორის დანიშნულებაასინქრონული გენერატორის დანიშნულებაასინქრონული გენერატორის დანიშნულებაასინქრონული გენერატორის დანიშნულებაა 

1. მექანიკური ენერგიის გარდაქმნა ელექტრულ ენერგიად 

2. ელექტრული ენერგიის გარდაქმნა მექანიკურ ენერგიად 

3. თბური ენერგიის გარდაქმნა ელექტრულ ენერგიად 

4. მექანიკური ენერგიის გარდაქმნა თბურ ენერგიად 

11. ამომრთველის დანიშნულებააამომრთველის დანიშნულებააამომრთველის დანიშნულებააამომრთველის დანიშნულებაა 

1. დენიანი წრედის ჩართვა-გამორთვა 

2. უდენო წრედის ჩართვა-გამორთვა 

3. ხილული წყვეტის შექმნა 

4. ცვლადი დენის მუდმივ დენად გარდაქმნა 

12. გამთიშველის დანიშნულებააგამთიშველის დანიშნულებააგამთიშველის დანიშნულებააგამთიშველის დანიშნულებაა 

1. დენიანი წრედის ჩართვა-გამორთვა 

2. უდენო წრედის გამორთვა და ხილული წყვეტის შექმნა 

3. ცვლადი დენის მუდმივ დენად გარდაქმნა 

4. მუდმივი დენის გარდაქმნა ცვლად დენად 

13.13.13.13. ჩვეულებრივ, როგორ არის შეერთებული სინქრონუჩვეულებრივ, როგორ არის შეერთებული სინქრონუჩვეულებრივ, როგორ არის შეერთებული სინქრონუჩვეულებრივ, როგორ არის შეერთებული სინქრონული გენერატორის სტატორის ლი გენერატორის სტატორის ლი გენერატორის სტატორის ლი გენერატორის სტატორის 

გრაგნილები:გრაგნილები:გრაგნილები:გრაგნილები:    

1. ვარსკვლავად, ნეიტრალის ჩამიწების გარეშე, 

2. ვარსკვლავად, ნეიტრალის ჩამიწებით, 

3. სამკუთხედად 

4. ზიგზაგად 

14.14.14.14. ჩვეულებრივ, ელსადგურის ჩვეულებრივ, ელსადგურის ჩვეულებრივ, ელსადგურის ჩვეულებრივ, ელსადგურის სამაღლებელისამაღლებელისამაღლებელისამაღლებელი    ტრანფორმატორის დაბალი( ტრანფორმატორის დაბალი( ტრანფორმატორის დაბალი( ტრანფორმატორის დაბალი( 

საგენერატორო) ძაბვის გრაგნილი შეერთებულიასაგენერატორო) ძაბვის გრაგნილი შეერთებულიასაგენერატორო) ძაბვის გრაგნილი შეერთებულიასაგენერატორო) ძაბვის გრაგნილი შეერთებულია    

1. ვარსკვლავად, ჩაუმიწებლად, 

2. ვარსკვლავად, ჩამიწებით, 

3. სამკუთხედად 

4. ზიგზაგად 

15.15.15.15. ჩვეულებრივ, დენის ტრანსფორმატორის მეორეული დენია:ჩვეულებრივ, დენის ტრანსფორმატორის მეორეული დენია:ჩვეულებრივ, დენის ტრანსფორმატორის მეორეული დენია:ჩვეულებრივ, დენის ტრანსფორმატორის მეორეული დენია:    

1. 10 ამპერი 

2. 100 ამპერი 
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3. 1 ან 5 ამპერი 

4. 7 ან 9 ამპერი 

16.16.16.16. ჩვეულებრივ, ძაბვის ტრანსფორმატორის მეორეული ძაბვააჩვეულებრივ, ძაბვის ტრანსფორმატორის მეორეული ძაბვააჩვეულებრივ, ძაბვის ტრანსფორმატორის მეორეული ძაბვააჩვეულებრივ, ძაბვის ტრანსფორმატორის მეორეული ძაბვაა    

1. 1 ვოლტი 

2. 5 ვოლტი 

3. 10 ვოლტი 

4. 100 ვოლტი 

17.17.17.17. დენის ტრანსფორმატორის მედენის ტრანსფორმატორის მედენის ტრანსფორმატორის მედენის ტრანსფორმატორის მეორეული გრაგნილის იდეალური რეჟიმიაორეული გრაგნილის იდეალური რეჟიმიაორეული გრაგნილის იდეალური რეჟიმიაორეული გრაგნილის იდეალური რეჟიმია    

1.1.1.1. მოკლე შერთვისმოკლე შერთვისმოკლე შერთვისმოკლე შერთვის    

2. უქმი სვლის 

3. ასინქრონული სვლის 

4. გადამეტძაბვის 

18.18.18.18. ძაბვის ტრანსფორმატორის მეორეული გრაგნილის იდეალური რეჟიმიაძაბვის ტრანსფორმატორის მეორეული გრაგნილის იდეალური რეჟიმიაძაბვის ტრანსფორმატორის მეორეული გრაგნილის იდეალური რეჟიმიაძაბვის ტრანსფორმატორის მეორეული გრაგნილის იდეალური რეჟიმია    

1. მოკლე შერთვის 

2. უქმი სვლის 

3. ასინქრონული სვლის 

4. გადამეტძაბვის 

19.19.19.19. ჩვეულებრივ, რას უდრის კესჩვეულებრივ, რას უდრის კესჩვეულებრივ, რას უდრის კესჩვეულებრივ, რას უდრის კეს----ის და აირტურბინული სადგის და აირტურბინული სადგის და აირტურბინული სადგის და აირტურბინული სადგურის გენერატორების ურის გენერატორების ურის გენერატორების ურის გენერატორების 

წყვილწყვილწყვილწყვილ    პოლუსთა რიცხვიპოლუსთა რიცხვიპოლუსთა რიცხვიპოლუსთა რიცხვი    

1. 1 

2. 2 

3. 5 

4. 30 

20.20.20.20. ჩამოთვლილთაგან, რომელიჩამოთვლილთაგან, რომელიჩამოთვლილთაგან, რომელიჩამოთვლილთაგან, რომელიაააა    ქვესადგურის სალტეთა სისტემების ყველაზე ქვესადგურის სალტეთა სისტემების ყველაზე ქვესადგურის სალტეთა სისტემების ყველაზე ქვესადგურის სალტეთა სისტემების ყველაზე 

საიმედო სქემასაიმედო სქემასაიმედო სქემასაიმედო სქემა    

1. ერთმაგი სისსტემა 

2. ერთმაგი სისტემა სასექციო ამომრთველით 

3. ორმაგი სალტეთა სისტემა შემოვლითი სისტემით 

4. „3/2“ (ერთნახევარი) 

21.21.21.21. ჩამოთვლილთაგანჩამოთვლილთაგანჩამოთვლილთაგანჩამოთვლილთაგან, , , , ძალოვანი ტრანსფორმატორის გაცივების ყველაზე ძალოვანი ტრანსფორმატორის გაცივების ყველაზე ძალოვანი ტრანსფორმატორის გაცივების ყველაზე ძალოვანი ტრანსფორმატორის გაცივების ყველაზე 

ეფექტური სისტემააეფექტური სისტემააეფექტური სისტემააეფექტური სისტემაა    

1. გაცივება ზეთის ბუნებრივი ცირკულაციით (М), (ONAN)    

2. გაცივება ზეთის ბუნებრივი ცირკულაციით და ჰაერის შებერვით  (Д), (ONAF) 

3. გაცივება ზეთის იძულებითი ცირკულაციით და ჰაერის შებერვით (ДЦ) 

(OFAF) 

4. გაცივება ზეთის და წყლის იძულებითი ცირკულაციით (Ц) (OFWF) 

22.22.22.22. აგზნების სისტემის დანიშნულებაააგზნების სისტემის დანიშნულებაააგზნების სისტემის დანიშნულებაააგზნების სისტემის დანიშნულებაა    

1. სტატორის გრაგნილის კვება და გენერატორის სიხშირის რეგულირება 

2. ამწევი ტრანსფორმატორის კვება და გენერატორის წყვილპოლუსთა რიცხვის  

ცვლილება 

3. სამრეწველო ქვესადგურებისთვის ძაბვის მიწოდება და გენერატორის 

ინერციის  
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მუდმივას ცვლილება 

4. აგზნების გრაგნილის მომარაგება და გენერატორის ძაბვის რეგულირება 

23.23.23.23. ჩვეულებრივ, რომელი პარამეტრი არ გააჩნია როტორის აგზნების გრაგნილსჩვეულებრივ, რომელი პარამეტრი არ გააჩნია როტორის აგზნების გრაგნილსჩვეულებრივ, რომელი პარამეტრი არ გააჩნია როტორის აგზნების გრაგნილსჩვეულებრივ, რომელი პარამეტრი არ გააჩნია როტორის აგზნების გრაგნილს    

1. აგზნების დენი 

2. აგზნების სიხშირე 

3. აგზნების ძაბვა 

4. აგზნების სიმძლავრე 

24.24.24.24. ჩვეულებრივ,ჩვეულებრივ,ჩვეულებრივ,ჩვეულებრივ,    რარარარა    ფარგლებშიფარგლებშიფარგლებშიფარგლებში    იცვლებაიცვლებაიცვლებაიცვლება    სინქრონულისინქრონულისინქრონულისინქრონული    გენერატორისგენერატორისგენერატორისგენერატორის    ნომინალურინომინალურინომინალურინომინალური    

აქტიურიაქტიურიაქტიურიაქტიური    სიმძლავრისსიმძლავრისსიმძლავრისსიმძლავრის    კოეფიციენტიკოეფიციენტიკოეფიციენტიკოეფიციენტი    (cos(cos(cos(cos
))))    

1. 0-0.2 

2. 0.2-0.5 

3. 0.8-0.9 

4. 1.2-1,5 

25.25.25.25. რას უდრის გენერატორის სამფაზა აქტიური სიმძლავრე, თუკი მისი რას უდრის გენერატორის სამფაზა აქტიური სიმძლავრე, თუკი მისი რას უდრის გენერატორის სამფაზა აქტიური სიმძლავრე, თუკი მისი რას უდრის გენერატორის სამფაზა აქტიური სიმძლავრე, თუკი მისი 

ნომინალური ნომინალური ნომინალური ნომინალური ხაზური ხაზური ხაზური ხაზური ძაბვაა 20 კვ, ნომინალური დენია 10 კა, ნომინალური ძაბვაა 20 კვ, ნომინალური დენია 10 კა, ნომინალური ძაბვაა 20 კვ, ნომინალური დენია 10 კა, ნომინალური ძაბვაა 20 კვ, ნომინალური დენია 10 კა, ნომინალური 

სიმძლსიმძლსიმძლსიმძლავრის კოეფიციენტია 0.8ავრის კოეფიციენტია 0.8ავრის კოეფიციენტია 0.8ავრის კოეფიციენტია 0.8    

1. 200 მგვტ 

2. 276.8 მგვტ 

3. 346 მგვტ 

4. 160 მგვტ 

26.26.26.26. რარარარა    დამოკიდებულებაშია ხაზში სიმძლავრის თბური დანაკარგები ხაზის დამოკიდებულებაშია ხაზში სიმძლავრის თბური დანაკარგები ხაზის დამოკიდებულებაშია ხაზში სიმძლავრის თბური დანაკარგები ხაზის დამოკიდებულებაშია ხაზში სიმძლავრის თბური დანაკარგები ხაზის 

ნომინალურ ძაბვაზე?ნომინალურ ძაბვაზე?ნომინალურ ძაბვაზე?ნომინალურ ძაბვაზე?    

1. მოცემული სიმძლავრის გადაცემისას მოცემულ ხაზში სიმძლავრის თბური 

დანაკარგები იზრდება ძაბვის კვადრატის პროპორციულად; 

2. მოცემული სიმძლავრის გადაცემისას მოცემულ ხაზში სიმძლავრის თბური 

დანაკარგები იზრდება ძაბვის პირველი ხარისხის პროპორციულად; 

3. მოცემული სიმძლავრის გადაცემისას მოცემულ ხაზში სიმძლავრის თბური 

დანაკარგები მცირდება ძაბვის კვადრატის პროპორციულად; 

4. მოცემული სიმძლავრის გადაცემისას მოცემულ ხაზში სიმძლავრის თბური 

დანაკარგები მცირდება ძაბვის პირველი ხარისხის პროპორციულად; 

27.27.27.27. რა დამოკიდებულებაშია ხაზში გვირგვინზე დანაკარგები ხაზის ნომინალურ რა დამოკიდებულებაშია ხაზში გვირგვინზე დანაკარგები ხაზის ნომინალურ რა დამოკიდებულებაშია ხაზში გვირგვინზე დანაკარგები ხაზის ნომინალურ რა დამოკიდებულებაშია ხაზში გვირგვინზე დანაკარგები ხაზის ნომინალურ 

ძაბვაზე?ძაბვაზე?ძაბვაზე?ძაბვაზე?    

1. ხაზში გვირგვინზე დანაკარგები იზრდება ძაბვის კვადრატის 

პროპორციულად; 

    2222. ხაზში გვირგვინზე დანაკარგები იზრდება ძაბვის პირველი ხარისხის 

პროპორციულად; 

 3. ხაზში გვირგვინზე დანაკარგები მცირდება ძაბვის კვადრატის 

პროპორციულად; 

4. ხაზში გვირგვინზე დანაკარგები მცირდება ძაბვის პირველი ხარისხის 

პროპორციულად; 
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28. 28. 28. 28. რა დამოკიდებულებაშია ხაზში ძაბვირა დამოკიდებულებაშია ხაზში ძაბვირა დამოკიდებულებაშია ხაზში ძაბვირა დამოკიდებულებაშია ხაზში ძაბვის დანაკარგები ხაზის ნომინალურ ძაბვაზე?ს დანაკარგები ხაზის ნომინალურ ძაბვაზე?ს დანაკარგები ხაზის ნომინალურ ძაბვაზე?ს დანაკარგები ხაზის ნომინალურ ძაბვაზე?    

1. ხაზში ძაბვის დანაკარგები იზრდება ძაბვის კვადრატის პროპორციულად; 

 2. ხაზში ძაბვის დანაკარგები იზრდება ძაბვის პირველი ხარისხის 

პროპორციულად; 

 3. ხაზში ძაბვის დანაკარგები მცირდება ძაბვის კვადრატის პროპორციულად; 

4. 4. 4. 4. ხაზში ძაბვის დანაკარგები მცირდება ძაბვის პირველი ხარისხის 

პროპორციულად;    

29.  29.  29.  29.  ამაღლებული ნომინალური ძაბვის ხაზის პოზიტიური მაჩვენებლებიაამაღლებული ნომინალური ძაბვის ხაზის პოზიტიური მაჩვენებლებიაამაღლებული ნომინალური ძაბვის ხაზის პოზიტიური მაჩვენებლებიაამაღლებული ნომინალური ძაბვის ხაზის პოზიტიური მაჩვენებლებია    

1. 1. 1. 1. გაზრდილი კაპიტალური ხარჯები; 

2. სიმძლავრის გაზრდილი თბური დანაკარგები; 

3333. გაზრდილი გამტარუნარიანობა;    
4. 4. 4. 4. ძაბვის გაზრდილი დანაკარგები 

30.  30.  30.  30.  ამაღლებული ნომინალური ძაბვის ხაზის ნეგატიური მაჩვენებლებიაამაღლებული ნომინალური ძაბვის ხაზის ნეგატიური მაჩვენებლებიაამაღლებული ნომინალური ძაბვის ხაზის ნეგატიური მაჩვენებლებიაამაღლებული ნომინალური ძაბვის ხაზის ნეგატიური მაჩვენებლებია    

1. 1. 1. 1. გაზრდილი კაპიტალური ხარჯები;    

2222. სიმძლავრის გაზრდილი თბური დანაკარგები; 

3. გაზრდილი გამტარუნარიანობა; 

4. ძაბვის გაზრდილი დანაკარგები; 

31.  31.  31.  31.  ელექტროგადაცემის ქსელის ძირითადი ელემენტებელექტროგადაცემის ქსელის ძირითადი ელემენტებელექტროგადაცემის ქსელის ძირითადი ელემენტებელექტროგადაცემის ქსელის ძირითადი ელემენტებიაიაიაია    

1. 1. 1. 1. საჰაერო ხაზები; 

2. საკაბელო ხაზები; 

3. კავშირის ავტოტრანსფორმატორები; 

4444. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი;    
32. 32. 32. 32. ელექტროგადაცემის მაღალი ნომინალური ძაბვებიაელექტროგადაცემის მაღალი ნომინალური ძაბვებიაელექტროგადაცემის მაღალი ნომინალური ძაბვებიაელექტროგადაცემის მაღალი ნომინალური ძაბვებია    

1111. 35, 110, 220 კვ; 

2. 110, 220, 500 კვ; 

3333. 110, 220 კვ; 
4444. 220,500 კვ; 

33.  33.  33.  33.  საჰაერო ელექტროგადაცემის ხაზსაჰაერო ელექტროგადაცემის ხაზსაჰაერო ელექტროგადაცემის ხაზსაჰაერო ელექტროგადაცემის ხაზებზე დენგამტარ მასალად გამოიყენებაებზე დენგამტარ მასალად გამოიყენებაებზე დენგამტარ მასალად გამოიყენებაებზე დენგამტარ მასალად გამოიყენება    

1. 1. 1. 1. ალუმინი;    

2222.ალუმინისა და ფოლადის შენადნობი; 

3.ალუმინისა და სპილენძის შენადნობი; 

4.ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი; 

34. 34. 34. 34. საჰაერო ელექტროგადაცემის ხაზებზე სახაზო იზოლატორებად გამოიყენებასაჰაერო ელექტროგადაცემის ხაზებზე სახაზო იზოლატორებად გამოიყენებასაჰაერო ელექტროგადაცემის ხაზებზე სახაზო იზოლატორებად გამოიყენებასაჰაერო ელექტროგადაცემის ხაზებზე სახაზო იზოლატორებად გამოიყენება    

1111. მინა; 

2 ფაიფური; 

3. პლასტმასი; 

4. 4. 4. 4. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი; 

35.  35.  35.  35.  ელექტროგადაცემის ქსელის კლასიფიკაცია ხდებაელექტროგადაცემის ქსელის კლასიფიკაცია ხდებაელექტროგადაცემის ქსელის კლასიფიკაცია ხდებაელექტროგადაცემის ქსელის კლასიფიკაცია ხდება    

1. 1. 1. 1. დენის გვარობისა და ნომინალური ძაბვის მიხედვით; 

2. შესრულების სახეობის მიხედვით; 

3. დანიშნულებისა და კონფიგურაციის მიხედვით; 

4444. . . . ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ნიშნის მიხედვით; 
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36.  36.  36.  36.  საჰაერო ხაზების საჰაერო ხაზების საჰაერო ხაზების საჰაერო ხაზების სადენებზე მოქმედი ხვედრითი მექანიკური დატვირთვების სადენებზე მოქმედი ხვედრითი მექანიკური დატვირთვების სადენებზე მოქმედი ხვედრითი მექანიკური დატვირთვების სადენებზე მოქმედი ხვედრითი მექანიკური დატვირთვების 

რაოდენობაარაოდენობაარაოდენობაარაოდენობაა    

1111. 3; 

2. 4; 

3. 5; 

4. 7; 

37.  37.  37.  37.  საჰაერო ხაზების სადენთა მექანიკური გაანგარიშების დროს გარემოს უდიდეს საჰაერო ხაზების სადენთა მექანიკური გაანგარიშების დროს გარემოს უდიდეს საჰაერო ხაზების სადენთა მექანიკური გაანგარიშების დროს გარემოს უდიდეს საჰაერო ხაზების სადენთა მექანიკური გაანგარიშების დროს გარემოს უდიდეს 

ტემპერატურად მიიღებატემპერატურად მიიღებატემპერატურად მიიღებატემპერატურად მიიღება    

1111. 250C; 

2. 300C; 

3. 350C; 

4. 400C; 

38.  38.  38.  38.  საჰაერო ხაზების ყინულით დაფარულ სასაჰაერო ხაზების ყინულით დაფარულ სასაჰაერო ხაზების ყინულით დაფარულ სასაჰაერო ხაზების ყინულით დაფარულ სადენთა მექანიკური გაანგარიშების დენთა მექანიკური გაანგარიშების დენთა მექანიკური გაანგარიშების დენთა მექანიკური გაანგარიშების 

დროს გარემოს  ტემპერატურად მიიღებადროს გარემოს  ტემპერატურად მიიღებადროს გარემოს  ტემპერატურად მიიღებადროს გარემოს  ტემპერატურად მიიღება    

1111. +50C; 

2. 00C; 

3. -50C;;;;    
4444. . . . -100C; 

39. 39. 39. 39. საჰაერო ხაზების სადენთა მექანიკური გაანგარიშების დროს გარემოს უმცირეს საჰაერო ხაზების სადენთა მექანიკური გაანგარიშების დროს გარემოს უმცირეს საჰაერო ხაზების სადენთა მექანიკური გაანგარიშების დროს გარემოს უმცირეს საჰაერო ხაზების სადენთა მექანიკური გაანგარიშების დროს გარემოს უმცირეს 

ტემპერატურად მიიღებატემპერატურად მიიღებატემპერატურად მიიღებატემპერატურად მიიღება    

1. 1. 1. 1. +50C; 

2. -100C; 

3. -300C; 

4. -400C; 

40. 40. 40. 40. საჰაერო ხაზების საჰაერო ხაზების საჰაერო ხაზების საჰაერო ხაზების საყრდენები გამოყენებული მასალის მიხედვით შეიძლება იყოსსაყრდენები გამოყენებული მასალის მიხედვით შეიძლება იყოსსაყრდენები გამოყენებული მასალის მიხედვით შეიძლება იყოსსაყრდენები გამოყენებული მასალის მიხედვით შეიძლება იყოს    

1111. ხის; 

2. ლითონის; 

3. რკინა-ბეტონის; 

4444. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი;    
41. 41. 41. 41. საჰაერო ხაზების საყრდენები კონსტრუქციის მიხედვით შეიძლება იყოსსაჰაერო ხაზების საყრდენები კონსტრუქციის მიხედვით შეიძლება იყოსსაჰაერო ხაზების საყრდენები კონსტრუქციის მიხედვით შეიძლება იყოსსაჰაერო ხაზების საყრდენები კონსტრუქციის მიხედვით შეიძლება იყოს    

1.1.1.1.T-სებრი; 

2. M-სებრი;    

3. П-სებრი; 

4444. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი; 

42. 42. 42. 42. საჰსაჰსაჰსაჰაერო ხაზის ტრასაზე კუთხური საყრდენი უნდა დადგეს, თუ ტრასის აერო ხაზის ტრასაზე კუთხური საყრდენი უნდა დადგეს, თუ ტრასის აერო ხაზის ტრასაზე კუთხური საყრდენი უნდა დადგეს, თუ ტრასის აერო ხაზის ტრასაზე კუთხური საყრდენი უნდა დადგეს, თუ ტრასის 

მოხვევის კუთხე მეტიამოხვევის კუთხე მეტიამოხვევის კუთხე მეტიამოხვევის კუთხე მეტია    

1. 1. 1. 1. 200-ზე;    
2222. 300-ზე; 

3. 400-ზე; 

4. 500-ზე; 

43. 43. 43. 43. ელექტროგადაცემის ხაზის მალი ეწოდებაელექტროგადაცემის ხაზის მალი ეწოდებაელექტროგადაცემის ხაზის მალი ეწოდებაელექტროგადაცემის ხაზის მალი ეწოდება    

1. 1. 1. 1. მანძილს, გაზომილს ორ საანკერო საყრდენს შორის; 



67 

 

2. მანძილს, გაზომილს უშუალოდორ შუალედურ საყრდენს შორის; 

3. 3. 3. 3. მანძილს, გაზომილს ორ მეზობელ საყრდენს შორის ჰორიზონტალის 

გასწვრივ;    
4. 4. 4. 4. მანძილს, გაზომილს ორ კუთხურ საყრდენს შორის;    

44.  44.  44.  44.  საჰაერო ხაზის სადენის ჩაღუნვის ისარი ეწოდებასაჰაერო ხაზის სადენის ჩაღუნვის ისარი ეწოდებასაჰაერო ხაზის სადენის ჩაღუნვის ისარი ეწოდებასაჰაერო ხაზის სადენის ჩაღუნვის ისარი ეწოდება    

1111. ვერტიკალურ მანძილს სადენის საყრდენებზე დაკიდების წერტილებზე 

გამავალიწრფის   

      შუა წერტილსა და სადენის უდიდესი ჩაკიდების წერტილს შორის; 

2.  ვერტიკალურ მანძილს სადენის საყრდენებზე დაკიდების უმაღლეს 

წერტილსა და სადენის უდიდესი ჩაკიდების წერტილს შორის; 

3. ვერტიკალურ მანძილს სადენის საყრდენებზე დაკიდების უდაბლეს 

წერტილსა და სადენის უდიდესი  ჩაკიდების წერტილს შორის; 

4. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ მანძილს; 

45.  45.  45.  45.  ღია ქსელიაღია ქსელიაღია ქსელიაღია ქსელია    

1111. რადიალური ქსელი; 

2. რადიალურ-მაგისტრალური ქსელი; 

3. მაგისტრალურ-განშტოებული ქსელი; 

4. 4. 4. 4. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი; 

46.  46.  46.  46.  შეკრული ქსელიაშეკრული ქსელიაშეკრული ქსელიაშეკრული ქსელია    

1. 1. 1. 1. ერთი ნომინალური ძაბვის ერთკონტურიანი ქსელი; 

2. ერთი ნომინალური ძაბვის მრავალკონტურიანი ქსელი; 

3. რამდენიმე ნომინალური ძაბვის მრავალკონტურიანი ქსელი; 

4. 4. 4. 4. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი;    
47.47.47.47.        დასახლებულ პუნქტებში საჰაერო ხაზის სადენის მექანიკური სიმტკიცის დასახლებულ პუნქტებში საჰაერო ხაზის სადენის მექანიკური სიმტკიცის დასახლებულ პუნქტებში საჰაერო ხაზის სადენის მექანიკური სიმტკიცის დასახლებულ პუნქტებში საჰაერო ხაზის სადენის მექანიკური სიმტკიცის 

მარაგის კოეფიციეენტად აიღება  მარაგის კოეფიციეენტად აიღება  მარაგის კოეფიციეენტად აიღება  მარაგის კოეფიციეენტად აიღება      
1111. 1,5; 

2. 1.73; 

3. 2,0; 

4. 2,5; 

48.  48.  48.  48.  დაუსახლებულ პუნქტებში საჰაერო ხაზის სადენის მექანიკური სიმტკიცის დაუსახლებულ პუნქტებში საჰაერო ხაზის სადენის მექანიკური სიმტკიცის დაუსახლებულ პუნქტებში საჰაერო ხაზის სადენის მექანიკური სიმტკიცის დაუსახლებულ პუნქტებში საჰაერო ხაზის სადენის მექანიკური სიმტკიცის 

მარაგის  მარაგის  მარაგის  მარაგის      

                                                    კოეფიციეენტად აიღება  კოეფიციეენტად აიღება  კოეფიციეენტად აიღება  კოეფიციეენტად აიღება      

1111. 1,5; 

2. 1.73; 

3. 2,0; 

4. 4. 4. 4. 2,5;    

49.  49.  49.  49.  საჰაერო ხაზის არაგანსაკუთრებული ფოლადსაჰაერო ხაზის არაგანსაკუთრებული ფოლადსაჰაერო ხაზის არაგანსაკუთრებული ფოლადსაჰაერო ხაზის არაგანსაკუთრებული ფოლად----ალუმინის სადენის ალუმინისა და ალუმინის სადენის ალუმინისა და ალუმინის სადენის ალუმინისა და ალუმინის სადენის ალუმინისა და 

ფოლადის განიკვეთების  ფოლადის განიკვეთების  ფოლადის განიკვეთების  ფოლადის განიკვეთების      თანაფარდობა შეადგენს თანაფარდობა შეადგენს თანაფარდობა შეადგენს თანაფარდობა შეადგენს     

1. 4-8; 

2222. 6-10; 

3. 8-12; 
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4. ყველა ზემოთ აღნიშნული სიდიდე; 

50. 50. 50. 50. ელექტროგადაცემის საშუალო ნომინალური ძაბვებიაელექტროგადაცემის საშუალო ნომინალური ძაბვებიაელექტროგადაცემის საშუალო ნომინალური ძაბვებიაელექტროგადაცემის საშუალო ნომინალური ძაბვებია    

1. 6, 10, 35 კვ; 

2. 2. 2. 2. 10, 35, 110 კვ; 

3. 35, 110, 220 კვ; 

4. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი; 

ლიტერატურა: 

1. ვ.გიორგობიანი, შ.ნაჭყებია, მ.რუხვაძე. ელექტრული სადგურების და 

ქვესადგურების ელექტრული ნაწილი. თბილისი, 2007წ. 318 გვ.  621.311(02) 

                                                                                                                             80 

 

2.  გ.მახარაძე და სხვ. ელექტრული ენერგიის გადაცემა და განაწილება,     

                              გამომცემლობა “უნივერსალი”, 2006. 520 gv.  621.316(02) 

                                                                                                                                                                                    

6 

3.  გ.მახარაძე, მ.სულაძე. საჰაერო ელექტროგადაცემის ხაზების მუშაობის   

მექანიკური და ელექტრული რეჟიმები. “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, 2004.    

280 .    621.315 
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კონსულტანტიკონსულტანტიკონსულტანტიკონსულტანტი

1.  ელექტროგამტარიელექტროგამტარიელექტროგამტარიელექტროგამტარი    მასალებისმასალებისმასალებისმასალების

1. ომი.მ-დან

 2.   ომი.მ-დან

 3.     ომი.მ-დან

 4.      0,1 ომი.მ-დან

2.  ზეგამტარულზეგამტარულზეგამტარულზეგამტარულ    მდგომარეობაშიმდგომარეობაშიმდგომარეობაშიმდგომარეობაში

                                    1.   ნულისკენ; 

         2.  უსასრულობისკენ

         3.  არ იცვლება; 

         4.    მცირეა 

3. 3. 3. 3. დაალაგეთდაალაგეთდაალაგეთდაალაგეთ    ნივთიერებებინივთიერებებინივთიერებებინივთიერებები

                                1.   ვერცხლი - სპილენძი

        2.  ვერცხლი - ალუმინი

        3.    სპილენძი - ალუმინი

        4.  ნიქრომი - ალუმინი

4. 4. 4. 4. მაღალიმაღალიმაღალიმაღალი    წინაღობისწინაღობისწინაღობისწინაღობის    გამტარგამტარგამტარგამტარ

                                1. 1. 1. 1.  სუფთა ლითონები

         2.  ლითონთა შენადნობები

                                3.3.3.3.            ზეგამტარები; 

        4. დიელექტრიკები. 

    5. 5. 5. 5. ტემპერატურისტემპერატურისტემპერატურისტემპერატურის    გაზრდითგაზრდითგაზრდითგაზრდით

                      1. მცირდება; 

         2. უცვლელია; 

                                    3. იზრდება; 

         4. ტემპერატურა გავლენას

6. 6. 6. 6. დიდიდიდიდიდიდიდი    წინაღობისწინაღობისწინაღობისწინაღობის    გამტრიგამტრიგამტრიგამტრი

         1.  ელექტრული ენერგიის

         2. ელექტრული მანქანების

         3.  გამახურებელი ელემენტების

         4. რელეების დასამზადებლად

7. 7. 7. 7. მაღალიმაღალიმაღალიმაღალი    გამტარობისგამტარობისგამტარობისგამტარობის    გამტარიგამტარიგამტარიგამტარი

        1. ელექტრული ენერგიის

                 დასამზადებლად

        2.    გამახურებული ელემენტების

  3.  მაგნიტოგამტარების

  4.  იზოლატორების
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ელეელეელეელექტროტექნიკურიქტროტექნიკურიქტროტექნიკურიქტროტექნიკური    მასალებიმასალებიმასალებიმასალები    

კონსულტანტიკონსულტანტიკონსულტანტიკონსულტანტი    რამინრამინრამინრამინ    ჩიხლაძეჩიხლაძეჩიხლაძეჩიხლაძე        599 23 09599 23 09599 23 09599 23 09    40404040    

მასალებისმასალებისმასალებისმასალების    კუთრიკუთრიკუთრიკუთრი    წინაღობაწინაღობაწინაღობაწინაღობა    ნორმალურნორმალურნორმალურნორმალურ    პირობებშიპირობებშიპირობებშიპირობებში

დან     ომი.მ-მდე; 

დან   ომი.მ-მდე; 

დან   10 -8  ომი.მ-მდე;    

დან      100     ომი.მ-მდე. 

მდგომარეობაშიმდგომარეობაშიმდგომარეობაშიმდგომარეობაში    მყოფიმყოფიმყოფიმყოფი    ნივთიერებისნივთიერებისნივთიერებისნივთიერების    კუთრიკუთრიკუთრიკუთრი    გამტარობაგამტარობაგამტარობაგამტარობა

უსასრულობისკენ; 

ნივთიერებებინივთიერებებინივთიერებებინივთიერებები    კუთრიკუთრიკუთრიკუთრი    წინაღობისწინაღობისწინაღობისწინაღობის    ზრდისზრდისზრდისზრდის    მიხედვითმიხედვითმიხედვითმიხედვით    

სპილენძი - ალუმინი - ნიქრომები; 

ალუმინი - ნიქრომი - სპილენძი; 

ალუმინი - ნიქრომი - ვერცხლი; 

ალუმინი - ვერცხლი - სპილენძი. 

გამტარგამტარგამტარგამტარ    მასალებსმასალებსმასალებსმასალებს    მიეკუთვნებიანმიეკუთვნებიანმიეკუთვნებიანმიეკუთვნებიან    

ლითონები;    

შენადნობები; 

 

გაზრდითგაზრდითგაზრდითგაზრდით    გამტარიგამტარიგამტარიგამტარი    მასალებისმასალებისმასალებისმასალების    კუთრიკუთრიკუთრიკუთრი    წინაღობაწინაღობაწინაღობაწინაღობა::::    

გავლენას არ ახდენს. 

გამტრიგამტრიგამტრიგამტრი    მასალებიმასალებიმასალებიმასალები    გამოიყენებიანგამოიყენებიანგამოიყენებიანგამოიყენებიან    

ენერგიის გადასაცემად; 

მანქანების გრაგნილების დასამზადებლად; 

ელემენტების და რეოსტატების დასამზადებლად

დასამზადებლად; 

გამტარიგამტარიგამტარიგამტარი    მასალებიმასალებიმასალებიმასალები    გამოიყენებიანგამოიყენებიანგამოიყენებიანგამოიყენებიან....    

ენერგიის გადასაცემად და ელექტრული მანქანების

დასამზადებლად; 

ელემენტების და რეოსტატების დასამზადებლად

მაგნიტოგამტარების დასამზადებლად; 

იზოლატორების დასამზადებლად. 

    

პირობებშიპირობებშიპირობებშიპირობებში    იცვლებაიცვლებაიცვლებაიცვლება    

გამტარობაგამტარობაგამტარობაგამტარობა    მიისწრაფისმიისწრაფისმიისწრაფისმიისწრაფის                

    

დასამზადებლად; 

მანქანების გრაგნილების    

დასამზადებლად; 



 

    

    

8. 8. 8. 8. ელექტროგამტარიელექტროგამტარიელექტროგამტარიელექტროგამტარი    მასალებისმასალებისმასალებისმასალების

  1.  დადებითია; 

                    2.        უარყოფითია; 

     3.  ნულის ტოლია

     4. ტემპერატურას 

9.  9.  9.  9.  დიელექტრიკებისდიელექტრიკებისდიელექტრიკებისდიელექტრიკების    ელექტრულელექტრულელექტრულელექტრულ

                    1. 1. 1. 1. კუთრი წინაღობა

ელექტრული

2.  კუთრი წინაღობა

დიელექტრიკული

3.3.3.3. დიელექტრიკული

შეღწევადობა

     4. კუთრი წინაღობა

10.  10.  10.  10.  დიელექტრიკისდიელექტრიკისდიელექტრიკისდიელექტრიკის    კუთრიკუთრიკუთრიკუთრი

1.        ომი.მ-დან

2.          ომი.მ-დან

3. 

4.

        დიელექტრიკებისდიელექტრიკებისდიელექტრიკებისდიელექტრიკების    

1.1.1.1.     ნაკლებია ერთზე

2.  ნაკლებია ორზე

3.   მეტია ორზე; 

4.    მეტია ერთზე. 

12. 12. 12. 12. ტემპერატურისტემპერატურისტემპერატურისტემპერატურის    გაზრდითგაზრდითგაზრდითგაზრდით

1.  იზრდება; 

2. თითქმის უცვლელია

3. მცირდება; 

4.    ტემპერატურა გავლენას

13. 13. 13. 13. დიელექტრიკებიდიელექტრიკებიდიელექტრიკებიდიელექტრიკები    გამოიყენებიანგამოიყენებიანგამოიყენებიანგამოიყენებიან

1. ელქტრული იზოლაციის

2. გამტარების შესაქმნელად

3.  მაგნიტური ნაკადების

4. დენის გასატარებლად

14. 14. 14. 14. წყალშიწყალშიწყალშიწყალში    სველებადისველებადისველებადისველებადი    

1.    თითქმის ტოლია

2.    ნაკლებია მოცულობით

3. მეტია მოცულობით

4.  ტენი გავლენას
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ტოლია; 

 მნიშვნელობა არაქვს. 

ელექტრულელექტრულელექტრულელექტრულ    პარამეტრებსპარამეტრებსპარამეტრებსპარამეტრებს    მიეკუთვნებამიეკუთვნებამიეკუთვნებამიეკუთვნება    

წინაღობა, სიმკვრივე, ფარდობითი დიელექტრიკული

ელექტრული  სიმტკიცე; 

წინაღობა, დიელექტრიკული დანაკარგები, ელექტრული

დიელექტრიკული  შეღწევადობა; 

დიელექტრიკული დანაკარგები, ელექტრული სიმტკიცე, 

შეღწევადობა და  სიბლანტე; 

წინაღობა, კუთრი წონა, კუთრი გამტარობა და გამრღვევი

კუთრიკუთრიკუთრიკუთრი    წინაღოწინაღოწინაღოწინაღობაბაბაბა    იცვლებაიცვლებაიცვლებაიცვლება    

დან    ომი.მ-მდე; 

დან       ომი.მ-მდე; 

    ომი.მ-მდე; 

  ომი.მ-მდე. 

    ფარდობითიფარდობითიფარდობითიფარდობითი    დიელექტრიკულიდიელექტრიკულიდიელექტრიკულიდიელექტრიკული    შეღწევადობაშეღწევადობაშეღწევადობაშეღწევადობა

ერთზე; 

ორზე; 

გაზრდითგაზრდითგაზრდითგაზრდით    დიელექტრიკისდიელექტრიკისდიელექტრიკისდიელექტრიკის    კუთრიკუთრიკუთრიკუთრი    წინაღობაწინაღობაწინაღობაწინაღობა    

უცვლელია; 

გავლენას არ ახდენს.    

გამოიყენებიანგამოიყენებიანგამოიყენებიანგამოიყენებიან::::    

იზოლაციის შესაქმნელად; 

შესაქმნელად; 

ნაკადების შესაქმნელად; 

გასატარებლად. 

    მყარიმყარიმყარიმყარი    დიელექტრიკისდიელექტრიკისდიელექტრიკისდიელექტრიკის    ზედაპირულიზედაპირულიზედაპირულიზედაპირული    კუთრიკუთრიკუთრიკუთრი

ტოლია მოცულობითი კუთრი წინაღობის; 

მოცულობით კუთრ წინაღობაზე; 

მოცულობით კუთრ წინაღობაზე; 

გავლენას არ ახდენს. 

ტემპერატურულტემპერატურულტემპერატურულტემპერატურულიიიი    კოეფიციენტიკოეფიციენტიკოეფიციენტიკოეფიციენტი    

დიელექტრიკული  შეღწევადობა და  

ელექტრული სიმტკიცე და  

, დიელექტრიკული  

გამრღვევი ძაბვა. 

შეღწევადობაშეღწევადობაშეღწევადობაშეღწევადობა    

კუთრიკუთრიკუთრიკუთრი    წინაღობაწინაღობაწინაღობაწინაღობა::::    
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15. 15. 15. 15. დიელექტრიკულიდიელექტრიკულიდიელექტრიკულიდიელექტრიკული    დანაკარგებისდანაკარგებისდანაკარგებისდანაკარგების    მოვლენისასმოვლენისასმოვლენისასმოვლენისას    ელექტრულიელექტრულიელექტრულიელექტრული    ველისველისველისველის    ენერგიაენერგიაენერგიაენერგია    

დიელექტრიკშიდიელექტრიკშიდიელექტრიკშიდიელექტრიკში        

გამოიყოფაგამოიყოფაგამოიყოფაგამოიყოფა::::    

1. სითბოს სახით; 

2. ელექტრომაგნიტური გამოსხივების სახით; 

3. დაბალსიხშირული აკუსტიკური რხევების სახით; 

4. ტენის სახით. 

16.  16.  16.  16.  მინარევებიმინარევებიმინარევებიმინარევები    იწვევენიწვევენიწვევენიწვევენ    თხევადითხევადითხევადითხევადი    დიელექტრიკისდიელექტრიკისდიელექტრიკისდიელექტრიკის    კუთრიკუთრიკუთრიკუთრი    წინაღობისწინაღობისწინაღობისწინაღობის    

1. 1. 1. 1.     გაზრდას; 

2. შემცირებას; 

3.    გავლენას არ ახდენს; 

4. უმნიშვნელოდ იცვლება. 

17.  17.  17.  17.  დიელექტრიკშიდიელექტრიკშიდიელექტრიკშიდიელექტრიკში    მინარევებისმინარევებისმინარევებისმინარევების    რაოდენობისრაოდენობისრაოდენობისრაოდენობის    გაზრდითგაზრდითგაზრდითგაზრდით    დიელექტრიკულიდიელექტრიკულიდიელექტრიკულიდიელექტრიკული    დანაკარგებიდანაკარგებიდანაკარგებიდანაკარგები    

1. 1. 1. 1.     მცირდება; 

2.  თითქმის არ იცვლება; 

3. გავლენას არ ახდენს; 

4. იზრდება. 

18.  18.  18.  18.  დიელექტრიკულიდიელექტრიკულიდიელექტრიკულიდიელექტრიკული    დანაკარგებიდანაკარგებიდანაკარგებიდანაკარგები    განპირობებულიაგანპირობებულიაგანპირობებულიაგანპირობებულია        

1. ელექტრო გამტარობის, პოლარიზაციის და იონიზაციის მოვლენებით; 

2.    პოლარიზაციის, ელექტროგამტარობის და დიელექტრიკის გარღვევის  

         მოვლენებით; 

3.  ელექტროგამტარობის, პოლარიზაციის და სითბოგამტარობის მოვლენებიტ; 

4.  სითბოგამტარობით და პოლარიზაციით. 

19.  19.  19.  19.  დიელექტრიკისდიელექტრიკისდიელექტრიკისდიელექტრიკის    ელექტრულიელექტრულიელექტრულიელექტრული    გარღვევაგარღვევაგარღვევაგარღვევა    ნიშნავსნიშნავსნიშნავსნიშნავს    

1. დიელექტრიკი დენს არ ატარებს; 

2. ელექტროსაიზოლაციო თვისების დანაკარგს; 

3. დიელექტრიკის გათბობას; 

4. დიელექტრიკი გამტარი ხდება. 

20.  20.  20.  20.  დიელექტდიელექტდიელექტდიელექტრიკისრიკისრიკისრიკის    სისქისსისქისსისქისსისქის    გაზრდითგაზრდითგაზრდითგაზრდით    გამღვევიგამღვევიგამღვევიგამღვევი    ძაბვაძაბვაძაბვაძაბვა        

1. 1. 1. 1. უმნიშვნელო იცვლება;    

2. იზრდება; 

3. არ იცვლეა; 

4. მცირდება.    

21.  21.  21.  21.  დიელექტრიკისდიელექტრიკისდიელექტრიკისდიელექტრიკის    სისქისსისქისსისქისსისქის    გაზრდითგაზრდითგაზრდითგაზრდით    მისიმისიმისიმისი    ელექტრულიელექტრულიელექტრულიელექტრული    სიმტკიცესიმტკიცესიმტკიცესიმტკიცე    

1.1.1.1.    უმნიშვნელოდ იცვლება; 

2.  იზრდება; 

3. არ იცვლება; 

4. მცირდება. 



72 

 

 

 

 

22.  22.  22.  22.  დიელექტრიკისდიელექტრიკისდიელექტრიკისდიელექტრიკის    თბურითბურითბურითბური    გარღვევიგარღვევიგარღვევიგარღვევისასსასსასსას    ტემპერატურისტემპერატურისტემპერატურისტემპერატურის    გაზრდითგაზრდითგაზრდითგაზრდით    მისიმისიმისიმისი    ელექტრულიელექტრულიელექტრულიელექტრული    

სიმტკიცესიმტკიცესიმტკიცესიმტკიცე    

1.1.1.1.    იზრდება; 

2. მცირდება; 

3. არ იცვლება; 

4. უმნიშვნელოდ იცვლება. 

23.  23.  23.  23.  დიელექტრიკისდიელექტრიკისდიელექტრიკისდიელექტრიკის    ელექტრულელექტრულელექტრულელექტრულ    გარღვევასგარღვევასგარღვევასგარღვევას    იწვევსიწვევსიწვევსიწვევს    

1. დიელექტრიკის ატომების იონიზაცია; 

2.    დიელექტრიკის გაცივება; 

3. დიელექტრიკის ელექტროგამტარობა; 

4. დიელექტრიკის სიმკვრივე. 

24. 24. 24. 24. აირადიაირადიაირადიაირადი    დიელექტრიკისდიელექტრიკისდიელექტრიკისდიელექტრიკის    ელელქტრულიელელქტრულიელელქტრულიელელქტრული    სიმტკიცესიმტკიცესიმტკიცესიმტკიცე        ერთგვაროვანერთგვაროვანერთგვაროვანერთგვაროვან    ველშიველშიველშიველში    დადადადა    

არაერთგვარვანარაერთგვარვანარაერთგვარვანარაერთგვარვან        

ველშიველშიველშიველში    

1.1.1.1. ტოლია;    

2. ერთგვაროვანში მეტია; 

3. ერთგვაროვანში ნაკლებია; 

4.   უმნიშვნელოდ განსხვავდებიან. 

25.   25.   25.   25.   გვირგვინისგვირგვინისგვირგვინისგვირგვინის    მოვლენასმოვლენასმოვლენასმოვლენას    ადგილიადგილიადგილიადგილი    აქვსაქვსაქვსაქვს        

1. ერთგვაროვან ველში; 

2. არაერთგვაროვან ველში; 

3. ველს გავლენა არა აქვს. 

26.  26.  26.  26.  არაერთგვაროვანარაერთგვაროვანარაერთგვაროვანარაერთგვაროვან    ველშიველშიველშიველში    გვირგვინისგვირგვინისგვირგვინისგვირგვინის    საწყისისაწყისისაწყისისაწყისი    ძაბვაძაბვაძაბვაძაბვა    

1. 1. 1. 1. მეტია გამრღვევ ძაბვაზე; 

2. ტოლია გამრღვევი ძაბვის; 

3. ნაკლებია გამრღვევ ძაბვაზე. 

27.  27.  27.  27.  ტენიანტენიანტენიანტენიან    გარემოშიგარემოშიგარემოშიგარემოში    მოთავსებისასმოთავსებისასმოთავსებისასმოთავსებისას    დიელექტრიკისდიელექტრიკისდიელექტრიკისდიელექტრიკის    გამრღვევიგამრღვევიგამრღვევიგამრღვევი    ძაბვისძაბვისძაბვისძაბვის    სიდიდსიდიდსიდიდსიდიდეეეე    

1. 1. 1. 1. იზრდება; 

2. მცირდება;  

3. ტენი უმნიშვნელო გავლენას ახდენს. 

28. 28. 28. 28. არაორგანულიარაორგანულიარაორგანულიარაორგანული    წარმოშობისწარმოშობისწარმოშობისწარმოშობის    დიელექტრიკებისდიელექტრიკებისდიელექტრიკებისდიელექტრიკების    სისისისითთთთბომედეგობაბომედეგობაბომედეგობაბომედეგობა    

1. ტოლია ორგანული წარმოშობის დიელექტრიკების სითბომდეგობის; 

2. ნაკლებია; 

3. მეტია; 

4. მნიშვნელობა არა აქვს. 

29. 29. 29. 29. სხვადასხვა აგრეგატულ მდგოსხვადასხვა აგრეგატულ მდგოსხვადასხვა აგრეგატულ მდგოსხვადასხვა აგრეგატულ მდგომარეობაში მყოფი დიელექტრიკები დაალაგეთ მარეობაში მყოფი დიელექტრიკები დაალაგეთ მარეობაში მყოფი დიელექტრიკები დაალაგეთ მარეობაში მყოფი დიელექტრიკები დაალაგეთ 

ელექტრული ელექტრული ელექტრული ელექტრული     
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სიმტკიცისსიმტკიცისსიმტკიცისსიმტკიცის    ზრდისზრდისზრდისზრდის    მიხედვითმიხედვითმიხედვითმიხედვით    

1. სითხე - მყარი - აირი;    

2.  მყარი - აირი - სითხე;    

3. აირი - სითხე - მყარი; 

4.  აირი - მყარი - სითხე. 

 

30.30.30.30.     აირადი დიელექტრიკების ელექტრული სიმტკიცე იზრდებააირადი დიელექტრიკების ელექტრული სიმტკიცე იზრდებააირადი დიელექტრიკების ელექტრული სიმტკიცე იზრდებააირადი დიელექტრიკების ელექტრული სიმტკიცე იზრდება    

1.წნევის გაზრდით; 

2. ტენიანობის გაზრდით; 

3.  ტემპერატურის გაზრდით; 

4.  მინარევების გაზრდით. 

31.  31.  31.  31.  ვაკუმისვაკუმისვაკუმისვაკუმის    ელექტრულიელექტრულიელექტრულიელექტრული    სიმტკიცესიმტკიცესიმტკიცესიმტკიცე    იზრდებაიზრდებაიზრდებაიზრდება    

1. 1. 1. 1. წნევის გაზრდით;    

2. წნევის შემცირებით; 

3. ტენიანობის გაზრდით; 

4. ტემპერატურის გაზრდით. 

32. 32. 32. 32. ელეგაზისელეგაზისელეგაზისელეგაზის    ელექტრულიელექტრულიელექტრულიელექტრული    სიმტკიცესიმტკიცესიმტკიცესიმტკიცე    იზრდებაიზრდებაიზრდებაიზრდება    

1. 1. 1. 1. ტენიანობის გაზრდით;    

2. წნევის გაზრდით; 

3. 3. 3. 3. წნევის შემცირებით; 

4. ტემპერატურის გაზრდით. 

33.  33.  33.  33.  ელეგაზიელეგაზიელეგაზიელეგაზი    დადადადა    ვაკუმივაკუმივაკუმივაკუმი    გამოიყენებაგამოიყენებაგამოიყენებაგამოიყენება    

1. ამომრთველების დასამზადებლად; 

2.    გარე საიზოლაციო სისტემის შესაქმნელად; 

3. გადამცემი ხაზის საიზოლაციო სისტემის შესავსებად; 

4. გამთიშველების იზოლაციის შესაქმნელად. 

34.34.34.34.        ტრანსფორმატორისტრანსფორმატორისტრანსფორმატორისტრანსფორმატორის    ზეთისზეთისზეთისზეთის    ძირითადიძირითადიძირითადიძირითადი    დანიშნულებაადანიშნულებაადანიშნულებაადანიშნულებაა    

1. 1. 1. 1. მყარი იზოლაცის ელექტრული სიმტკიცის და სინათლის გამოსხივების გაზრდა;    

2. აქტიურ ნაწილში გამოყოფილი სითბოს გარემოზე გადაცემა და  

ელექტროგამტარობისგაზრდა; 

    3. მოძრავი ნაწილების შეზეთვა და ხმაურის ჩახშობა; 

4. მყარი იოლაციის ელექტრული სიმტკიცის გაზრდა, აქტიურ ნაწილში გამოყოფილი  

სითბოს გარემოზე გადაცემა და ზეთიან ამომრთველებში რკალის ქრობა. 

35.  35.  35.  35.  არაორგანულიარაორგანულიარაორგანულიარაორგანული    წარმოშობისწარმოშობისწარმოშობისწარმოშობის    საიზოლაციოსაიზოლაციოსაიზოლაციოსაიზოლაციო    მასალებსმასალებსმასალებსმასალებს    მიეკუთვნებამიეკუთვნებამიეკუთვნებამიეკუთვნება    

1. მინა, ქარსი და ფაიფური; 

2. მინა, ელასტომერები და ქარსი; 

3. ფაიფური, პლასტმასები და მინა; 

4. ქარსი, ელასტომერები და პლასტმასები. 

36.  36.  36.  36.  წყალშიწყალშიწყალშიწყალში    არასველებადარასველებადარასველებადარასველებად    ელექტროსაიზოლაციოელექტროსაიზოლაციოელექტროსაიზოლაციოელექტროსაიზოლაციო    მასალებსმასალებსმასალებსმასალებს    მიეკუთვნებიმიეკუთვნებიმიეკუთვნებიმიეკუთვნები    

1.1.1.1. მინა, ქაღალდი, ფაიფური, და ფთოროპლასტი;    



 

2. ქაღალდი, პტოროპლასტი

3. მინა, ფაიფური, 

37.  37.  37.  37.  ბოჭკოვანიბოჭკოვანიბოჭკოვანიბოჭკოვანი    საიზოლაციოსაიზოლაციოსაიზოლაციოსაიზოლაციო

1. 1. 1. 1. ელექტრული სიმტკიცე

2.  სიმკვრივე, დიელექტრიკული

3. დიელექტრიკული

4.    ელექტრული სიმტკიცე

38.  38.  38.  38.  ელექტროტექნიკურიელექტროტექნიკურიელექტროტექნიკურიელექტროტექნიკური

1. 1. 1. 1. ამომრთველების

2.  ელექტრული მოწყობილობების

საიზოლაციო სისტემის

3.  კონდენსატორების

4. კონდენსატორების

დასამზადებლად

39.  39.  39.  39.  პოლიტეტრაფთორეთილენისპოლიტეტრაფთორეთილენისპოლიტეტრაფთორეთილენისპოლიტეტრაფთორეთილენის

1. კუთრი წინაღობა

დიელექტრიკული

2.    კუთრი წინაღობა

და დიელექტრიკული

3. კუთრი წინაღობა

და დიელექტრიკული

4. ელექტრული სიმტკიცე

40.  40.  40.  40.  ნახევრადგამტარინახევრადგამტარინახევრადგამტარინახევრადგამტარი    მასალებისმასალებისმასალებისმასალების

1.1.1.1.    0-დან  ერთ  ელექტრონ

2. 0-დან  სამ  ელექტრონ

3. მეტია სამ ელექტრონვოლტზე

4. ტოლია სამი ელექტრონ

41.  41.  41.  41.  ტემპერატურისტემპერატურისტემპერატურისტემპერატურის    გაზრდითგაზრდითგაზრდითგაზრდით

1. იზრდება; 

2. არ იცვლება; 

3. მცირდება. 

42.  42.  42.  42.  ელექტრულიელექტრულიელექტრულიელექტრული    ვლისვლისვლისვლის

1. 1. 1. 1. უცვლელია; 

2. უმნიშვნელოდ 

3. ძლიერ იზრდება

4. მცირედება. 

43.  43.  43.  43.  ნორმალურნორმალურნორმალურნორმალურ    პირობებშიპირობებშიპირობებშიპირობებში

1. ომი.მ-დან

2.   ომი.მ-დან
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პტოროპლასტი, პოლიეთილენი და მინა;    

, პოლიეთილენი და ფტოროპლასტი. 

საიზოლაციოსაიზოლაციოსაიზოლაციოსაიზოლაციო    მასალებისმასალებისმასალებისმასალების    ტენიანტენიანტენიანტენიან    გარემოშიგარემოშიგარემოშიგარემოში    მოტავსებითმოტავსებითმოტავსებითმოტავსებით

სიმტკიცე, დიელექტრიკული დანაკარგები და

დიელექტრიკული შეღწევადობა და დანაკარგები

დიელექტრიკული დანაკარგები და გამტარობა; 

სიმტკიცე, დიელექტრიკული დანაკარგები და

ელექტროტექნიკურიელექტროტექნიკურიელექტროტექნიკურიელექტროტექნიკური    ქაღალდიქაღალდიქაღალდიქაღალდი    გამოიყენებაგამოიყენებაგამოიყენებაგამოიყენება        

ამომრთველების კორპუსების, კონდენსატორების და კაბელების

მოწყობილობების გრაგნილების იზოლაციის

სისტემის, კონდენსატორების და გეტინაქსის

კონდენსატორების, კაბელების და საჰაერო ხაზების დასამზადებლად

კონდენსატორების, ნახევრადგამტარული ხელსაწყოების და

დასამზადებლად.    

პოლიტეტრაფთორეთილენისპოლიტეტრაფთორეთილენისპოლიტეტრაფთორეთილენისპოლიტეტრაფთორეთილენის    ((((ფტოროპლასტიფტოროპლასტიფტოროპლასტიფტოროპლასტი) ) ) ) ელექტრულიელექტრულიელექტრულიელექტრული    მახასიათებელიამახასიათებელიამახასიათებელიამახასიათებელია

წინაღობა - მეტი ომი.მ, ელექტრული სიმტკიცე

დიელექტრიკული დანაკარგები ნაკლებია ; 

წინაღობა ნაკლებია ომი.მ, ელექტრული სიმტკიცე

დიელექტრიკული შეღწევადობა მეტი  4,5-ზე; 

წინაღობა - მეტი ომი.მ, ელექტრული სიმტკიცე

დიელექტრიკული დანაკარგები მეტი -ზე; 

სიმტკიცე მეტი 100 კვ/მმ და დიელექტრიკული

მასალებისმასალებისმასალებისმასალების    აკრძალულიაკრძალულიაკრძალულიაკრძალული    ზონისზონისზონისზონის    სიდიდესიდიდესიდიდესიდიდე    იციციციცვლებავლებავლებავლება

ელექტრონ ვოლტამდე; 

ელექტრონ ვოლტამდე; 

ელექტრონვოლტზე; 

ელექტრონ ვოლტის. 

გაზრდითგაზრდითგაზრდითგაზრდით    ნახევრადგამტარისნახევრადგამტარისნახევრადგამტარისნახევრადგამტარის    კუთრიკუთრიკუთრიკუთრი    წინაღობაწინაღობაწინაღობაწინაღობა

ვლისვლისვლისვლის    დაძდაძდაძდაძაბულობისაბულობისაბულობისაბულობის    გაზრდითგაზრდითგაზრდითგაზრდით    ნახევრადნახევრადნახევრადნახევრად    გამტარისგამტარისგამტარისგამტარის

 იზრდება; 

იზრდება; 

პირობებშიპირობებშიპირობებშიპირობებში    ნახევრადგამტარებისნახევრადგამტარებისნახევრადგამტარებისნახევრადგამტარების    კუთრიკუთრიკუთრიკუთრი    წინაღობაწინაღობაწინაღობაწინაღობა

დან    ომი.მ-მდე; 

დან       ომი.მ-მდე; 

მოტავსებითმოტავსებითმოტავსებითმოტავსებით    იზრდებაიზრდებაიზრდებაიზრდება    

და წინაღობა; 

დანაკარგები; 

და გამტარობა. 

კაბელების დასამზადებლად; 

იზოლაციის, კაბელების  

გეტინაქსის დასამზადებლად; 

დასამზადებლად; 

და გრაგნილების  

მახასიათებელიამახასიათებელიამახასიათებელიამახასიათებელია    

სიმტკიცე მეტი 100 კვ/მმ და  

სიმტკიცე მეტი  120 კვ/მმ  

სიმტკიცე  ნაკლები 50კვ/მმ  

დიელექტრიკული დანაკარგები. 

ვლებავლებავლებავლება    

წინაღობაწინაღობაწინაღობაწინაღობა        

გამტარისგამტარისგამტარისგამტარის    კუთრიკუთრიკუთრიკუთრი    წინაღობაწინაღობაწინაღობაწინაღობა    

წინაღობაწინაღობაწინაღობაწინაღობა    იცვლებაიცვლებაიცვლებაიცვლება    



 

3. 

4.  ომი.მ-დან

44.  44.  44.  44.  ნახევრადგამტარებინახევრადგამტარებინახევრადგამტარებინახევრადგამტარები

1. ტრანზიტორების

2. დიოდების, განმუხტველების

3. დიოდების, განმუხტველების

4. განმუხტველების

         საიზოლაციო

45.   45.   45.   45.   განათებულობისგანათებულობისგანათებულობისგანათებულობის    გაზრდითგაზრდითგაზრდითგაზრდით

1. . . .     იზრდება; 

2.  არ იცვლება; 

3. მცირდება. 

46.  46.  46.  46.  ნახევრადგამტარებისნახევრადგამტარებისნახევრადგამტარებისნახევრადგამტარების

1.  ტემპერატურა, 

2. განათებულება, 

3. ტემპერატურა, გა

4. გარემოს ტენიანობა

47.  47.  47.  47.  ნახევრადგამტარისნახევრადგამტარისნახევრადგამტარისნახევრადგამტარის    

1. სავალენტო, აკრძალული

2. სავალენტო, ნულოვანი

3. გამტარობის და

4. მხოლოდ აკრძალული

48.  48.  48.  48.  ნახევრადგამტარშინახევრადგამტარშინახევრადგამტარშინახევრადგამტარში    

ზონაშიზონაშიზონაშიზონაში        

შესაძლებელიაშესაძლებელიაშესაძლებელიაშესაძლებელია

1.1.1.1. ნაკლებია ან ტოლია

2. მეტია ან ტოლია

3.  ნულის ტოლია

4.    არ აღემატება 

49.  49.  49.  49.  მაგნიტურიმაგნიტურიმაგნიტურიმაგნიტური    მასალებიმასალებიმასალებიმასალები

1.1.1.1. მაგნიტური ნაკადების

2. მაგნიტური ველების

განმუხტველების

3.  მაგნიტოგამტარობის

4.  მეხამრიდებისა

50.  50.  50.  50.  მაგნიტურიმაგნიტურიმაგნიტურიმაგნიტური    მასალებისმასალებისმასალებისმასალების

1. სიხშირე, ტემპერატურა

2. ტემპერატურა, ატომის

3.  სიხშირე, ტემპერატურა

4.    სიმკვრივე, ტენიანობა
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   ომი.მ-მდე; 

დან   10 -8  ომი.მ-მდე.    

ნახევრადგამტარებინახევრადგამტარებინახევრადგამტარებინახევრადგამტარები    გამოიყენებიანგამოიყენებიანგამოიყენებიანგამოიყენებიან    

ტრანზიტორების, ფიტოელემენტების და ტრანსფორმატორების

განმუხტველების და დენის ტრანსფორმატორების

განმუხტველების და ფიტოელემენტების დასამზადებლად

განმუხტველების, ტრანზისტორების და ძაბვის ტრანსფორმატორების

საიზოლაციო სისტემის შესაქმნელად. 

გაზრდითგაზრდითგაზრდითგაზრდით    ნახევრადგამტარისნახევრადგამტარისნახევრადგამტარისნახევრადგამტარის    კუკუკუკუთრითრითრითრი    წინაღობაწინაღობაწინაღობაწინაღობა

ნახევრადგამტარებისნახევრადგამტარებისნახევრადგამტარებისნახევრადგამტარების    კუთრიკუთრიკუთრიკუთრი    წინაღობისწინაღობისწინაღობისწინაღობის    სიდიდეზესიდიდეზესიდიდეზესიდიდეზე    გავლენასგავლენასგავლენასგავლენას    

, გარემოს ტენიანობა და ელექტრული ველის

, ტემპერატურა და აკუსტიკური რხევები; 

განათებულება და ელექტრული ველის დაძაბულობა

ტენიანობა, აკუსტიკური რხევები და ტემპერატურა

    ენერგეტიკულიენერგეტიკულიენერგეტიკულიენერგეტიკული    დიაგრამადიაგრამადიაგრამადიაგრამა    შედგებაშედგებაშედგებაშედგება    

აკრძალული და გამტარობის ზონებისგან; 

ნულოვანი და გამტარობის ზენებისაგან; 

და სავალენტო ზონებისგან; 

აკრძალული ზონისგან. 

    ელექტრონისელექტრონისელექტრონისელექტრონის    გადასვლაგადასვლაგადასვლაგადასვლა    სავალენტოსავალენტოსავალენტოსავალენტო    ზონიდანზონიდანზონიდანზონიდან

შესაძლებელიაშესაძლებელიაშესაძლებელიაშესაძლებელია    თუთუთუთუ    მისმისმისმის    მიერმიერმიერმიერ    მიღებულიმიღებულიმიღებულიმიღებული    ენერგიისენერგიისენერგიისენერგიის    სიდიდესიდიდესიდიდესიდიდე

ტოლია აკძალული ზონის სიდიდეზე;    

ტოლია აკრძალული ზონის სიდიდეზე; 

ტოლია; 

 სავალენტო ზონის სიდიდეს.  

მასალებიმასალებიმასალებიმასალები    გამოიყენებიანგამოიყენებიანგამოიყენებიანგამოიყენებიან    

ნაკადების შესაკრებად და საჰაერო ხაზების  გასაძლიერებლად

ველების გავლენისგან დასაცავად და მაღალი ძაბვის

მუხტველების დასამზადებლად; 

მაგნიტოგამტარობის და მაგნიტური სისტემების დასამზადებლად

მეხამრიდებისა და მაგნიტური სისტემების სესაქმნელად. 

მასალებისმასალებისმასალებისმასალების    თვისებებზეთვისებებზეთვისებებზეთვისებებზე    გავლენასგავლენასგავლენასგავლენას    ახდენსახდენსახდენსახდენს        

ტემპერატურა, ტენიანობა და სიმკვრივე; 

ატომის აგებულება, სიხშირე მიღების ტექნოლოგია

ტემპერატურა, ატომის აგებულება და მიღების ტექნოლოგია

ნიანობა, სიხშირე და ტემპერატურა. 

ტრანსფორმატორების  დასამზადებლად; 

ტრანსფორმატორების დასამზადებლად; 

დასამზადებლად; 

ტრანსფორმატორების  

წინაღობაწინაღობაწინაღობაწინაღობა    

    ახდენსახდენსახდენსახდენს    

ველის დაძაბულობა; 

დაძაბულობა; 

ტემპერატურა. 

ზონიდანზონიდანზონიდანზონიდან    გამტარებლობისგამტარებლობისგამტარებლობისგამტარებლობის    

სიდიდესიდიდესიდიდესიდიდე....    

გასაძლიერებლად;    

ძაბვის  

დასამზადებლად; 

 

ტექნოლოგია; 

ტექნოლოგია; 
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ლიტერატურა: 

1. რ. ჩიხლაძე, კ. ნაცვლიშვილი ”ელექტროტექნიკური მასალები”. 2007.   

621.300.2(02)  / 4 

2. რ. ჩიხლაძე, კ. ნაცვლიშვილი ”ლაბორატორიული სამუშაოები 

ელექტროტექნიკური მასალების კურსში”. 1997.     621.3(076)   /104 
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სასწავლო კურსი სასწავლო კურსი სასწავლო კურსი სასწავლო კურსი „„„„ზოგადი ელექტრომექანიკაზოგადი ელექტრომექანიკაზოგადი ელექტრომექანიკაზოგადი ელექტრომექანიკა““““    

კონსულტანტი  ბორის დაღუნდარიძე   555 31 97 49 

::01::  დამოუკიდებელაგზნებიანი მუდმივი დენის გენერატორის ძაბვის რომელი 

ფორმულაა სწორი . ( სადაც,   U - ძაბვაა გენერატორის მომჭერებზე;  Ea - ღუზის ემ ძალაა,   

Ra- ღუზის წრედის წინაღობაა;  Rაგ-აგზნების გრაგნილის წინაღობაა)   
         ~  U= +Ia Ra 

         ~    U=Ea-Ia Ra 

         ~    U=Ea-Ia Ra- Ia Rაგ 

::02::  პარალელურაგზნებიანი გენერატორის ძაბვის რომელი ფორმულაა სწორი.  

(სადაც,      U - ძაბვაა გენერატორის მომჭერებზე;  Ea - ღუზის ემ ძალაა,   Ra- ღუზის წრედის 

წინაღობაა;  Rაგ-აგზნების გრაგნილის წინაღობაა)   
         ~  U=Ea+IaRa 

         ~    U=Ea - IaRa 

          ~    U=Ea - IaRa +  IaRაგ 

 

::03::  რა ხდება მუდმივი დენის გენერატორის ღუზაში დატვირთვის შემთხვევაში? 

 

  ~ ინდუქცირდება ემ ძალა 

  ~    მექანიკური ენერგია გარდაიქმნება  ელექტრულში ღუზის წრედში ინდუცირებული ემ 

ძალისა და დენის მეშვეობით 

  ~   წარმოიშვება ელექტრომაგნიტური ძალა 
::04::  მუდმივი დენის ძრავაში ელექტრომაგნიტური აგზნებით როგორ ცვლიან ბრუნვის 

მიმართულებას?  

   ~   მკვებავი ძაბვის პოლარობის შეცვლით 

  ~    დენის მიმართულების შეცვლით აგზნების გრაგნილში ან ღუზის გრაგნილში 

  ~   მკვებავი ძაბვის პოლარობის შეცვლით და აგზნების გრაგნილში  დენის მიმართულების 

შეცვლით  

 

:05::   ამოარჩიეთ პარალელურაგზნებიანი მუდმივი დენის ძრავას მექანიკური მახასიათებლის 

სწორი ფორმულა . (სადაც, n -ბრუნვის სიხშირეა;    U  -ღუზაზე ძაბვაა; M -მომენტი;     Φ -

მაგნიტური ნაკადია,    Ce, CM-შესაბამისად ემ ძალის და  ელექტრომაგნიტური მომენტის 

მუდმივებია)    



78 

 

 

  ~  n = U	∙ 	�	 	 ∙ 	Φ - 
�∙	����∙��	∙��	 

  ~  n = 
���		∙	�	 - 

�∙	����∙��	∙��	 
 

  ~  n  = 
��		∙	��  - 

�∙	����∙��	∙��	 
 

::06::     მუდმივი დენის ორ მანქანას აქვთ სხვადასხა ნომინალური ძაბვები. პირველს Uნ=110 

ვ. ხოლო მეორეს    Uნ=115 ვ.    ამ მანქანებდან რომელია გენერატორი და რომელი ძრავა?   

 

~   პირველი მანქანა-ძრავა, მეორე -გენერატორი 

~   პირველი მანქანა გენერატორი, მეორე -ძრავა 

~  ორივე მანქანა -ძრავა 

 

      ::07::  ზოგადი ელექტრომექანიკა შეისწავლის:  

~ ელექტრული და მექანიკური ენერგიების ურთიერთში გარდამქმნელებს, ასევე დიდი 

სიმძლავრის ნახევარგამტარიან გამმართველებს; 

~ ელექტრული და მექანიკური ენერგიების ურთიერთში გარდამქმნელებს, რომელთა 

მოქმედების პრინციპი დამყარებულია ორი ერთმანეთის მიმართ უძრავ მაგნიტური 

ველების ურთიერთმოქმედებაზე; 

~  ელექტრულ დანადგარებს, სადაც წარმოებს ელექტრული  ენერგიის გარდაქმნა 

სითბურში და პირიქით. 

 

 :: 08::   ენერგიის ელექტრომექანიკურ გარდამქმნელებში ენერგიის გარდასაქმნელად 

გამოიყენებენ:  

~ ელექტრომაგნიტურ ველებს, რომელთა სიხშირეები ტოლია; 

~ მაგნიტურ ველებს, რომლებიც ერთმანეთის მიმართ გადაადგილდებიან; 

~ მაგნიტურ ველებს, რომლებიც ერთმანეთის მიმართ უძრავია. 

 

   :: 09::     ფარადეის კანონი.  

 ~ ნებისმიერი  სიგრძის  ელექტროგამტარის მაგნიტურ ველში განივად გადაადგილებისას 

ამ გამტარის ბოლოებზე გაჩნდება ემძ, რომლის სიდიდე მაგნიტური ინდუქციის, გამტარის 

სიგრძისა და გამტარის მოძრაობის სიჩქარის  ნამრავლის ტოლია.     

~   ნებისმიერი    სიგრძის  ელექტროგამტარის მაგნიტურ ველში გასწვრივად 

გადაადგილებისას ამ გამტარის ბოლოებზე გაჩნდება ემძ, რომლის სიდიდე მაგნიტური 

ნაკადის, გამტარის სიგრძისა და გამტარის  მიერ გავლილი მანძილის  ტოლია.   

  ~   ნებისმიერი   სიგრძის  ელექტროგამტარის მაგნიტურ ველში განივად 

გადაადგილებისას ამ გამტარის ბოლოებზე გაჩნდება დენი, რომლის სიდიდე მაგნიტური 

ინდუქციის, გამტარის სიგრძისა და გამტარის  ემძ-ს პროპორციულია.   

 

 

    :: 10::    ამპერის კანონი  
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~  მაგნიტურ ველში  მოთავსებულ დენიან  გამტარზე მოქმედი მექანიკური ძალა,   

მაგნიტური ინდუქციის, გამტარის  წინაღობის და   სიგრძის ნამრავლის ტოლია. 

~  მაგნიტურ ველში  მოთავსებულ დენიანი  გამტარის მოძრაობის სიჩქარე    მაგნიტური 

ინდუქციის, გამტარის დენისა და გამტარის სიგრძის ნამრავლის ტოლია. 

~  მაგნიტურ ველში  მოთავსებულ დენიან  გამტარზე მოქმედებს მექანიკური ძალა, 

რომელიც  მაგნიტური ინდუქციის, გამტარის დენისა და გამტარის სიგრძის ნამრავლის 

ტოლია. 

        

    :: 11::    ელექტრული მანქანის შექცევადობის პრინციპი გულისხმობს:   

~ ელექტრული მანქანის უნარს იმუშაოს როგორც გენერატორის ისე ძრავის რეჟიმში; 

 ~   ელექტრული მანქანის უნარს მოგვცეს ელექტრული ენერგია აგზნების ველის 

არსებობის შემთხვევაში; 

~  ელექტრული მანქანის უნარს მოგვცეს  მექანიკური ენერგია თუ მივაწოდებთ 

ელექტრულ ენერგიას.  

    

:: 12::  ელექტრული მანქანის  მიერ ენერგიის გარდაქმნა შესაძლებელია:   

~ ურთიერთმოქმედი ორი მაგნიტური ველის ურთიერთუძრაობის შემთხვევაში; 

~  ურთიერთმოქმედი ორი მაგნიტური ველის ურთიერთგადანაცვლების შემთხვევაში; 

 ~ ურთიერთმოქმედი ორი მაგნიტური ველის ერთნაირი სიძლიერის შემთხვევაში; 

 

     :: 13::    გენერატორის მიერ მამოძრავებელი ძრავის ლილვზე შექმნილი დატვირთვის 

მომენტის განტოლება არასტაციონარულ რეჟიმში: 

 სადაც:     Mგ - ლილვზე გარე მომენტია, Мემ- ელექტრომაგნიტური მომენტია ,   

Мდინ - დინამიკური მომენტია.   М0-უქმი სვლის მომენტია    

 

~   Mგ = М0  + Мემ  + Мდინ ; 

~    Mგ = М0  + Мემ -  Мდინ ; 

~    Mგ = М0  + Мემ  . 

 

    :: 14::     Mგ = М0  + Мემ  + Мდინ  -განტოლების მარჯვენა მხარის მესამე წევრი გამოსახავს:   

         ~  დინამიკური ძალების მიერ განვითარებულ მომენტს; 

         ~  წინააღმდეგობის მომენტს დინამიკურ რეჟიმში; 

         ~ აჩქარების შედეგად წარმოშობილ ინერციის ძალის მომენტს. 

    :: 15::     ძრავას მუშაობა რეჟიმში მდგრადია თუ:  
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~ წინააღმდეგობის მომენტი მუდმივია, ხოლი ძრავის მიერ განვითარებული მომენტი 

წინააღმდეგობის მომენტზე მეტია; 

~ წინააღმდეგობის მომენტი სიჩქარის პროპორციულია, და ძრავის მომენტიც სიჩქარის 

პროპორციულია, ოღონდ პროპორციულობის კოეფიციენტი ძრავის მომენტზე მეტია; 

~ წინააღმდეგობის მომენტი ტოლია ძრავის მომენტისა და სიჩქარის შემთხვევითი 

მომატებისას წინააღმდეგობის მომენტი მეტი ხდება ვიდრე ძრავისა, ან სიჩქარის 

შემთხვევითი კლებისას წინააღმდეგობის მომენტი ნაკლები  ხდება ძრავისაზე. 

 

       :: 16::        ასინქრონული მოკლედშერთულ როტორიანი ძრავას მუშაობა 

წინააღმდეგობის მუდმივი მომენტის დროს მდგრადია: 

~ როცა სრიალი უდრის ნულს; 

~  როცა სრიალი უდრის ერთს და წინააღმდეგობის მომენტი ნაკლებია ძრავის მინიმალურ 

მომენტზე; 

~  როცა სრიალი ნულზე  მეტია და კრიტიკულ სრიალზე ნაკლებია, ხოლო 

წინააღმდეგობის მომენტი ნაკლებია ძრავას მინიმალურ მომენტზე. 

 

    :: 17::       ასინქრონული ძრავას  მინიმალური მომენტი   

~  უდრის  გაშვების მომენტს და გამოწვეულია მაღალი ჰარმონიკების გავლენით; 

~  მეტია გაშვების მომენტზე და გამოწვეულია მაღალი ჰარმონიკების გავლენით; 

~ ნაკლებია გაშვების მომენტზე და გამოწვეულია მაღალი ჰარმონიკების გავლენით.  

 

   :: 18::  ასინქრონული  მოკლედშერთულ  როტორიანი ძრავა ამუშავებისას გავა  

ნომინალურ სიჩქარეზე, თუ:  

~  წინააღმდეგობის მუდმივი მომენტი ნაკლებია გაშვების მომენტზე; 

~ წინააღმდეგობის მუდმივი მომენტი ნაკლებია მინიმალურ მომენტზე; 

~  წინააღმდეგობის მუდმივი მომენტი მეტია მინიმალურ მომენტზე. 

 

   :: 19::  ძრავის მექანიკური მახასიათებელი ხისტია, თუ  

~   დატვირთვის მატებისას სიჩქარე ოდნავ მცირდება, ხოლო კლებისას ოდნავ იზრდება; 

~ დატვირთვის მატებისას სიჩქარე ოდნავ  იზრდება, ხოლო კლებისას ოდნავ მცირდება; 

~  დატვირთვის მატებისას ან კლებისას სიჩქარე არ იცვლება. 

 

 

   :: 20::   ძრავის მექანიკური მახასიათებელი რბილია, თუ  

~ დატვირთვის მატებისას სიჩქარე  შესამჩნევად მცირდება, ხოლო კლებისას  შესამჩნევად 

იზრდება; 

~  დატვირთვის მატებისას სიჩქარე შესამჩნევად იზრდება, ხოლო კლებისას  შესამჩნევად   

მცირდება; 
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~  დატვირთვის მატებისას ან კლებისას  სიჩქარე    არ იცვლება. 

 

:: 21 ::    რომელი სახეობის ძრავის ბრუნვის სიჩქარე არ არის დამოკიდებული 

წინააღმდეგობის მომენტის სიდიდეზე?  

     ~  მუდმივი დენის მანქანის; 

    ~   სინქრონული მანქანის; 

     ~   ტრანსფორმატორის.    

   :: 22 ::   რომელი სახეობის ძრავის ბრუნვის სიჩქარეა   დამოკიდებული წინააღმდეგობის 

მომენტზე?   

~  ასინქრონული ძრავასი; 

~  სინქრონული ძრავასი; 

 ~   ტრანსფორმატორის.    

 

   :: 23 ::    ძრავის მუშაობის ხანმოკლე რეჟიმი ნიშნავს:   

~  ძრავის გამორთვიდან კვლავ ჩართვამდე ( დასვენების) ხანგრძლიობა აღემატება მის 

სრულად გაგრილების დროს; 

~  ძრავის გამორთვიდან კვლავ ჩართვამდე ( დასვენების) ხანგრძლიობა ნაკლებია სრულად 

გაგრილების დროზე; 

~   ძრავის გამორთვიდან კვლავ ჩართვამდე ( დასვენების)  ხანგრძლიობა შეადგენს 

ჩართული მდგომარეობის ხანგრძლიობის გარკვეულ %-ს.  

 

:: 24 ::  მბრუნავი ველის მისაღებად საკმარისია:  

~  მკვებავ ძაბვათა ამპლიტუდების ტოლობა; 

~  გრაგნილების სიმეტრიულობა; 

~  სტატორში ორი ერთმანეთისაგან სივრცეში დაძრული არასიმეტრიული  გრაგნილის 

კვება დროში დაძრული ორი არატოლი ამპლიტუდის მქონე სინუსოიდური ძაბვით;  

  

:: 25 ::  მოკლედ შერთულ როტორიანი სამფაზა ასინქრონული მანქანა შედგება:  

~   როტორისაგან; 

 ~  საკონტაქტო რგოლებისაგან; 
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~  მუსებისაგან; 

~  პოლუსებისაგან; 

 

:: 26:: ნორმალური მოკლედშერთულ როტორიანი  ასინქრონული მანქანის 

ელექტრომაგნიტური მომენტი არ უდრის  ნულს, როცა: 

 ~  S=0;  

~   S= 0,1-0,3;  

~  S=1. 

  :: 27::   ნორმალური მ/შ როტორიანი  ასინქრონული მანქანის სიჩქარის საფეხურებრივი 

რეგულირება    შესაძლებელია:   

~   0-nნომ. დიაპაზონში ; 

~  0-1,5 nნომ. დიაპაზონში; 

~  პოლუსთა რიცხვის გადართვით; 

 

:: 28::      გამშვი დენის შესაზღუდავად გამოიყენებენ:  

 

~  სტატორის გრაგნილი  ჯერ სამკუთხედად შეერთებას და მერე ვარსკვლავზე გადართვას; 

~ სტატორის გრაგნილის  ჯერ ვარსკვლავად შეერთებას და შემდეგ სამკუთხედზე 

გადართვას; 

~   სტატორის ჩართვას ჯერ მუდმივ სამფაზა, შემდეგ ცვლად სამფაზა ძაბვაზე. 

 

:: 29::      ასინქრონულ მანქანაში საჰაერო ღრეჩო აუცილებელია:  

 

~  მანქანის დამამაგნიტებელი დენის გასაზრდელად; 

~ მოძრავი და უძრავი ნაწილების ერთმანეთისაგან   გარანტირებული 

დისტანცირებისათვის; 

~  მბრუნავი ველის შექმნის უზრუნველსაყოფად; 

 

  :: 30::   ასინქრონული   ძრავას მოქმედების პრინციპი ეფუძნება :   

~  როტორის გრაგნილში გაზრდილი ომური წინაღობის შეყვანას; 

~  სტატორის მრავალფაზა  გრაგნილის მიერ მბრუნავი მაგნიტური ველის შექმნას; 

~   სტატორის გრაგნილის კოჭების კონცენტრულ განლაგებას;  

 

 

  :: 31::   ასინქრონული მანქანის  საჰაერო ღრეჩო:  

~  საჭიროა მაგნიტური ნაკადის სტაბილურობისათვის; 
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~  აუცილებელი არაა; 

~  ზრდის მანქანის დამაგნიტების სიმძლავრეს. 

 

 

    :: 32::     ასინქრონულ მანქანაში საჰაერო ღრეჩო აუცილებელია:  

 

~  მანქანის დამამაგნიტებელი დენის გასაზრდელად; 

~  მოძრავი და უძრავი ნაწილების ერთმანეთისაგან   გარანტირებული 

დისტანცირებისათვის; 

~  მბრუნავი ველის შექმნის უზრუნველსაყოფად;  

 

 

::33::  სინქრონულ მანქანაში როტორის აგზნების ველი ბრუნავს:  

~ სტატორის ველზე მეტი სიქარით; 

~ სტატორის ველზე ნაკლები სიჩქარით; 

~  სტატორის ველის ტოლი სიჩქარით. 

     

::34::   სინქრონული მანქანის ძალური (ღუზის) გრაგნილი  მოთავსებულია:    

~  როტორზე; 

~  პირდაპირ კონსტრუქციის მანქანაში სტატორზე; შექცეული კონსტრუქციის მანქანაში 

როტორზე; 

~ სტატორზე. 

 

 

  ::35::     სინქრონული მანქანის ცხადპოლუსა/არაცხადპოლუსა კონსტრუქცია გამოიყენება:  

 ~  ნელსვლიან / სწრაფსვლიან მანქანებში; 

~  სწრაფსვლიან  / წყნარსვლიან მანქანებში; 

~ სინქრონულ გენერატორებში/ძრავებში. 

 

 

::36::     სინქრონული ტურბოგენერატორებს/ჰიდროგენერატორებს აქვთ:  

~  ცხადპოლუსა/არაცხადპოლუსა კონსტრუქცია;     

~  არაცხადპოლუსა/ცხადპოლუსა კონსტრუქცია; 

~  ინდუქტორი ცხადპოლუსა/ღუზა არაცხადპოლუსა. 

 

::37::     ქსელზე მომუშავე სინქრონული გენერატორის აგზნების რეგულირებით 

შესაძლებელია:  
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~ ვცვალოთ გენერატორის აქტიური სიმძლავრე; 

~ ვცვალოთ გენერატორის სიჩქარე; 

~  ვცვალოთ გამოსავალი ძაბვა და სიმძლავრის კოეფიციენტი. 

 

    ::38::      სინქრონული მანქანის აქტიური სიმძლავრის  მომატებით:    

~  იკლებს მანქანის სიჩქარე; 

~   იზრდება დატვირთვის კუთხე; 

~   იზრდება სრიალი. 

 ::39::  სინქრონული მანქანაში შეფარდება ��			/�� :   

~  ყოველთვის ნაკლებია 1-ზე; 

~  ცხადპოლუსაში ნაკლებია 1-ზე; 

~  ყოველთვის მეტია 1-ზე;  თანაც ცხადპოლუსაში უფრო მეტად. 

 

::40::  ქსელზე მომუშავე სინქრონულ გენერატორზე ტვირთის გასადიდებლად:    

~   უნდა გავადიდოთ აგზნების დენი; 

~   უნდა გავადიდოთ ბრუნთა რიცხვი; 

~    უნდა გავზარდოთ  პირველადი ძრავას აქტიური სიმძლავრე. 

 

   ::41::   ქსელზე მომუშავე  სინქრონულ გენერატორზე დატვირთვის გაუთვალისწინებელი 

გათიშვისას:   

~  გენერატორის სიჩქარე სწრაფად იკლებს; 

~    გენერატორის სიჩქარე არ იცვლება; 

~   გენერატორის სიჩქარე სწრაფად იწყებს მატებას. 

   

   ::42::    ქსელზე მომუშავე გენერატორის გეგმიური გაჩერება უნდა დავიწყოთ:  

~  აგზნების დენის გათიშვით; 

~   გენერატორის მომჭერების გათიშვით; 

~  პირველადი ძრავის აქტიური სიმძლავრის თანდათანობითი შემცირებით. 
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   ::43::    სინქრონული მანქანის რყევების შესამცირებლად:   

~  როტორზე ათავსებენ საარტახე რგოლებს; 

~  როტორზე აძლიერებენ აგზნების გრაგნილს; 

~  როტორზე ათავსებენ  სადემპფერო გრაგნილს. 

 

   ::44::      ტრანსფორმატორის მოკლე შერთვის ცდა გულისხმობს ტრანსფორმატორის 

მეორეული  გრაგნილის დამოკლებას და მის პირველად გრაგნილზე:   

 ~   ნომინალური ძაბვის მიწოდებას; 

~ მუდმივი დენის მიწოდებას; 

~  ისეთი ძაბვის მიწოდებას, როცა გრაგნილებში დენები ნომინალურია 

 

  ::45::   ტრანსფორმაციის კოეფიციენტი უდრის:  

~   E1 /E2 ; 

~   E2 /E1 ; 

~            E1 /I1 . 

  

 ::46::   ტრანსფორმატორის პირველადი და მეორეული  გრაგნილების სხვადასხვა 

ღეროებზე მოთავსებისას ერთ ღეროზე მათ მოთავსებასთან შედარებით სიმძლავრის 

კოეფიციენტი:    

~  იმატებს; 

~  იკლებს; 

~   მნიშვნელოვნად არ იცვლება. 

 

::47::    ტრანსფორმატორის დანიშნულებაა:   

~   ელექტრული სიმძლავრის გაძლიერება; 
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~  ელექტრული  ძაბვის/ დენის ამაღლება ან დადაბლება; 

~   სისტემაში რეაქტიული სიმძლავრის გენერირება.  

 

  ::48::   ზედიდი სიმძლავრის ელექტრული მანქანების ნომინალური მქკ იცვლება:   

~  0,5 – 0,7; 

~  0,7-0,9; 

~  0,9-1  

 

   ::49::    ელექტრული მანქანის კარგვების ძირითადი სახეა:    

~  ელექტრული კარგვები; მაგნიტური კარგვები; 

~  კარგვები მუსებში და ვენტილაციაზე; 

~  პულსაციური კარგვები. 

 

::50::   მაგნიტურ კარგვებს განეკუთვნება:   

~  ჰისტერეზისული კარგვები; გრიგალურ დენებზე  კარგვები; 

~  პულსაციური კარგვები; 

~   დამატებითი კარგვები. 

  

::51::    საჰაერო ღრეჩო მანქანაში იწვევს:  

~  მაგნიტური ნაკადის დასუსტებას; 

~  ხელს უწყობს მაგნიტოგამტარის გაჯერებას; 

~  ადიდებს დამატებით კარგვებს. 
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  ::52::      ელექტრული ძრავას ლილვზე  დატვირთვის მომატებით იმატებს:   

~  ძაბვა მანქანაზე; 

~  დენი მანქანაში; 

~   მაგნიტური ნაკადი. 

ლიტერატურა 

1. დ. კოხრეიძე ზოგადი ელექტრომექანიკა, თბილისი.: სტუ. 2014, 621.313(02) 70. 

ელექტრონული ვერსია  CD 1797,2014 

2.   წერეთელი კ, ზამკოვი ა, ზერეკიძე. ელექტრული მანქანები, პირველი ნაწილი. 2003, 

150 gv. G    621.313(02)/60  

   

3. წერეთელი კ, ზამკოვი ა, ზერეკიძე. ელექტრული მანქანები, მეოთხე ნაწილი. 

2011 218 gv 621.313 (02) 
 

4. ზამკოვი ა, წერეთელი კ,  ელექტრული მანქანები, მესამე ნაწილი. თბილისი, 

სტუ. 2013 
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სასწავლოსასწავლოსასწავლოსასწავლო    კურსიკურსიკურსიკურსი    „„„„ელექტრულელექტრულელექტრულელექტრულ    მანქანმანქანმანქანმანქანებებებებიიიი““““        

კონსულტანტიკონსულტანტიკონსულტანტიკონსულტანტი            დემურდემურდემურდემურ    კოხრეიძეკოხრეიძეკოხრეიძეკოხრეიძე    599 451 307599 451 307599 451 307599 451 307    

ტრანსფორმატორებიტრანსფორმატორებიტრანსფორმატორებიტრანსფორმატორები    

::01::   რატომ  უნდა იყოს ტრანსფორმატორში მინიმალურ საჰაერო ღრეჩოები?  

~  გულარის მექანიკური სიმტკიცის გასაზრდელად 

~ ტრანსფორმატორის მაგნიტური ხმაურის შესამცირებლად 

     ~  უქმი სვლის დენის დამამაგნიტებელი შემდგენის შესამცირებლად 

 

::02::  რატომ  ამზადებენ ტრანსფორმატორის გულარს ელექტროტექნიკური 

ფოლადისგან ?   

~  უქმი სვლის დენის შესამცირებლად 

      ~  უქმი სვლის დენის დამამაგნიტებელი შემდგენის შესამცირებლად 

      ~ კოროზიული მედეგობის გასაუმჯობესებლად 

 

         ::03::   როგორ აღნიშნავენ სამფაზა ტრანსფორმატორის პირველადი გრაგნილის 

საწყისებს?    

~  a,b,c 

~ x,y,z 

~ X,Y,Z 

~  A,B,C 

 

        ::04::   ელექტროტექნიკის რომელ კანონზეა დამყარებული ტრანსფორმატორის 

მოქმებდების პრინციპი?   

~  ელექტრომაგნიტური ძალების კანონზე 

~ ელექტრომაგნიტური ინდუქციის კანონზე 

~ ომის კანონზე 
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 ::05::  რა მოუვა ტრანსფორმატორს თუ მას ჩავრთვათ მუდმივი ძაბვის ქსელში?  

~  არაფერი არ მოხდება 

~ შემცირდება ძირითადი მაგნიტური ნაკადი 

~ შეიძლება დაიწვას 

::06::  ამოირჩიეთ ელექტრომაგნიტური ინდუქციის კანონის ფორმულა   

~  e =	−	� ∙ ����  

~ 	e	 = 	� ∙ ���� 		 
~ e=−  ! 	 ∙ ���� 	 

::07::   ამოირჩიეთ   ტრანსფორმატორის მეორეული გრაგნილის ემ ძალის მოქმედი 

მნიშვნელობის სწორი გამოსახულება  

 			~		#$ = 4,44 ∙ �$ 	 ∙ ' ∙ Φ(	 
  	~ 	#$ = 1,11 ∙ �$ 	 ∙ ' ∙ Φ( 

~ #$ = 3,33 ∙ �$ 	 ∙ ' ∙ Φ(    

::08::     ტრანსფორმატორის  T -ებრი ჩანაცვლების სქემის რომელი პარამეტრები 

განისაზღვრება უქმი სვლის ცდით?   

~ r1, X1 

~ x0, r1 

~ r0, r1         

::09::     ამოარჩიეთ ტრანსფორმატორის დატვირთვის რეჟიმი   

~     U1=U1n,     I1≠0,    U2≠0,    I2=0 

~    U1=U1n,     I1≠0 ,   U2≠0 ,    I2≠0 

~    U1=U1n,      I1=0,    U2=0 ,   I2=0     

   ::10::     ამოარჩიეთ ტრანსფორმატორის  პირველადი გრაგნილის ძაბვის ბალანსის   

სწორი   განტოლება  
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~   U*  =-E*  + I* ∙ r  +I* ∙ j ∙ X  

~  U*  =-E* − I* ∙ r  +I* ∙ j ∙ X      

~  U*  =E*  − I* ∙ r  −I* ∙ j ∙ X      

   ::11::     ამოარჩიეთ ტრანსფორმატორის  გარე მახასიათებლების სწორის ჩაწერა ძაბვის 

ბალანსის   სწორი   განტოლება  

~   U$1 = U1n - I$1 ∙ r2 	 ∙ cosφ$ − I$1 ∙ X2 	sinφ$ 

 ~  U$1 = U1n - I$1 ∙ r2 	 ∙ cosφ$ + I$1 ∙ X2 	sinφ$ 

~  U$1 = U1n + I$1 ∙ r2 	 ∙ cosφ$ +I$1 ∙ X2 	sinφ$ 

::12::     ამოარჩიეთ ტრანსფორმატორის  მეორეული ემ ძალის ბალანსის განტოლების 

სწორი ჩაწერა      

~    	#* $=-	I* $ ∙ 9$ 	+ I*$ ∙ j	 ∙ X$  +U* $ 

~   #*$= 		I* $ ∙ 9$ 	+ I*$ ∙ j	 ∙ X$  +U* $ 

~  #*$=  I*$ ∙ 9$ −	I*$ ∙ j	 ∙ X$  −	I*$ ∙ Zდატვ 

   ::13::     ამოარჩიეთ ტრანსფორმატორის  მაგნიტომამოძრავებელი ძალების ბალანსის 

სწორი განტოლება  

~    ;*< ∙ W =;* ∙ W + I*$ ∙ W$ 

~    ;*< ∙ W =;* ∙ W − I*$ ∙ W$ 

~    ;* ∙ W =;*< ∙ W + I*$ ∙ W$ 

   ::14::     ერთნაირი სიმძლავრის >  და   >$ ტრანსფორმატორები პარალელურად 

ჩართულია ერთ მკვებავ ქსელში და მუშაობენ საერთო დატვირთვაზე. 

ტრანსფორმატორების ტრანსფორმაციის კოეფიციენტები ერთმანეთის ტოლია, ხოლო			>$   

ტრანსფორმატორის მოკლედ შერთვის    ძაბვა მეტია   >  ტრანსფორმატორის  მოკლედ 

შერთვის ძაბვაზე. რა მოუვათ ტრანსფორმატორებს?    

~   გადახურდება 			>$    	
 ~   გადახურდება ორივე ტრანსფორმატორი 
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~   გადახურდება 			>     

   ::15::     ავტოტრანსფორმატორის პირველადი გრაგნილის ხვიათა რიცხვი  � = 600	       
ხვიას,  ტრანსფორმაციის კოეფიციენტი  K=20.   განსაზღვრეთ მეორეული გრაგნილის 

ხვიათა რიცხვი  W$            

~     	W$=620 

~   W$=12000 

~    W$=30 

::16::   ტრანსფორმატორის  მაგნიტური ნაკადი თუ შეიცვლება მეორეული გრაგნილის 

დენის  3 ჯერ გაზრდისას     

~  გაიზრდება 3-ჯერ 

~  არ შეიცვლება 

~  შემცირდება  3-ჯერ 

::17::   გვაქვს ორი ერთნაირი ტ1 და ტ2   ტრანსფორმატორები პირველი ტრანსფორმატორის 

გულარი დამზადებულია 0,35 მმ სისქის ელექტროტენიკური ფოლადის ფურცლებისაგან, 

ხოლო მეორე 0,5 მმ სისქის ფურცლებისგან. რა თანაფარდობაშია ტრანსფორმატორების 

მარგი ქმედების კოეფიციენტები  η     

 ~  η1 > η2 

~  η1 < η2 

~  η1 = η2 

::18::   ერთფაზა  ორგრაგნილა   ტრანსფორმატორის უქმი სვლის ცდის მონაცემებია  A ნ=220  ვ  , ;<=0,25 ა ,   220  ვ ,   P0=6 ვტ.  განსაზღვრეთ სიმძლავრის კოეფიციენტი    COS φ     

~  COS φ ≈ 0,11  

~  COS φ ≈ 0,05 

~  COS φ ≈ 0,35 

::19::  განსაზღვრეთ  ძაბვის ტრანსფორმატორის მეორეული გრაგნილის ხვიათა რიცხვი W$,  

თუ მოცემულია	,     A =6000  ვ,  W =12000   ხვიას, A$=100  ვ,        
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  ~			W2 =200 ხვია    

  ~  		W2 = 120 ხვია   

 ~  	W$ =2000 ხვია    

::20::  განსაზღვრეთ   დენის ტრანსფორმატორის მეორეული გრაგნილის ხვიათა რიცხვი W$,  თუ მოცემულია	,     ; =1000 ა  ,  W =1    ხვიას,   მეორეული დენი  ;$=5 ა       

 ~ 	W$ =	200 ხვია    

~  	W$ = 1000	ხვია   

 ~  	W$ =	5000  ხვია 

ასინქრონულიასინქრონულიასინქრონულიასინქრონული    მანქანებიმანქანებიმანქანებიმანქანები    

::21::  რომელი სურათი შეესაბამება ასინქრონული მანქანის  მუშაობას მუხრუჭის რეჟიმში?         

 

~ 

 

~   

~ 

   

::22::  ასინქრონული ძრავას მექანიკური მახასიათებლის რომელი უბანი  არის მდგრადი 

მუშაობის? 

 

 

 

 

~  0-1 

~   0-2 

~  1-2 

n1 

 

M n2<n1 

n2<n1 n2 

M M 
M 

 
0 

M 

S 

n1 

2 

1 
3 
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::23 ::     ერთნაირი სიმძლავრის ასინქრონული ძრავებიდან  რომელს გააჩნია  მეტი  უქმი 

სვლის სიჩქარე?   

~  ერთფაზიანს 

~ სამფაზიანს 

~  ორფაზიანს 

::24 ::  ამოარჩიეთ   სტატორის მაგნიტური ნაკადის ბრუნვის კუთხური სიხშირის სწორი 

ფორმულა   

 ~    B = $C∙DE    

  ~  	B = $C∙ED  

  ~   B = D∙E$C  

 

::25 ::  ამოარჩიეთ    ასინქრონული  მანქანის კრიტიკული სრიალის სწორი 

გამარტივებული ფორმულა   

    ~     FG = ±	 I�J
KI	L	�M(OLMO�J)� 

   ~    FG =	 O�J
KI	L	�M(OLMO�J)� 

  ~     FG =	 I�J
KI	L	�M(OLMO�J)� 

::26::  ასინქრონული ძრავას რომელი მუშა მახასიათებელი  შეესაბამება სიმძლავრის  

კოეფიციენტის  დამოკიდებულებას ლილვზე     P2  სიმძლავრისაგან?   

 

 

 

 

1 

2 

3 

cosφ 

P2 
0 
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~ 1 

~  3  

~   2 

::27::   სამფაზა ასინქრონული  ძრავას  სტატორის გრაგნილის გადართვისას 

სამკუთხედიდან ვარსკვლავზე რამდენჯერ შემცირდება  ძრავას ამუშავების დენი?   

~   3  

~   √2 

~  √3 

 

::28::   ასინქრონული მანქანის რომელი მახასიათებელი გამოხატავს დამოკიდებულებას    

M2      მომენტსა     და  P2   სიმძლავრეს შორის? 

 

 

 

 

 

~  2 

~  3  

~  1 

:: 29::  ამოარჩიეთ ასინქრონული მანქანის ელექტრომაგნიტური მომენტის სწორი 

გამარტივებული ფორმულა   

~      M = 
E∙(L	∙	�L�∙	R�JS

$C∙D	[UILMR�JS V
�MWOLMO�J 	X�]

 

~     M = 
E∙(L	∙	�L

$C∙D	ZUILMR�JS V
�M(OLMO�J 	)�

 

1 
2 

3 

M2 

P2 0 
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~     M = 
E∙(L	∙	�L�∙	R�JS

$C∙D	[UILMR�JS V
�M(OLMO�J 	)�

 

:: 30::  ამოარჩიეთ   S სრიალის სწორი ფორმულა    

  ~    S= 
[L\[�[�   

   ~  S= 
[L\[�[L   

   ~  S= 
[�\[L[L   

:: 31::   ასინქრონული ძრავას მექანიკური მახასიათებლების რომელი წერტილი 

შეესაბამება იდეალურ  უქმ  სვლას?     

 

 

 

 

 

 

 

       ~  1 

      ~  2 

      ~  3 

      ~  4 

:: 32::   ამოარჩიეთ სტატორის მაგნიტური ნაკადის ბრუნვის სიხშირის სწორი ფორმულა     

   ~   n = ]<∙^_ 	
  ~   n = ]<∙_^ 	
  ~       n = _]<∙^	

4 

1 
 

2 

3 

S 
0 1,0

M 
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::33::   ამოარჩიეთ ასინქრონული მანქანის ელექტრომაგნიტური სიმძლავრის სწორი 

ფორმულა     

  ~   Pემ =	a 	 	 ∙ 	 ;$	1$ 	 ∙ 	O�Jb  

   ~  Pემ =	a 	 	 ∙ 	 ;$	1$ 	 ∙ 	I�Jb  

 ~ Pემ = 	a 	 	 ∙ 	c�	Jd�	J 	 
:: 34::  სტატორის სამფაზა გრაგნილის ფაზები დაძრული უნდა იყოს სივრცეში ერთმანეთის 

მიმართ    α  გეომეტრიული გრადუსით   

~      α = 
e<E  

~    α= 
 f<E  

~   α= 
 $<E  

::35::  ასინქრონული ძრავას  დანაკარგების ჯამი  ∆h = 50% სასარგებლო  P2 

სიმძლავრისაგან.  განსაზღვრეთ მარგი ქმედების  კოეფიციენტი   

~   η= 67 % 

~   η= 50 % 

~   η= 33  % 

 

:: 36:: ასინქრონული ძრავა წყვილპლუსთა რიცხვით   P =1, კრიტიკული სრიალით  Sk =0,2 

მუშაობს სამრეწველო ქსელიდან   S1 =0,1 სრიალით. განსაზღვრეთ როტორის  ბრუნვის 

სიხშირე    n2 ლილვზე  დატვირთვის 2 ჯერ  შემცირებისას. ძრავა ჩათვალეთ იდეალურად.   

 ~    n2 = 2700 ბრ/წთ 

~  n2 =  3000 ბრ/წთ   

~   n2 =  2400 ბრ/წთ 
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:: 37::  მოკლედშერთულროტორიანი ასინქრონული ძრავას სტატორის მაგნიტური ნაკადის 

სიჩქარეს  n1,  ელექტრომაგნიტურ მომენტს  M  და როტორის ბრუნვის სიჩქარეს  n2   აქვთ 

სურათზე ნაჩვენები მიმართულება. განსაზღვრეთ ძრავას მუშაობის რეჟიმი.   

~  ელექტრომაგნიტური მუხრუჭის რეჟიმი 

~  ძრავული რეჟიმი 

~  გენერატორული რეჟიმი 

 

:: 38::  ასინქრონული ძრავა  იკვებება ცვლადი დენის სამრეწევლო ქსელიდან. ძრავას 

წყვილპოლუსთა რიცხვი   P=1   ლილვზე მომენტია M1 და სრიალი   S1 =0,8.  განსაზღვრეთ  

ძრავის ბრუნვის სიხშირე n2, როცა ლილვზე მომენტი შემცირდა 2-ჯერ   

 ~  n2=1200 

~ n2 =1800 

~   n2=300 

::39:: სამფაზა ასინქრონული ძრავა ამუშავების მომენტის ჯერადობით   Kამ=1,2 არის უძრავ 

მდგომარეობა ში. ამუშავების მომენტში ლილვზე მოქმედების წინაღობის მომენტი  Mწ 

=1,32 , სადაც  Mნ   ძრავას ნომინალური მომენტია. განსაზღვრეთ    S  სრიალი ძრავას 

გაქანებიდან საკმაო  დროის   გასვლის შემდეგ.  

~   S =1,1   S ნ 

~   S =1  

~   S =0,95   S ნ 

::40::  U1=220  ვ ფაზური ძაბვის მქონე ცვლადი დენის ქსელში  ჩართულია ასინქრონული 

ძრავა, რომლის მოხმარებული აქტიური სიმძლავრე შეადგენს   P1=250  ვტ, ხოლო ფაზური 

დენი  I1 = 0,5 ა.   განსაზღვრეთ ძრავას   cos φ.  

~    cos φ ≈0,76  

~    cos φ ≈0,44 

~    cos φ ≈0,87 

M 

n2 

n1 
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სინქრონულისინქრონულისინქრონულისინქრონული    მანქანებიმანქანებიმანქანებიმანქანები    

::41::  რომელი მუშა მახასიათებელი ეკუთვნის სინქრონულ ძრავას?  

  

 

 

 

 

 

~ 2 

~ 1 

~ 3 

::42 ::  რომელი მექანიკური მახასიათებელი ეკუთვნის სინქრონულ ძრავას?  

 

 

 

 

 

 

~ 1 

~ 2 

~ 3 

::43::   რომელია არაცხადპოლუსიანი სინქრონული ძრავას ძაბვის ბალანსის სწორი 

განტოლება 

    სადაც    ;j*  - ღუზის დენია, 				kს- ღუზის სინქრონული წინაღობაა    

  ~	A* = 	−		#*  +	;j ∙ 	l ∙ kს 

1 

2 

3 

P2 

M2 

n2 

0 

1 

2 

M

3 
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   ~    A* = #* +	 ;j* ∙ 	l ∙ kს 

   ~   A* = 	#* + ;j ∙ 	l ∙ kს 

::44:: როგორია სინქრონული გენერატორის რეაქცია წმინდა ინდუქციური დატვირთვისას?  

~  განივი 

~  გრძივი დამამაგნიტებელი 

~  გრძივი განმამაგნიტებელი 

::45:: რომელია ცხადპოლუსიანი სინქრონული გენერატორის ემ  ძალების  სწორი 

წონასწორობის განტოლება,     სადაც   #< - აგზნების ნაკადით დაინდუქციებული ემ ძალაა,    #ნ	- ფანტვის ემ ძალაა,     #*j�, #*j�- ღუზის რეაქციის გრძივი და განივი  ემ ძალებია,  U*  -  

ძაბვა გენერატორების მომჭერებზე.     

~    #<* = #ნ	* − 	#*j� − #*j� + A*  
~  	E<* + 	E* mn + E* mo+	Eნ	* = U*  
~   E<* = Eნ	* + E* mn + E* mo + U*  
:: 46:: რომელია არაცხადპოლუსა სინქრონული გენერატორის ელექტრომაგნიტური 

სიმძლავრის   სწორი ფორმულა,    სადაც 	p − დატვირთვის კუთხეა   

~  Pემ	= 
(L∙	�	cq kს 	 ∙ 	 sin p 

~  Pემ	= 
(L∙	cq�∙Oს

	 ∙ 	 sin p 

~   Pემ	= 
(L∙	�* ∙cqOს

	 ∙ 	 sin p 

:: 47::          ამოარჩიეთ   ცხადპოლუსიანი სინქრონული  გენერატორის ძაბვის 

წონასწორობის სწორი ფორმულა,  სადაც  kნ	 - არის ღუზის ფანტვის ინდუქციური 

წინაღობა     

 ~   U* = Er	* − I*mn ∙ j ∙ Xmn − I*mo ∙ j ∙ Xmo + I*m ∙ j ∙		kნ		  
~  U* = Er	* − I*mn ∙ j ∙ Xmn − I*mo ∙ j ∙ Xmo + I*m ∙ j ∙		kნ	 
~   U* = Es	* − I*mn ∙ j ∙ Xmn − I*mo ∙ j ∙ Xmo + I*m ∙ j ∙		Xნ	  
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::48::          ამოარჩიეთ   ცხადპოლუსიანი სინქრონული  გენერატორის  

ელექტრომაგნიტური სიმძლავრის  სწორი ფორმულა,   სადაც  k�,	 k�- შესაბამისად  გრძივი 

და განივი სინქრონული წინაღობებია    

~ Pემ	= 
(L∙	cq� 	 ∙ 	k� 	 ∙ sin p		-   

(L∙	��∙$ 	 ∙ 	 (  Ot −  Ou	) 	 ∙ sin2 p 

~ Pემ	= 
(L∙	�∙cq 	 ∙ 	k� 	 ∙ sin p	-   

(L∙	��∙$ 	 ∙ 	 (  Ot −  Ou	) 	 ∙ sin2 p 

~		Pემ	= 
(L∙	�∙cq 	 ∙ 	k� 	 ∙ sin p	+   

(L∙	��∙$ 	 ∙ 	 (  Ot −  Ou	) 	 ∙ sin2 p 

 ::49::  რომელ დენს აკომპენსირებს სინქრონული კომპენსატორი?    

~   ინდუქციურს 

~  აქტიურს 

~   ტევადობითს 

:: 50::   უქმი სვლის რეჟიმში მომუშავე გადამეტაგზნებული სინქრონული ძრავა რა სახის 

დენს მოიხმარს ქსელიდან ?   

~  აქტიურს 

~   ინდუქციურს 

~  ტევადობითს  
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:: 51:: ამოარჩიეთ ცხადპოლუსიანი სინქრონული გენერატორის სწორი გამარტივებული 

ვექტორული დიაგრამა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~  1 

~ 3 

~ 2 

 

 

;	j�	

#	<	


 θ 

;	j�	

I	mn ∙ J ∙ Xmn 

;	j	A	 	

I	mo ∙ J ∙ Xmw 

;	j		l	Xaσ	


 
θ 

;	j�	

I	mn ∙ J ∙ Xmn 

;	j	A	 	

I	mo ∙ J ∙ Xmo 

;	j	l	Xaσ	

;	j�	

#	<	


 
θ 

;	j�	

I	mn ∙ J ∙ Xmn 

;	j	A	 	
;	j	l	Xaσ	

;	j�	

#	<	 z { 

| 
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:: 52::   რომელ სინქრონულ მანქანას აქვს  ნორმალური კონსტრუქცია?      

~ ღუზის გრაგნილი   არის სტატორზე, ხოლო აგზნების  გრაგნილი როტორზე 

~  ღუზის გრაგნილი   არის როტორზე, ხოლო აგზნების  გრაგნილი სტატორზე 

~  ღუზის   გრაგნილი   და  აგზნების  გრაგნილი  განლაგებულია    სტატორზე 

 

:: 53::   რა არის საჭირო სინქრონული გენერატორის აქტიური დენით დასატვირთად?  

~   გავზარდოთ ამძრავი ძრავას მომენტი 

~  გავზარდოთ  აგზნების დენი 

~    შევამციროთ აგზნების დენი 

:: 54::    როგორია სინქრონული გენერატორის ღუზის რეაქცია აქტიური დატვირთვის 

დროს?  

~ გრძივ- განივი გამამაგნიტებელი 

~  განივი 

~  გრძივი  დამამაგნიტებელი  

:: 55::  სინქრონული გენერატორის  ქსელთან პარალელურ მუშობაზე ჩართვის  წინ 

სრულდება 4 პირობა. რომელი პირობა სრულდება ამძრავი ძრავას მეშვეობით?  

~    Eg= Uqs 

~   გენერატორის და ქსელის ფაზათა მიმდევრობა  Eg  და    Uqs  ტალღური დიაგრამები 

უნდა იყოს ერთნაირი 

~    Eg და Uqs   უნდა იყვნენ ურთიერთ საწინააღმდეგო ფაზებში 

~    fg= fqs 

:: 56::  სინქრონული ძრავა   წყვილპოლუსთა რიცხვით  P=1   მუშაობს ცვლადი დენის 

სამრეწველო ქსელიდან.  განსაზღვრეთ ძრავას სტატორის  ბრუნვის სიხშირე, თუ 

დატვირთვა ლილვზე შემცირდა 2-ჯერ. ძრავა იდეალურია.  

~  n2 = 2900  ბრ/წთ 
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~  n2 = 6000   ბრ/წთ 

~   n2 = 3000   ბრ/წთ 

 

:: 57::  გვაქვს სამფაზიანი სინქრონული ძრავა ელექტრომაგნიტური აგზნებით გაშვების 

მოწყობილობების გარეშე. როგორ შეიძლება ავამუშაოთ ძრავა?  

~ ავტოტრანსფორმატორის მეშვეობით 

~   მკვებავი ქსელის სიხშირის ცვლილებით ნულიდან    

~   რეაქტორის მეშვეობით 

 

:: 58::   სინქრონული  ძრავა წყვილპოლუსთა რიცხვით  P=8  მუშაობს 400 ჰც სიხშირის 

ცვლადი დენის ქსელიდან. განსაზღვრეთ  ძრავას როტორის  n2  ბრუნვის სიხშირე   

~    n2 =500   ბრ/წთ 

~    n2 =1500   ბრ/წთ 

~  n2  = 3000 ბრ/წთ.  

:: 59::   სინქრონული  ძრავა მუშაობს  სამრეწველო ქსელიდან. მისი როტორის ბრუნვის 

სიხშირეა     n2 =750   ბრ/წთ.  განსაზღვრეთ ამ ძრავას წყვილპოლუსთა რიცხვი.  

  ~  P = 6 

  ~  P = 3  

  ~  P = 4 

:: 60::    რა არის საჭირო სინქრონული გენერატორის რეაქტიული  ტევადობითი დენით 

დასატვირთად?    

~   შევამციროთ  აგზნების დენი 

 ~  გავზარდოთ აგზნების დენი 

 ~  ამძრავი ძრავას მომენტი გავზარდოთ 
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მუდმივიმუდმივიმუდმივიმუდმივი    დენისდენისდენისდენის    მანმანმანმანქანებიქანებიქანებიქანები    

::61::   ამოარჩიეთ მუდმივი დენის პარალელურ აგზნებიანი  ძრავას ძაბვის ბალანსის სწორი 

ფორმულა,   სადაც - 	#j	ღუზის ემ ძალაა, }j- ღუზის წრედის წინაღობა, Rაგ -აგზნების 

გრაგნილის წინაღობა    

   ~      U=	#j + ;j ∙ }j 

   ~       U=	#j − ;j ∙ }j 

   ~       U=	#j + ;j ∙ }j+;j ∙ Rაგ 

::62:: ამოარჩიეთ დამყარებულ რეჟიმში  მომენტების ბალანსის სწორი ფორმულა მუდმივი 

დენის გენერატორისათვის,    სადაც  M ამ. ძ. -ამძრავი ძრავას მომენტია,  M 0-უქმი სვლის 

მომენტია, M -ელექტრომაგნიტური მომენტია,  M წ-   წინაღობის მომენტია  

  ~    M ამ. ძ.= M 0 +M + M წ 

~      M ამ. ძ.= M 0 +M  

  ~    M ამ. ძ.= M 0 + M წ 

:: 63::  აჩვენეთ მუდმივი დენის პარალელურ აგზნებიანი ძრავას ხელოვნური მექანიკური 

მახასიათებელი   

 

 

 

 

 

 

 

 

~  1 

~   3 

~ 2 

n 

M2 

1 

2 

3 

0 
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:: 64::  ამოარჩიეთ მუდმივი დენის მანქანის ელექტრომაგნიტური მომენტის სწორი 

ფორმულა    

~   M = CM∙ Φ ∙ 	 Im 

~   M = 
��∙���  

~   M = 
��∙���  

:: 65::  აჩვენეთ მუდმივი დენის  პარალელურაგზნებიანი ძრავას ბუნებრივი მექანიკური 

მახასიათებელი       

 

         

~  2 

~  1 

~ 3 

    

  

 

::66:: როგორია ჯამური ბიჯი მარტივი ტალღური გრაგნილისათვის?  

~      �G	= ±1 

 ~ 		�G	 = G± E  

~   			�G	 =	±a,				m=2,3,4. . . .  

 

::67:: შეარჩიეთ დამოუკიდებელ აგზნებიანი მუდმივი  დენის მანქანის ელექტრული სქემა  

 

 

 

0 
M2 

n 

1 

2 

3 

2 

+ 

- 

+ 

- 1 



106 

 

 

 

                   

               

 

~ 1 

~ 2 

~ 3 

 

::68:: მუდმივი დენის პარალელურაგზნებიანი ძრავას რომელი მექანიკური მახასიათებელი  

შეესაბამება აგზნების დენის შემცირებას? 

 

 

 

 

 

 

 

 

~  1 

~  2 

~  3    

 

::69:: ამოარჩიეთ მუდმივი დენის დამოუკიდებელი აგზნებიანი გენერატორის ძაბვის 

ბალანსის სწორი ფორმულა  

+ 

- 3 

1 

2 

3 

n 

M 

0  
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~   U= Ea +  Ia	∙ Ra  

~     U= Ea -  Ia	∙ Ra 

~   U = Ea + Ea ∙ Ra +( Ia+Iაგ ) Rაგ 

სადაც  Iაგ -აგზნების დენია, Rაგ - აგზნების წრედის წინაღობა. 

::70:: მიუთითეთ მუდმივი დენის პარალელურაგზნებიანი ძრავას მუშა მახასიათებელი  

n (P2) 

 

 

~ 2 

~  1 

~  3 

 

 

::71:: მუდმივი დენის მცირე  სიმძლავრის კოლექტორულ მანქანაში  როგორ შევამციროთ 

ნაპერწკლიანობა?  

~  მუსების გადაადგილებით გეომეტრიული ნეიტრალიდან 

~  დამატებითი პოლუსების დაყენებით 

~   საკომპენსაციო გრაგნილის დაყენებით 

::72::  უჩვენეთ პარალელურაგზნებიანი მუდმივი დენის  მანქანის  მუშა მახასიათებელი   

n(P2)  

 

 

     

 

 

n 

P2 

1 

2 

3 

0 

3 

2 

1 

P2 

n 

0 
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~  2 

~  1 

~ 3 

 

::73::  რას უდრის  რთული ყულფური გრაგნილის პარალელური შტოების რიცხვი 2a?  

~  2a=2 . P 

~  2a = 2 . Pn 

~  2a=2 

 

::74::  აჩვენეთ მიმდევრობითაგზნებიანი მუდმივი დენის ძრავას მექანიკური 

მახასიათებელი  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ 1 

~ 3 

~ 2 

 

3 

1 

2 

M2 

n 

0 
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::75::  აჩვენეთ    პარალელურაგზნებიანი მუდმივი დენის ძრავას მექანიკური 

მახასიათებელი  M2 (P2) 

 

 

 

 

 

 

 

~ 2 

~  3 

~ 1 

::76::  ელექტრომაგნიტურაგზნებიან მუდმივი დენის ძრავაში   როგორ ცვლიან ბრუნვის 

მიმართულებას?   

~  მკვებავი ძაბვის  პოლარობის შეცვლით  

~   დენის მიმართულების შეცვლით აგზნების გრაგნილში ან ღუზის გრაგნილში 

~ აგზნებისა  და ღუზის გრაგნილებში  დენების  მიმართულების შეცვლით  

::77::   რომელ მუდმივი დენის  კოლექტორულ გენერატორს ეშინია მოკლედ შერთვის? 

~ მიმდევრობითაგზნებიანს 

~ პარალელურაგზნებიანს 

~  დამოუკიდებელაგზნებიანს 

 

::78::  ამოარჩიეთ მუდმივი დენის პარალელურაგზნებიანი ძრავას მექანიკური 

მახასიათებლის სწორი ფორმულა  

0 

3 

2 

1 

P2 

M2 
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  სადაც    A -  ძაბვაა ძრავას მომჭერებზე,   }j-ღუზის წრედის წინაღობაა, � -

ელექტრომაგნიტური   მომენტია,  Φ - მაგნიტური ნაკადია ,  �, �- მუდმივები, n - 

ბრუნვის სიხშირეა.   

   ~   n = 
���	∙�−	 �∙����∙��	∙��  

  ~   n =		A ∙ � ∙ Φ −	 �∙����∙��	∙�� 

  ~  n =	��∙�� −	 �∙����∙��	∙�� 

 

::79::   აჩვენეთ  მუდმივი   დენის   შერეულაგზნებიანი კოლექტორული ძრავას მექანიკური 

მახასიათებელი  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~ 2 

~ 1 

~ 3 

::80::  რას უდრის რთული ტალღური გრაგნილის პარალელურ შტოთა რიცხვი 2a?  

 ~    2 a = 2 P 

~   2 a = 2 n,      n=2,3,. . . .  

0 

n 

3 

1 

2 

M2 
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  ~     2 a = 2p .... n , n = 2,3,. . .  
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სასწავლო კურსი „პროფესიული უნარჩვევები“ 

კონსულტანტი  მაია ლომსაძე-კუჭავა; მობ. 597 39 99 86    

    

                                1. 1. 1. 1. ვინვინვინვინ    არისარისარისარის    მეწარმემეწარმემეწარმემეწარმე????    

ა) საწარმოს ან მისი სტრუქტურის ხელმძღვანელი, მენეჯერი;    

ბ) საწარმოში დასაქმებული პირი;    

გ) მესაკუთრე, რომელიც დამოუკიდებლად ქმნის წარმოებას და განაგებს მის შედეგებს.    

                2. 2. 2. 2. რარარარა    პირობებიაპირობებიაპირობებიაპირობებია    აუცილებელიაუცილებელიაუცილებელიაუცილებელი    მეწარმეობისათვისმეწარმეობისათვისმეწარმეობისათვისმეწარმეობისათვის????    

ა) სუბიექტის სრული ეკონომიკური თავისუფლება;    

ბ) სამეურნეო საქმიანობის სფეროს თავისუფალი არჩევანის უფლება;    

გ) დაფინანსების წყაროს დამოუკიდებლად არჩევის უფლება.       

         3. 3. 3. 3. რარარარა    განსხვავებააგანსხვავებააგანსხვავებააგანსხვავებაა    მეწარმეობასამეწარმეობასამეწარმეობასამეწარმეობასა    დადადადა    ბიზნესსბიზნესსბიზნესსბიზნესს    შორისშორისშორისშორის????    

ა) მეწარმეობა არის ერთჯერადი და არაერთჯერადი საქმიანობა მოგების      მიღების 

მიზნით; ბიზნესი კი – ერთჯერადი საქმიანობა მოგების მიღების მიზნით;    

ბ) მეწარმეობა არის მართლზომიერი არაერთჯერადი საქმიანობა მოგების                      

მიღების მიზნით; ბიზნესი კი ერთჯერადი და არაერთჯერადი საქმიანობა მოგების მიღების 

მიზნით;    

გ) მეწარმეობა არის არაერთჯერადი საქმიანობა, ბიზნესი კი – ერთჯერადი საქმიანობა 

მოგების მიღების მიზნით.    

                                        4. 4. 4. 4. რასრასრასრას    ნიშნავსნიშნავსნიშნავსნიშნავს    ““““მეწარმეობისმეწარმეობისმეწარმეობისმეწარმეობის    უნარიუნარიუნარიუნარი”
””

”????    

 ა) მეწარმე სუბიექტის განსაკუთრებულ ნიჭს და უნარს საწარმოს ეკონომიკური   

რესურსებით უზრუნველყოფის საქმეში;    

 ბ) მეწარმე სუბიექტის უნარს, განსაზღვროს საწარმოს საქმიანობის სწორი  მიმართულება;     

 გ) მეწარმე სუბიექტის უნარს – სწორად განსაზღვროს საწარმოს საქმიანობის მიმართულება, 

ეკონომიკური რესურსებით უზრუნველყოფა, სწორი გადაწყვეტილებების მიღება.    

          5. . . . ქვემოთქვემოთქვემოთქვემოთ    დასახელებულდასახელებულდასახელებულდასახელებულიიიი    ორგანიზაციებიდანორგანიზაციებიდანორგანიზაციებიდანორგანიზაციებიდან    რომელიარომელიარომელიარომელია    საქართველოსსაქართველოსსაქართველოსსაქართველოს    

კანონმდებლობითკანონმდებლობითკანონმდებლობითკანონმდებლობით    დამტკიცებულიდამტკიცებულიდამტკიცებულიდამტკიცებული    საწარმოთასაწარმოთასაწარმოთასაწარმოთა    ორგანიზაციულორგანიზაციულორგანიზაციულორგანიზაციულ----სამართლებრივისამართლებრივისამართლებრივისამართლებრივი        ფორმებიფორმებიფორმებიფორმები????    

 ა) შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება  (შპს);    

 ბ) ფაბრიკა;    
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 გ) ქარხანა.    

         6. 6. 6. 6. რომელირომელირომელირომელი    განმარტებააგანმარტებააგანმარტებააგანმარტებაა    სწორისწორისწორისწორი????    

 ა) შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების პასუხისმგებლობა მისი კრედიტორების 

წინაშე შემოიფარგლება საზოგადოების მთელი ქონებით;    

ბ) შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების პარტნიორები პასუხისმგებელნი არიან 

ვალდებულებების წინაშე თავიანთი ქონებით;    

გ) შპს-ის პასუხისმგებლობა ვალდებულებების მიმართ განისაზღვრება საზოგადოების ქონებით 

და პარტნიორების ქონებით.    

         7. 7. 7. 7. შპსშპსშპსშპს----ისისისის    დაარსსებისათვისდაარსსებისათვისდაარსსებისათვისდაარსსებისათვის    რამდენირამდენირამდენირამდენი    უნდაუნდაუნდაუნდა    იყოსიყოსიყოსიყოს    საწესდებოსაწესდებოსაწესდებოსაწესდებო    კაპიტალისკაპიტალისკაპიტალისკაპიტალის    ოდენობაოდენობაოდენობაოდენობა????    

ა) უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 3000ლარს;    

ბ) უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 5000 ლარს;    

გ) უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 2000 ლარს.     

                                8.  8.  8.  8.  რომელირომელირომელირომელი    განმარტებააგანმარტებააგანმარტებააგანმარტებაა    სწორისწორისწორისწორი????    

 ა) ინდივიდუალური საწარმო არის იურიდიული პირი;    

 ბ) ინდივიდუალური მეწარმე სამართლებრივ ურთიერთობებში გამოდის როგორც ფიზიკური 

პირი.    

                                    9. 9. 9. 9. რარარარა    არისარისარისარის    ““““სამეწარმეოსამეწარმეოსამეწარმეოსამეწარმეო    რეესტრირეესტრირეესტრირეესტრი”
””

”?  ?  ?  ?      

ა) საწარმოთა სამართლებრივი მონაცემების ჩასაწერად განკუთვნილი სააღრიცხვო წიგნი;    

ბ) საწარმოთა დასახელებების შესატანი სააღრიცხვო წიგნი;    

გ) საწარმოთა საქმიანობის ამსახველი წიგნი.    

                                        10. 10. 10. 10. მეწარმეობისმეწარმეობისმეწარმეობისმეწარმეობის    დასაწყებადდასაწყებადდასაწყებადდასაწყებად    უპირველესადუპირველესადუპირველესადუპირველესად    რარარარა    უნდაუნდაუნდაუნდა    გააკეთოსგააკეთოსგააკეთოსგააკეთოს    საქმისსაქმისსაქმისსაქმის    დამწყებმადამწყებმადამწყებმადამწყებმა????    

ა) სპეციალური ცოდნის შესაბამისად შეარჩიოს მისთვის ნაცნობი სფერო;    

ბ) მოიძიოს საქმის წამოწყებისათვის საჭირო ფინანსები;    

გ) შეარჩიოს შედარებით ნაცნობი სფერო, დააზუსტოს და მოიძიოს საჭირო ფინანსები.    

        11. 11. 11. 11. როგორროგორროგორროგორ    მივაღწიოთმივაღწიოთმივაღწიოთმივაღწიოთ    წარმოებისწარმოებისწარმოებისწარმოების    ეფექტიანობისეფექტიანობისეფექტიანობისეფექტიანობის    ამაღლებასამაღლებასამაღლებასამაღლებას????    

ა) წარმოების დანახარჯების მუდმივად შემცირებით, რაც შესაძლებელია მენეჯერების, 

სპეციალისტების პროფესიონალიზმის ამაღლებით;    
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ბ) შრომის მწარმოებლურობის ამაღლებით;    

გ) პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესებაზე სისტემატური მუშაობით, ახალი ტექნოლოგიების, 

ინოვაციების დანერგვით, კადრების პროფესიონალიზმის ამაღლებაზე სისტემატური 

მუშაობით.    

        12. 12. 12. 12. როგორროგორროგორროგორ    გესმითგესმითგესმითგესმით    ““““მეწარმისმეწარმისმეწარმისმეწარმის    სოციალურისოციალურისოციალურისოციალური    პასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობა”
””

”????    

ა) ეს ნიშნავს მეწარმის, მენეჯერის პასუხისმგებლობას თანამშრომლებისათვის შესაბამისი 

ანაზღაურების შეუფერხებლად გაცემაზე;    

ბ) ეს არის მეწარმის პასუხისმგებლობა როგორც თანამშრომლების, ისე თანამფლობელების, 

მომწოდებლების, მომხმარებლების, მთლიანად საზოგადოების წინაშე ვალდებულებების, 

ხელშეკრულებების შესრულებაზე.    

გ) ეს არის მეწარმის პასუხისმგებლობა თანამშრომელთათვის შრომის ნორმალური პირობების 

შექმნაზე.    

        13. 13. 13. 13. რასრასრასრას    ნინინინიშნავსშნავსშნავსშნავს    ““““პროფესიულიპროფესიულიპროფესიულიპროფესიული    ეთიკაეთიკაეთიკაეთიკა????””””    

ა) ადამიანების ქცევისა და ურთიერთობების ზნეობრივ თავისებურებებს, განპირობებულს 

პროფესიული საქმიანობის ეთიკით;    

ბ) განსაზღვრავს ეთიკურ პრინციპებსა და ნორმებს ადამიანის ქცევაში;    

გ) პროფესიული ეთიკა სიტყვისა და საქმის ერთიანობაა.    

                                    14. 14. 14. 14. რასრასრასრას    ნიშნავსნიშნავსნიშნავსნიშნავს    ““““ეტიკეტისეტიკეტისეტიკეტისეტიკეტის    დაცვადაცვადაცვადაცვა????””””    

ა) გულისხმობს  კორექტული ქცევის ნორმებს და წესებს სამსახურებრივი კონტაქტების 

პროცესში;    

ბ)  მოიცავს გარეგნული იერსახის, ქცევის მანერის და მეტყველებისადმი წაყენებულ 

მოთხოვნებს;    

გ) ითვალისწინებს  სამსახურებრივი ურთიერთობებისას კორექტული ქცევის ნორმებს, 

გარეგნული იერსახის, ქცევისა და მეტყველებისადმი წაყენებულ მოთხოვნებს.    

                                    15. 15. 15. 15. როგორროგორროგორროგორ    გესმითგესმითგესმითგესმით    ცნებაცნებაცნებაცნება    ““““დროისდროისდროისდროის    მენეჯმენტიმენეჯმენტიმენეჯმენტიმენეჯმენტი”
””

”????    

ა) დროის მენეჯმენტში იგულისხმება დროის რაციონალურად გამოყენება, რაც შესაძლებელია 

დროის სწორად განაწილებით, დაგეგმვით და მისი მიხედვით მოქმედებით;     

ბ) ნიშნავს დროის სწორად განაწილებას, დაგეგმვას;    

გ) ეს დროის მართვაა;    
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                                        16. 16. 16. 16. როგორროგორროგორროგორ    შევადგინოთშევადგინოთშევადგინოთშევადგინოთ    შესასრულებელიშესასრულებელიშესასრულებელიშესასრულებელი    სამუშაოებისსამუშაოებისსამუშაოებისსამუშაოების    შკალაშკალაშკალაშკალა????    

ა) შესასრულებელ სამუშაოთა შკალა უნდა შევადგინოთ პრიორიტეტების მიხედვით;    

ბ) სამუშაოების შკალა შევადგინოთ ასეთი თანამიმდევრობით:1 – გადაუდებელი და 

მნიშვნელოვანი სამუშაოები, 2 – მნიშვნელოვანი და არაგადაუდებელი, 3 – გადაუდებელი, 

მაგრამ ნაკლებად მნიშვნელოვანი, არაგადაუდებელი, ნაკლებად მნიშვნელოვანი.    

                                        17. 17. 17. 17. აუცილებლობასაუცილებლობასაუცილებლობასაუცილებლობას    წარმოადგენსწარმოადგენსწარმოადგენსწარმოადგენს    სამუშაოთასამუშაოთასამუშაოთასამუშაოთა    შესრულებისშესრულებისშესრულებისშესრულების    ვადებისვადებისვადებისვადების    დადგენადადგენადადგენადადგენა    დადადადა    

შესრულებისშესრულებისშესრულებისშესრულების    კონტროლისკონტროლისკონტროლისკონტროლის    დაწესებადაწესებადაწესებადაწესება? ? ? ?     

ა) დროის სწორი მენეჯმენტისათვის აუცილებელია  პრიორიტეტების მიხედვით 

განსაზღვრულ სამუშაოებზე შესრულების ვადების დადგენა და შესრულებაზე კონტროლის 

დაწესება;    

ბ) გადაუდებელ და მნიშვნელოვნ სამუშაოებზე აუცილებელია განისაზღვროს შესრულების 

ვადები;    

გ) არ მიმაჩნია აუცილებლად.    

          18. 18. 18. 18. რასრასრასრას    ნიშნავსნიშნავსნიშნავსნიშნავს    ““““გუნდიგუნდიგუნდიგუნდი????””””    

ა) გუნდი – ეს არის ერთ სტრუქტურაში მომუშავეთა ჯგუფი;    

ბ) სპეციალისტების ჯგუფი, რომელთა საქმიანობა საერთო მიზანს ემსახურება ერთგულად;    

 გ) ადამიანები, სპეციალისტები, რომელთაც მეგობრობა აერთიანებთ.    

          19. 19. 19. 19. რარარარა    თვისებებითვისებებითვისებებითვისებები    უნდაუნდაუნდაუნდა    გააჩნდესგააჩნდესგააჩნდესგააჩნდეს    გუნდისგუნდისგუნდისგუნდის    ლიდერსლიდერსლიდერსლიდერს????    

ა) უნდა შეეძლოს გუნდის წინაშე მდგარი ამოცანების სწორად განსაზღვრა;    

ბ) უნდა შეეძლოს გუნდის წევრთა შესაძლებლობების სწორად გამოყენება, მათი პროფესიული 

განვითარებისათვის ხელშეწყობა;    

გ) უნდა იყოს კომუნიკაბელური, კომპეტენტური, შეეძლოს სწორი გადაწყვეტილებების მიღება, 

გუნდში შრომითი სულისკვეთების შექმნა, დისციპლინის დამყარება, გუნდის წევრების 

შრომის დაფასება და სტიმულირება.    

                                        20. 20. 20. 20. რაზეარაზეარაზეარაზეა    დამოკიდებულდამოკიდებულდამოკიდებულდამოკიდებულიიიი    გუნდისგუნდისგუნდისგუნდის    წარმატებულიწარმატებულიწარმატებულიწარმატებული    მუშაობამუშაობამუშაობამუშაობა????    

ა) ლიდერის მიერ გუნდის წევრთა როლების და ამოცანების სწორად განაწილებაზე;    

ბ) გუნდის ყველა წევრთა კოორდინირებულ ქცევაზე, მათ შორის კარგ ურთიერთობაზე;    

გ) გუნდის წევრთა შორის სამუშაოების სწორად განაწილებაზე,  შეთანხმებულ მუშაობაზე, 

საქმიან ურთიერთობაზე.    
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                                21. 21. 21. 21. რარარარა    იწვევსიწვევსიწვევსიწვევს    გუნდისგუნდისგუნდისგუნდის    წევრებშიწევრებშიწევრებშიწევრებში    ყველაზეყველაზეყველაზეყველაზე    მეტადმეტადმეტადმეტად    სტრესებსსტრესებსსტრესებსსტრესებს????    

ა) სამუშაოს სირთულე და არასათანადო სტიმულირება;    

ბ) გამუდმებული რეორგანიზაციები, სამუშაოს დაკარგვის შიში;    

გ) სამუშაოს სირთულე.    

        22. 22. 22. 22. რასრასრასრას    ნიშნავსნიშნავსნიშნავსნიშნავს    კადრებისკადრებისკადრებისკადრების    პროფესიულიპროფესიულიპროფესიულიპროფესიული    განვითარებაგანვითარებაგანვითარებაგანვითარება????    

ა) მუშაკისთვის განკუთვნილი სამუშაოს წარმატებით ათვისებას, მუდმივად სწრაფვას 

სიახლეების ათვისებისა და თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის გაღრმავებისაკენ, 

კვალიფიკაციის ამაღლებას;    

ბ) კვალიფიკაციის ამაღლებას;    

3) დაწინაურების რეზერვში ჩარიცხვას.    

        23. 23. 23. 23. რარარარა    მუშაობამუშაობამუშაობამუშაობა    უნდაუნდაუნდაუნდა    ჩატარდესჩატარდესჩატარდესჩატარდეს    საწარმოშისაწარმოშისაწარმოშისაწარმოში    ახალმიღებულიახალმიღებულიახალმიღებულიახალმიღებული    კადრებისკადრებისკადრებისკადრების    

ადაპტაციისათვისადაპტაციისათვისადაპტაციისათვისადაპტაციისათვის????    

ა) სამუშაოს , კოლექტივის გაცნობა;    

ბ) ახალმიღებულისათვის უშუალო ხელმძღვანელის მიერ სამუშაოს, მოვალეობების 

გაცნობა;საწარმოს ისტორიის, მიღწევების გაცნობა;    

გ) თანამშრომლებთან დაახლოება.    

        24. 24. 24. 24. როგორროგორროგორროგორ    მივაღწიოთმივაღწიოთმივაღწიოთმივაღწიოთ    მაღალმაღალმაღალმაღალ    პროფესიონალიზმსპროფესიონალიზმსპროფესიონალიზმსპროფესიონალიზმს, , , , წარმატებასწარმატებასწარმატებასწარმატებას            საქმიანობაშისაქმიანობაშისაქმიანობაშისაქმიანობაში????    

ა) მთავარია სწორი არჩევანის გაკეთება;    

ბ) მუშაობის დაწყებიდანვე ნებისმიერი სამუშაოსადმი მაღალი პასუხისმგებლობისა და 

დაინტერესების გამოჩენა;    

გ) პროფესიის სწორად არჩევა, მუდმივი სწრფვა პროფესიის კარგად დაუფლებისადმი, 

დამსახურებულად კარიერული წინსვლა.    

         25. 25. 25. 25. ვინვინვინვინ    არისარისარისარის    მენეჯერიმენეჯერიმენეჯერიმენეჯერი????    

ა) პირი, რომელიც ხელმძღვანელობს საწარმოს მთლიან საქმიანობას;    

ბ) პირი, რომელიც ხელმძღვანელობს საწარმოს რომელიმე სტრუქტურულ ქვედანაყოფს ან 

მთლიანად საწარმოს;    

გ) პირი, რომელიც ხელმძღვანელობს საწარმოს სტრუქტურულ ქვედანაყოფს.    

         26. 26. 26. 26. როგორროგორროგორროგორ    გესმითგესმითგესმითგესმით    ----        ““““მენეჯერისმენეჯერისმენეჯერისმენეჯერის    ავტორიტეტიავტორიტეტიავტორიტეტიავტორიტეტი????””””    
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ა) ეს არის აღიარება, როგორც ხელმძღვანელისა, თანამშრომლების მხრიდან;    

ბ) მორალურ-ფსიქოლოგიური ზეგავლენა თანამშრომლებზე;    

გ) ეს  არის თანამდებობრივი მორალურ-ფსიქოლოგიური ზეგავლენა თანამშრომლებზე და 

აღიარება ხელმძღვანელისა თანამშრომლების მიერ.    

         27. 27. 27. 27. მენეჯერისმენეჯერისმენეჯერისმენეჯერის    ფორმალურიფორმალურიფორმალურიფორმალური    დადადადა    პიროვნულიპიროვნულიპიროვნულიპიროვნული    ავტორიტეტიდანავტორიტეტიდანავტორიტეტიდანავტორიტეტიდან    რომელსრომელსრომელსრომელს    ანიჭებთანიჭებთანიჭებთანიჭებთ    

უპირატესობასუპირატესობასუპირატესობასუპირატესობას????    

ა) ფორმალურ ანუ თანამდებობრივ ავტორიტეტს;    

ბ) პიროვნულ ავტორიტეტს, გამომდინარეს მისი საქმიანობიდან;    

გ) ფორმალურ და პიროვნულ ავტორიტეტს ერთიანობაში, რაც გამოხატავს ხელმძღვანელის 

ფაქტიურ ავტორიტეტს კოლექტივში.    

         28. 28. 28. 28. რასრასრასრას    ნიშნავსნიშნავსნიშნავსნიშნავს    ““““ხელმძღვანელობისხელმძღვანელობისხელმძღვანელობისხელმძღვანელობის    ავტორიტარულიავტორიტარულიავტორიტარულიავტორიტარული    სტილისტილისტილისტილი”
””

”????    

ა) ერთპიროვნულ მმართველობას, მისი მუშაობის პრინციპია – ბრძანებების გაცემა;    

ბ) ხელმძღვანელი არ იზიარებს თანამშრომელთა მოსაზრებებს;    

გ) გადაწყვეტილებებს იღებს დამოუკიდებლად.    

                                    29. 29. 29. 29. რასრასრასრას    ნიშნავსნიშნავსნიშნავსნიშნავს    ““““დემოკრატიულიდემოკრატიულიდემოკრატიულიდემოკრატიული    სტილისსტილისსტილისსტილის    ხელმძღვანელიხელმძღვანელიხელმძღვანელიხელმძღვანელი”
””

”????    

1) საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს დაქვედებარებულთა წინადადებების გათვალისწინებით;    

2) ახორციელებს უფლება-მოსილებათა და ამოცანების დელეგირებას თანამშრომლებზე;    

3) გადაწყვეტილებას იღებს თანამშრომელთა აზრის გათვალისწინებით და მათზე ახდენს 

შესასრულებელი დავალებების და ამოცანების დელეგირებას.    

                                    30. 30. 30. 30. რარარარა    მოთხოვნებიამოთხოვნებიამოთხოვნებიამოთხოვნებია    მენეჯერისმენეჯერისმენეჯერისმენეჯერის    წინაშეწინაშეწინაშეწინაშე????    

ა) უნდა გააჩნდეს წინასწარხედვის, პროგნოზირების უნარი;    

ბ) უნდა იყოს თავისი სიტყვის პატრონი, სანდო საქმიან ურთიერთობებში;    

გ) უნდა იყოს კომპეტენტური თავის სახელმძღვანელო სფეროში, ერკვეოდეს ეკონომიკის 

მართვის საკითხებში, შეეძლოს პრიორიტეტების განსაზღვრა, სწორი და დროული 

გადაწყვეტილებების მიღება, უნდა იყოს კომუნიკაბელური ადამიანებთან ურთიერთობაში.    

                                        31. 31. 31. 31. როგორროგორროგორროგორ    გესმითგესმითგესმითგესმით    კომუნიკაციისკომუნიკაციისკომუნიკაციისკომუნიკაციის    როლიროლიროლიროლი    საწარმოშისაწარმოშისაწარმოშისაწარმოში????    

ა) კომუნიკაცია ადამიანებს შორის ინფორმაციის გაცვლაა, მის გარეშე ორგანიზაცია არ 

იარსებებს;    
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ბ)კომუნიკაციის შედეგად მიიღება ინფორმაცია, რომლის გაანალიზების შედეგად მიიღება 

გადაწყვეტილება;    

გ) კომუნიკაციის პროცესი უწყვეტად მიმდინარეობს საწარმოში.    

                                        32. 32. 32. 32. როგორროგორროგორროგორ    გესმითგესმითგესმითგესმით: : : : კომუნიკაციაკომუნიკაციაკომუნიკაციაკომუნიკაცია    ორგანიზაციასაორგანიზაციასაორგანიზაციასაორგანიზაციასა    დადადადა    მისმისმისმის    გარეშეგარეშეგარეშეგარეშე    გარემოსგარემოსგარემოსგარემოს    შორისშორისშორისშორის????    

ა) ეს არის კავშირები, კომუნიკაცია მომხმარებლებთან, მომწოდებლებთან, სახელმწიფოსთან, 

საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან;    

ბ) ეს არის კომუნიკაცია მომხმარებლებთან ბაზარზე საქონლის მოძრაობის, მოთხოვნების 

შესახებ;    

გ) ეს არის კომუნიკაცია საწარმოს გარეთ არსებულ ორგანიზაციებთან.    

          33. 33. 33. 33. რასრასრასრას    ნიშნავსნიშნავსნიშნავსნიშნავს: : : : ““““ვერტიკალურივერტიკალურივერტიკალურივერტიკალური    კომუნიკაციაკომუნიკაციაკომუნიკაციაკომუნიკაცია    ორგანიზაციისორგანიზაციისორგანიზაციისორგანიზაციის    შიგნითშიგნითშიგნითშიგნით????””””    

ა) კომუნიკაციის მეშვეობით ინფორმაციის მოძრაობას ხელმძღვანელობის ზედა რგოლიდან 

ქვედა რგოლამდე;    

ბ) კომუნიკაციის მეშვეობით ინფორმაციის მოძრაობას ზედა რგოლიდან ქვედამდე და ქვედა 

რგოლიდან ზედამდე;    

გ) ინფორმაციის მოძრაობას ქვედა რგოლიდან ზედამდე.    

          34. 34. 34. 34. რასრასრასრას    ნიშნავსნიშნავსნიშნავსნიშნავს::::””””    ჰორიზონტალურიჰორიზონტალურიჰორიზონტალურიჰორიზონტალური    კომუნიკაციებიკომუნიკაციებიკომუნიკაციებიკომუნიკაციები    ორგანიზაციისორგანიზაციისორგანიზაციისორგანიზაციის    შიგნითშიგნითშიგნითშიგნით????””””    

ა) ეს არის კომუნიკაცია ერთი დონის თანამდებობის პირებს შორის;    

ბ) ეს არის კომუნიკაცია ერთი დონის სტრუქტურულ ქვედანაყოფებს შორის;    

გ) ეს არის კომუნიკაცია სპეციალისტებს შორის.    

         35. 35. 35. 35. ხელმძღვანელისხელმძღვანელისხელმძღვანელისხელმძღვანელის    საკომუნიკაციოსაკომუნიკაციოსაკომუნიკაციოსაკომუნიკაციო    ურთიერთობებშიურთიერთობებშიურთიერთობებშიურთიერთობებში    დროისდროისდროისდროის    რარარარა    ხვედრითიხვედრითიხვედრითიხვედრითი    წილიწილიწილიწილი    

უჭირავსუჭირავსუჭირავსუჭირავს    თანამშრომლებთანთანამშრომლებთანთანამშრომლებთანთანამშრომლებთან    ურთიერთობებსურთიერთობებსურთიერთობებსურთიერთობებს????    

ა) დაახლოებით კომუნიკაციების დროის 50%;    

ბ) დაახლოებით კომუნიკაციების დროის 2/3-ზე მეტი;    

გ)  დაახლოებით კომუნიკაციების დროის 20%.    

          36. 36. 36. 36. ხელმძღვანელისხელმძღვანელისხელმძღვანელისხელმძღვანელის    მიერმიერმიერმიერ    ვერბალურივერბალურივერბალურივერბალური    დადადადა    არავერბალურიარავერბალურიარავერბალურიარავერბალური    კომუნიკაციებითკომუნიკაციებითკომუნიკაციებითკომუნიკაციებით    აზრისაზრისაზრისაზრის    

გამოხატვისასგამოხატვისასგამოხატვისასგამოხატვისას    როგორიროგორიროგორიროგორი    დონითდონითდონითდონით    ხდებახდებახდებახდება    ინფორმაციისინფორმაციისინფორმაციისინფორმაციის    აღქმააღქმააღქმააღქმა    მსმენელისმსმენელისმსმენელისმსმენელის    ((((მაყურებლისმაყურებლისმაყურებლისმაყურებლის) ) ) ) მიერმიერმიერმიერ????    

ა) უფრო მეტი დოზით აღიქმება ვერბალურად გამოხატული ინფორმაცია;    
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ბ) არავერბალურად (მიმიკით, ჟესტიკულაციით) გამოხატული ინფორმაცია უფრო მეტად 

აღიქმება მსმენელ-მაყურებლის მიერ;    

გ) ვერბალურად და არავერბალურად გადაცემული ინფომაცია თანაბრად აღიქმება მსმენელის 

მიერ.    

                                            37. 37. 37. 37. რარარარა    შეფერხებებიშეფერხებებიშეფერხებებიშეფერხებები    შეიძლებაშეიძლებაშეიძლებაშეიძლება    არსებობდესარსებობდესარსებობდესარსებობდეს    ორგანიზაციულორგანიზაციულორგანიზაციულორგანიზაციულ    კომუნიკაციებშიკომუნიკაციებშიკომუნიკაციებშიკომუნიკაციებში????    

ა) შეტყობინების დაგვიანებით მიწოდება შესაბამისი პირისათვის;    

ბ) შეტყობინებაში აზრის დამახინჯებულად და გაუგებრად გადმოცემა;    

გ) შეტყობინების გასაგებად და დროულად მიუწოდებლობა ადრესატისთვის.    

                                            38. 38. 38. 38. რარარარა    არისარისარისარის    კომუნიკაციურიკომუნიკაციურიკომუნიკაციურიკომუნიკაციური    პროცესისპროცესისპროცესისპროცესის    ძირითადიძირითადიძირითადიძირითადი    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი????    

ა) ინფორმაციის სწორად გაგება;    

ბ) ინფორმაციაზე დროული რეაგირება;    

გ) ინფორმაციის სწორად აღქმა და დროული რეაგირება.    

          39. 39. 39. 39. როგორროგორროგორროგორ    გესმითგესმითგესმითგესმით    ტერმინებიტერმინებიტერმინებიტერმინები: : : : ““““პერსონალიპერსონალიპერსონალიპერსონალი”
””

”, , , , ““““კადრებიკადრებიკადრებიკადრები????””””    

ა) პერსონალი, კადრები – ორგანიზაციის თანამშრომლებია;    

ბ) პერსონალი, კადრები ორგანიზაციის მომუშავეთა საშტატო შემადგენლობაა, რომლებიც 

ასრულებენ სხვადასხვა ფუნქციებს;    

გ) პერსონალი, კადრები ორრგანიზაციაში მომუშავე ადამიანებია.    

                                        40. 40. 40. 40. მომუშავეთამომუშავეთამომუშავეთამომუშავეთა    რარარარა    კატეგორიაკატეგორიაკატეგორიაკატეგორია    მიეკუთვნებამიეკუთვნებამიეკუთვნებამიეკუთვნება    ““““ძირითადძირითადძირითადძირითად    მუშებსმუშებსმუშებსმუშებს????””””    

ა) ძირითადი მუშები არიან მომუშავეები, რომლებიც უშუალოდ ქმნიან მატერიალურ 

დოვლათს;    

ბ) ძირითად მუშებს უწოდებენ მაღალკვალიფიციურ მუშებს;    

გ) ძირითადი მუშები დასაქმებული არიან ძირითად ტექნოლოგიურ პროცესებში, რის 

შედეგად იქმნება მატერიალური პროდუქტი.    

                                        41. 41. 41. 41. მომუშავეთამომუშავეთამომუშავეთამომუშავეთა    რარარარა    კატეგორიაკატეგორიაკატეგორიაკატეგორია    მიეკუთვნებამიეკუთვნებამიეკუთვნებამიეკუთვნება    ““““დამხმარედამხმარედამხმარედამხმარე    მუშებმუშებმუშებმუშებსსსს????””””    

ა) დამხმარე მუშები მომსახურებას უწევენ ძირითად ანუ ტექნოლოგიურ პროცესებს;    

ბ) დამხმარე მუშები ეხმარებიან ძირითად მუშებს სამუშაოს შესრულებაში    

გ) დამხმარე მუშები ასრულებენ სხვადასხვა სამუშაოებს.    
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          42. 42. 42. 42. რასრასრასრას    ნიშნავსნიშნავსნიშნავსნიშნავს    ““““ინტუიციურიინტუიციურიინტუიციურიინტუიციური    გადაწყვეტილებაგადაწყვეტილებაგადაწყვეტილებაგადაწყვეტილება????””””    

ა) სწრაფად მიღებული გადაწყვეტილება;    

ბ) გამოცდილებაზე დამყარებული გადაწყვეტილება;    

გ)  გადაწყვეტილება მიღებული საკუთარი შეგრძნების, ინტუიციის საფუძველზე.    

                                        43. 43. 43. 43. რასრასრასრას    ნიშნავსნიშნავსნიშნავსნიშნავს    ““““მსჯელობაზემსჯელობაზემსჯელობაზემსჯელობაზე    დამყარებულიდამყარებულიდამყარებულიდამყარებული    გადაწყვეტილებაგადაწყვეტილებაგადაწყვეტილებაგადაწყვეტილება????””””    

ა) გადაწყვეტილება დამყარებული ცოდნაზე;    

ბ) გადაწყვეტილება დამყარებული გამოცდილებაზე;    

გ) გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღება წარსულში შექმნილი ანალოგიური სიტუაციის 

გაანალიზებით, წარმატებული ალტერნატივის არჩევით.    

                                        44. 44. 44. 44. როგორროგორროგორროგორ    გესმითგესმითგესმითგესმით    ““““რაციონალურირაციონალურირაციონალურირაციონალური    გადაწყვეტილებაგადაწყვეტილებაგადაწყვეტილებაგადაწყვეტილება????””””    

ა) დაფუძნებულია გამოცდილებაზე, მაღალ კომპეტენტურობაზე    

ბ) ემყარება ობიექტურ ანალიტიკურ პროცესს;    

გ) ანალიზის შედეგად განსიზღვრება რამდენიმე ალტერნატივა, ხდება მათი შეფასება და 

აქედან გამომდინარე გადაწყვეტილების ყველაზე რაციონალური ალტერნატივის შერჩევა.    

          45. 45. 45. 45. რარარარა    არისარისარისარის    საჭიროსაჭიროსაჭიროსაჭირო    მნიშვნელოვამნიშვნელოვამნიშვნელოვამნიშვნელოვანინინინი    გადაწყვეტილებისგადაწყვეტილებისგადაწყვეტილებისგადაწყვეტილების    შესასრულებლადშესასრულებლადშესასრულებლადშესასრულებლად????    

ა) გადაწყვეტილების რეალიზაციის გეგმა-გრაფიკის შედგენა;    

ბ) გადაწყვეტილების შესრულებაზე კონტროლის დაწესება;     

გ) გადაწყვეტილების რეალიზაციის ღონისძიებათა გეგმის შედგენა, შესრულებაზე კონტროლის 

დაწესება.     

                                        46. 46. 46. 46. განმარტეგანმარტეგანმარტეგანმარტეთთთთ    ““““სააქციოსააქციოსააქციოსააქციო    საზოგადოებასაზოგადოებასაზოგადოებასაზოგადოება    ((((სსსსსსსს))))””””    

ა) სააქციო საზოგადოება არის საწარმო;    

ბ) სააქციო საზოგადოება არის მეწარმეობის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა;    

გ) სააქციო საზოგადოება არის აქციონერების საზოგადოება.    

          47. 47. 47. 47. რამდენსრამდენსრამდენსრამდენს    უნდაუნდაუნდაუნდა    შეადგენდესშეადგენდესშეადგენდესშეადგენდეს    სააქციოსააქციოსააქციოსააქციო    საზოგადოებისსაზოგადოებისსაზოგადოებისსაზოგადოების    საწსაწსაწსაწესდებოესდებოესდებოესდებო    კაპიტალისკაპიტალისკაპიტალისკაპიტალის    

სიდიდესიდიდესიდიდესიდიდე????    

ა) უნდა აღემატებოდეს 10 ათას ლარს;    

ბ) უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 15 ათას ლარს;    
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გ) უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 8 ათას ლარს.    

          48. 48. 48. 48. რარარარა    შედისშედისშედისშედის    სააქციოსააქციოსააქციოსააქციო    საზოგადოებისსაზოგადოებისსაზოგადოებისსაზოგადოების    სამეთვალყურეოსამეთვალყურეოსამეთვალყურეოსამეთვალყურეო    საბჭოსსაბჭოსსაბჭოსსაბჭოს    კომპეტენციაშიკომპეტენციაშიკომპეტენციაშიკომპეტენციაში????    

ა) დირექტორების საქმიანობისადმი კონტროლის გაწევა;    

ბ) საზოგადოების საქმიანობაზე ნებისმიერი ინფორმაციის მოთხოვნა;    

გ) კონტროლის დაწესება ხელმძღვანელობის საქმიანობაზე, საფინანსო საქმიანობის ანალიზი, 

დირექტორების დანიშვნა ან გამოწვევა.    

                                        49. 49. 49. 49. როგორიაროგორიაროგორიაროგორია    სსსსსსსს----ისისისის    პასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობაპასუხისმგებლობა    კრედიტორებისკრედიტორებისკრედიტორებისკრედიტორების    წინაშეწინაშეწინაშეწინაშე????    

ა) პასუხისმგებლობა შემოიფარგლება სს-ის მთელი ქონებით;    

ბ) კრედიტორების წინაშე პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აქციონერებს;    

გ) კრედიტორების წინაშე პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აქციონერებს თავიანთი წილის 

გათვალისწინებით.    

          50. 50. 50. 50. რასრასრასრას    წარმოადგენსწარმოადგენსწარმოადგენსწარმოადგენს    სსსსსსსს----ისისისის    ““““სსსსაერთოაერთოაერთოაერთო    კრებაკრებაკრებაკრება????””””    

ა) საერთო კრება სააქციო საზოგადოების უმაღლესი ორგანოა, სადაც აქციონერები 

ახორციელებენ თავიანთ უფლებებს;    

ბ) საერთო კრებას არ ევალება სს-ის სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცება;    

გ) საერთო კრება სს-ის უმაღლესი ორგანოა, იგი იღებს გადაწყვეტილებას სამეთვალყურეო 

საბჭოს შემადგენლობის, დირექტორების შეცვლის შესახებ და სხვა.    

   ლ ი ტ ე რ ა ტ უ რ ა 

1. ნ. პაიჭაძე. პერსონალის მართვა. თსუ-ს გამომცემლობა. 2012 წ.; 

2. საქართველოს კანონი “მეწარმეთა შესახებ”; 

3. მ. ლომსაძე-კუჭავა, გ. ამყოლაძე, ნ. ლორთქიფანიძე. პროფესიული უნარ-ჩვევები. 

ელექტრონული ვერსია.  სტუ-ს ბიბლიოთეკა. 976-9947-16.E2013. QM 
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სასწავლოსასწავლოსასწავლოსასწავლო    კურსიკურსიკურსიკურსი        „„„„ეკონომიკაეკონომიკაეკონომიკაეკონომიკა    დადადადა    მარკეტინგიმარკეტინგიმარკეტინგიმარკეტინგი““““    

 

კონსულტანტიკონსულტანტიკონსულტანტიკონსულტანტი        მაიამაიამაიამაია    ლომსაძელომსაძელომსაძელომსაძე----კუჭავაკუჭავაკუჭავაკუჭავა; ; ; ; მობმობმობმობ. 597 39 99 86. 597 39 99 86. 597 39 99 86. 597 39 99 86 
    

1.1.1.1. ეკონომიკა წარმოადგენს მეცნიერების დარგს, რომელიც შეისწავლისეკონომიკა წარმოადგენს მეცნიერების დარგს, რომელიც შეისწავლისეკონომიკა წარმოადგენს მეცნიერების დარგს, რომელიც შეისწავლისეკონომიკა წარმოადგენს მეცნიერების დარგს, რომელიც შეისწავლის: : : :     

ა) პიროვნული და საზოგადოებრივი მზარდი მოთხოვნილებების ფორმირების                                         

საკითხებს, მათი დაკმაყოფილების (უზრუნველყოფის) გზებსა და მეთოდებს; 

ბ) საზოგადოების მიერ თავისი შეზღუდული რესურსების მართვის  გამოხატულებას; 

გ) ეკონომიური მოდელების ჩამოყალიბებას და მათი რეალიზებას. 

 

2.2.2.2. წარმოების ეფექტიანობის ძირითად მაჩვენებელს შრომის ნაყოფიერება                              წარმოების ეფექტიანობის ძირითად მაჩვენებელს შრომის ნაყოფიერება                              წარმოების ეფექტიანობის ძირითად მაჩვენებელს შრომის ნაყოფიერება                              წარმოების ეფექტიანობის ძირითად მაჩვენებელს შრომის ნაყოფიერება                              

((((მწარმოებლურობა) წარმოადგენს, რომლის განსაზღვრაში მონაწილეობს:მწარმოებლურობა) წარმოადგენს, რომლის განსაზღვრაში მონაწილეობს:მწარმოებლურობა) წარმოადგენს, რომლის განსაზღვრაში მონაწილეობს:მწარმოებლურობა) წარმოადგენს, რომლის განსაზღვრაში მონაწილეობს:    

ა) სამუშაო ძალა და სამუშაო დრო; 

ბ) პროდუქციის რაოდენობა და დახარჯული შრომა; 

გ) შრომის საგნები და შრომის იარაღები.  

 

3.3.3.3. საერთოდ, ეკონომიკაში ინფლაციის დროებით შემცირება უმუშევრობის დროებით საერთოდ, ეკონომიკაში ინფლაციის დროებით შემცირება უმუშევრობის დროებით საერთოდ, ეკონომიკაში ინფლაციის დროებით შემცირება უმუშევრობის დროებით საერთოდ, ეკონომიკაში ინფლაციის დროებით შემცირება უმუშევრობის დროებით 

ზრდას იწვევს. ვინ შეისწავლა ეს დამოკიდებულება?ზრდას იწვევს. ვინ შეისწავლა ეს დამოკიდებულება?ზრდას იწვევს. ვინ შეისწავლა ეს დამოკიდებულება?ზრდას იწვევს. ვინ შეისწავლა ეს დამოკიდებულება?    

ა) ფილიპსმა; 

ბ) ადამ სმიტმა და დავით რიკარდომ; 

გ) ჯონ მაქსველმა. 

 

4. თუ საქონელზე მოთხოვნა გაიზრდება და მიწოდება შემცირდება, როგორ 

შეიცვლება წონასწორული ფასი?  

ა) უცვლელი დარჩება; 

ბ) შემცირდება; 

გ) გაიზრდება. 

 

5. რომელი ნახაზი გვიჩვენებს რომელი ნახაზი გვიჩვენებს რომელი ნახაზი გვიჩვენებს რომელი ნახაზი გვიჩვენებს ფილიპსის მრუდს მოკლევადიან პერიოდში.ფილიპსის მრუდს მოკლევადიან პერიოდში.ფილიპსის მრუდს მოკლევადიან პერიოდში.ფილიპსის მრუდს მოკლევადიან პერიოდში. 

ა) 
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ბ)   

გ)  

 
 

6) 6) 6) 6) მარკეტინგიმარკეტინგიმარკეტინგიმარკეტინგი    წარმოებულიაწარმოებულიაწარმოებულიაწარმოებულია    ინგლისურიინგლისურიინგლისურიინგლისური    სიტყვისგანსიტყვისგანსიტყვისგანსიტყვისგან    დადადადა    ნიშნავსნიშნავსნიშნავსნიშნავს::::    
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ა) საზოგადოების წევრებს შორის ეკონომიკური კეთილდღეობის სამართლიან 

განაწილებას. 

ბ) ეკონომიკური საქმიანობის უნარი გავლენა მოახდინოს საბაზრო ფასებზე; 

გ) აქტიური ზემოქმედება ბაზარზე და არსებულ მოთხოვნილებებზე, ამ 

მოთხოვნილებათა ფორმირების პროცესზე. 

 

7). დავუშვათდავუშვათდავუშვათდავუშვათ    თვითმფრინავშითვითმფრინავშითვითმფრინავშითვითმფრინავში    10 10 10 10 ცარიელიცარიელიცარიელიცარიელი    ადგილიაადგილიაადგილიაადგილია. . . . დასაწყისშიდასაწყისშიდასაწყისშიდასაწყისში    თვითმფრინავისთვითმფრინავისთვითმფრინავისთვითმფრინავის    

ბილეთიბილეთიბილეთიბილეთი    500 $ 500 $ 500 $ 500 $ ღირდაღირდაღირდაღირდა.  .  .  .  აეროპორტისაეროპორტისაეროპორტისაეროპორტის    ჭიშკართანჭიშკართანჭიშკართანჭიშკართან    არისარისარისარის    მსურველებიმსურველებიმსურველებიმსურველები, , , , რომლებიცრომლებიცრომლებიცრომლებიც    ნაკლებნაკლებნაკლებნაკლებ    

თანხასთანხასთანხასთანხას    იხდიანიხდიანიხდიანიხდიან. . . . როგორროგორროგორროგორ    უნუნუნუნდადადადა    მოიქცესმოიქცესმოიქცესმოიქცეს    ავიაკომპანიაავიაკომპანიაავიაკომპანიაავიაკომპანია::::    

ა) გაყიდოს ბილეთები 450 $;  

ბ) გაყიდოს ბილეთები 500 $;  

გ) გაყიდოს ბილეთები 550 $. 

 

8. გადაწყვეტილებისგადაწყვეტილებისგადაწყვეტილებისგადაწყვეტილების    ალტერნატიულობაალტერნატიულობაალტერნატიულობაალტერნატიულობა    არისარისარისარის::::    

ა) არჩევითობა; 

ბბბბ) რასაც ვფლობთ ამ ნივთის შესაძენად; 

გ) საზოგადოების წევრებს შორის ეკონომიკური კეთილდღეობის სამართლიანი  

განაწილება. 

 

9. მწარმოებლურობამწარმოებლურობამწარმოებლურობამწარმოებლურობა    არისარისარისარის::::    

ა) მიწოდების პრინციპები; 

ბ) ერთ სამუშაო საათში წარმოებული საქონლისა და მომსახურეობის რაოდენობა; 

გ) საზოგადოების წევრებს შორის ეკონომიკური კეთილდღეობის სამართლიანი  

განაწილება. 

 

10.    ფიუჩერულიფიუჩერულიფიუჩერულიფიუჩერული    ბაზარიბაზარიბაზარიბაზარი    არისარისარისარის;;;;    

   ა) მიწოდება სჭარბობს მოთხოვნა; 

ბ) მოთხოვნა სჭარბობს მიწოდებას; 

გ) მომავლის ბაზარი; 

 

11. რელევანტურირელევანტურირელევანტურირელევანტური    ბაზარიბაზარიბაზარიბაზარი    არისარისარისარის::::    

ა) საოჯახო მეურნეობის უნარიანად გაძღოლა; 

            ბ) საქონლის გაცვლის სფერო; 

გ) როცა საწარმოსათვის ყალიბდება კონკურენციისა და მონოპოლიის ჭეშმარიტი 

ურთიერთობები. 

 

12. კონკურენციაკონკურენციაკონკურენციაკონკურენცია    არისარისარისარის::::    

ა)  კერძო საკუთრების სისტემა; 

ბ) ბაზრის ისეთი მდგომარეობა, როდესაც ფირმები დიდი რაოდენობით ერთი და 

იგივე საქონელს აწარმოებენ; 

გ) მიწოდების პრინციპები. 
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13. ბიუჯეტისბიუჯეტისბიუჯეტისბიუჯეტის    დეფიციტიდეფიციტიდეფიციტიდეფიციტი    არისარისარისარის::::    

ა) სამთავრობო ხარჯების ზრდა; 

      ბ) ცხოვრების დონის შენელებული ზრდა; 

   გ) როცა სამთავრობო ხარჯები სამთავრობო შემოსავალზე მეტია; 

 

14. ეკონომიკურიეკონომიკურიეკონომიკურიეკონომიკური    მოდელიმოდელიმოდელიმოდელი    არისარისარისარის::::    

   ა) საზოგადოების მიერ თავისი შეზღუდული რესურსების მართვის  გამოხატულება; 

   ბ) რეალობის გამარტივებული ასახვა; 

   გ) ეკონომიური მოდელების ჩამოყალიბება. 

 

15. 15. 15. 15. რარარარა    არისარისარისარის    მარკეტინგისმარკეტინგისმარკეტინგისმარკეტინგის    ძირითადიძირითადიძირითადიძირითადი    ფუნქციაფუნქციაფუნქციაფუნქცია????    

   ა) საოჯახო მეურნეობის მართვის „უხილავი ხელი“; 

   ბ) საზოგადოებრივი რესურსების მართვა; 

   გ) მომხმარებლის დაკმაყოფილება, პროგნოზის გაკეთება და ამა თუ იმ საქმიანობის 

მოგების განსაზღვრა. 

 

16. 16. 16. 16. რასრასრასრას წარმოადგენსწარმოადგენსწარმოადგენსწარმოადგენს მიწოდებისმიწოდებისმიწოდებისმიწოდების კანონიკანონიკანონიკანონი    ???? 

   ა) რაც უფრო იზრდება ფასი, მით უფრო იზრდება მიწოდება; 

   ბ) რაც უფრო იზრდება ფასი, მით უფრო მცირდება  მიწოდება; 

   გ) მიწოდება დამოკიდებულია საბაზრო სისტემაზე. 

 

17. 17. 17. 17. რასრასრასრას    წარმოადგენსწარმოადგენსწარმოადგენსწარმოადგენს    მოთხოვნისმოთხოვნისმოთხოვნისმოთხოვნის    კანონიკანონიკანონიკანონი????    

        ა) რაც უფრო იზრდება ფასი, მით უფრო მცირდება  მოთხოვნა; 

  ბ) მოთხოვნა დამოკიდებულია საბაზრო სისტემაზე; 

  გ) რაც უფრო იზრდება ფასი, მით უფრო იზრდება   მოთხოვნა; 

 

18. 18. 18. 18. 1960 1960 1960 1960 წელსწელსწელსწელს    ჯერომჯერომჯერომჯერომ    მაკკარტნიმმაკკარტნიმმაკკარტნიმმაკკარტნიმ    მარკეტინგისმარკეტინგისმარკეტინგისმარკეტინგის    სტრატეგიაშისტრატეგიაშისტრატეგიაშისტრატეგიაში    შემავალიშემავალიშემავალიშემავალი    საკითხებისაკითხებისაკითხებისაკითხები    4 4 4 4 

კატეგორიადკატეგორიადკატეგორიადკატეგორიად    დაყოდაყოდაყოდაყო. . . . რომელიარომელიარომელიარომელია    ისინიისინიისინიისინი::::    

  ა) წარმოება, შეფუთვა, რეკლამა, გასაღება; 

  ბ) პროდუქტი, ადგილი, ფასი და გასაღება; 

  გ) შენახვა, ანალიზი, გასაღება, ინფორმაციის გავრცელება.  
 

19. 19. 19. 19. ბორდენისბორდენისბორდენისბორდენის    აზრითაზრითაზრითაზრით, , , , მარკეტინგისმარკეტინგისმარკეტინგისმარკეტინგის    სტრატეგიასტრატეგიასტრატეგიასტრატეგია    შემდეგიშემდეგიშემდეგიშემდეგი    საკითხებისგანსაკითხებისგანსაკითხებისგანსაკითხებისგან    უნდაუნდაუნდაუნდა    შედგებოდესშედგებოდესშედგებოდესშედგებოდეს::::    

  ა) პროდუქტის დაგეგმვა, ფასწარმოქმნა, ბრენდინგი, გასაღების არხები, რეკლამა, შეფუთვა, 

მომსახურება, შენახვა, ინფორმაციის შეკრება და ანალიზი; 

  ბ) პროდუქტი, ადგილი, ფასი,  გასაღება, შენახვა, ანალიზი, ინფორმაციის 

გავრცელება; 

  გ) რეკლამა, შეფუთვა, გასაღება,  პროდუქტი, ადგილი, ფასი; 

 

20. 20. 20. 20. რარარარა    არისარისარისარის    ბრენდიბრენდიბრენდიბრენდი????    

  ა) ბრენდი არის ის, რასაც აწარმოებთ და ხდება მისი რეალიზება; 
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  ბ) ბრენდი არის სახელის, სიტყვის, სიმბოლოს და დიზაინის ერთობლიობა, 

რომელიც ახასიათებს გარკვეულ პროდუქტს და მას სხვა პროდუქტებისგან გამოარჩევს. 

  გ) ბრენდი არის მწარმოებელი, შემქმნელი, გამომგონებელი. 

 

21. 21. 21. 21. მარკეტინგულიმარკეტინგულიმარკეტინგულიმარკეტინგული    მოთხოვნამოთხოვნამოთხოვნამოთხოვნა    მრავალფაქტორიანიმრავალფაქტორიანიმრავალფაქტორიანიმრავალფაქტორიანი    პროცესიაპროცესიაპროცესიაპროცესია    დადადადა    მასშიმასშიმასშიმასში    განიხილებაგანიხილებაგანიხილებაგანიხილება::::    

  ა) ტრანსპორტირება, რეკლამირება, მომარაგება, გასაღება; 

  ბ) მუშახელის (სამუშაო ძალის), ფასიანი ქაღალდების, მყიდველის, გამყიდველის; 

  გ) ფასი, შემოსავალი, სურვილი, გემოვნება, ვარგისიანობა, არაარსებითი ფაქტორები. 

 

22. 22. 22. 22. როგირიაროგირიაროგირიაროგირია    ბაზარიბაზარიბაზარიბაზარი, , , , თუთუთუთუ    ბაზარზებაზარზებაზარზებაზარზე    ერთიერთიერთიერთი    ფირმააფირმააფირმააფირმაა????    

        ა) მონოპოლიური; 

  ბ) ოლიგოპოლიური; 

  გ) მონოპოლიურ-კონკურენტული. 

 

23. როგორიაროგორიაროგორიაროგორია    მყიდველისმყიდველისმყიდველისმყიდველის    ბაზარიბაზარიბაზარიბაზარი????    

        ა) როდესაც ბაზარზე ფასი დაბალია; 

  ბ) როდესაც ბაზარზე ფასი მაღალია; 

  გ) როდესაც ბაზარზე ფასი გაწონასწორებულია. 

    

24. 24. 24. 24. დავუშვათდავუშვათდავუშვათდავუშვათ    ჯანმრთელობისჯანმრთელობისჯანმრთელობისჯანმრთელობის    სამინისტრომსამინისტრომსამინისტრომსამინისტრომ    გამოაცხადაგამოაცხადაგამოაცხადაგამოაცხადა, , , , რომრომრომრომ    ვინცვინცვინცვინც    ბევრბევრბევრბევრ    

ფორთოხალსფორთოხალსფორთოხალსფორთოხალს    მიირთმევსმიირთმევსმიირთმევსმიირთმევს, , , , მასმასმასმას    კიბოთიკიბოთიკიბოთიკიბოთი    დაავადებისდაავადებისდაავადებისდაავადების    რისკირისკირისკირისკი    შეუმცირდებაშეუმცირდებაშეუმცირდებაშეუმცირდება. . . . როგორროგორროგორროგორ    

იმოქმედებსიმოქმედებსიმოქმედებსიმოქმედებს    ესესესეს    ფაქტიფაქტიფაქტიფაქტი    ფორთოხლისფორთოხლისფორთოხლისფორთოხლის    ბაზარზებაზარზებაზარზებაზარზე? ? ? ? რარარარა    თქმათქმათქმათქმა    უნდაუნდაუნდაუნდა    გაზრდისგაზრდისგაზრდისგაზრდის    ფორთოხალზეფორთოხალზეფორთოხალზეფორთოხალზე    

მომომომოთხოვნასთხოვნასთხოვნასთხოვნას. . . . ყოველიყოველიყოველიყოველი    შესაძლოშესაძლოშესაძლოშესაძლო    ფასისფასისფასისფასის    დროსდროსდროსდროს    მომხმარებელიმომხმარებელიმომხმარებელიმომხმარებელი    იყიდისიყიდისიყიდისიყიდის    უფროუფროუფროუფრო    მეტმეტმეტმეტ    

ფორთოხალსფორთოხალსფორთოხალსფორთოხალს    დადადადა    ამამამამ    დროსდროსდროსდროს    მოთხოვნისმოთხოვნისმოთხოვნისმოთხოვნის    მრუდიმრუდიმრუდიმრუდი    გადადგილდებაგადადგილდებაგადადგილდებაგადადგილდება    

ა) მარცხნივ; 

 
ბ) ქვევით; 

 
 

გ)))) მარჯვნივ. 
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25. 25. 25. 25. ზამთარშიზამთარშიზამთარშიზამთარში    მმმმოთხოვნაოთხოვნაოთხოვნაოთხოვნა    ნაყინზენაყინზენაყინზენაყინზე    მცირდებამცირდებამცირდებამცირდება, , , , მაშიმაშიმაშიმაშინნნნ    მოთხომოთხომოთხომოთხოვვვვნისნისნისნის    მრუდიმრუდიმრუდიმრუდი    

გადაადგილდებაგადაადგილდებაგადაადგილდებაგადაადგილდება    

  ა) მარცხნივ; 

 
  ბ) ზევით; 

 
  გ) მარჯვნივ. 

 
 

26. 26. 26. 26. ეკონომისტებიეკონომისტებიეკონომისტებიეკონომისტები, , , , რომლებიცრომლებიცრომლებიცრომლებიც    დარგისდარგისდარგისდარგის    ორგანიზებასორგანიზებასორგანიზებასორგანიზებას    შეისწავლიანშეისწავლიანშეისწავლიანშეისწავლიან, , , , განასგანასგანასგანასხვავებენხვავებენხვავებენხვავებენ    

ოთხიოთხიოთხიოთხი    ტიპისტიპისტიპისტიპის    ბაზარსბაზარსბაზარსბაზარს....    რომლებიარომლებიარომლებიარომლებია    ესენიესენიესენიესენი????    

  ა) მყიდველის, გამყიდველის, ფიუჩერული, რელევანტური ბაზარი; 

  ბ) მონოპოლისტური, ოლიგოპოლიური, მონოპოლისტურ-კონკურენტული,  

კონკურენტული; 

  გ) გამყიდველის, ოლიგოპოლიური, ფიუჩერული, რელევანტური ბაზარი. 

 

27. 27. 27. 27. ბაზრისბაზრისბაზრისბაზრის    წწწწონასწორობაონასწორობაონასწორობაონასწორობა    არისარისარისარის::::    

    ა) როდესაც მიწოდება და მოთხოვნა გაწონასწორებულია; 
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  ბ) როდესაც მოთხვნა ჭარბობს მიწოდებას; 

  გ) როდესაც მიწოდება ჭარბობს მოთხოვნას.        

    

28. 28. 28. 28. წონასწორებისწონასწორებისწონასწორებისწონასწორების    ფასიფასიფასიფასი    არისარისარისარის::::    

  ა) ამ დროს გამყიდველებსაც სურთ და შეუძლიათ ბაზარს მიაწოდონ მცირე  

რაოდენობის საქონელი, რომლის ყიდვაც ნაკლებად შეუძლიათ მყიდველებს. 

 ბ) ამ დროს გამყიდველები  ბაზარს აწოდებენ  დიდი რაოდენობის საქონელს, 

რომლის ყიდვაც არ  სურთ და  არ შეუძლიათ მყიდველებს.    

  გ) ამ დროს გამყიდველებსაც სურთ და შეუძლიათ ბაზარს მიაწოდონ იმ 

რაოდენობის საქონელი, რომლის ყიდვაც სურთ და შეუძლიათ მყიდველებს. 

 

29. 29. 29. 29. დავუშვათდავუშვათდავუშვათდავუშვათ,,,,    სასკოლოსასკოლოსასკოლოსასკოლო    რვეულებისრვეულებისრვეულებისრვეულების    ბაზარზებაზარზებაზარზებაზარზე    წონასწორობისწონასწორობისწონასწორობისწონასწორობის    პირობებშიპირობებშიპირობებშიპირობებში    

ყოველდღიურადყოველდღიურადყოველდღიურადყოველდღიურად    500 500 500 500 რვეულირვეულირვეულირვეული    იყიდებაიყიდებაიყიდებაიყიდება    50 50 50 50 თეთრადთეთრადთეთრადთეთრად....    მაშინმაშინმაშინმაშინ    წონასწორობისწონასწორობისწონასწორობისწონასწორობის    ფასიფასიფასიფასი    50 50 50 50 თეთრითეთრითეთრითეთრი    

ყოფილაყოფილაყოფილაყოფილა, , , , ხოლოხოლოხოლოხოლო    წონასწორობისწონასწორობისწონასწორობისწონასწორობის    რაოდენობარაოდენობარაოდენობარაოდენობა    500 500 500 500 რვეულირვეულირვეულირვეული. . . . რომელრომელრომელრომელ    ნახაზზეანახაზზეანახაზზეანახაზზეა    ესესესეს    ფაქტიფაქტიფაქტიფაქტი    

გამოსახულიგამოსახულიგამოსახულიგამოსახული....    

ა)   

 

ბ) 

    

გ) 

წონასწორობის 

რაოდენობა 

წონასწორობის ფასი 

წონასწორობის 

ფასი 

წონასწორობის რაოდენობა 
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30. 30. 30. 30. რასრასრასრას    გვიჩვენებსგვიჩვენებსგვიჩვენებსგვიჩვენებს    ესესესეს    განტოლებაგანტოლებაგანტოლებაგანტოლება    π = θ×π + µ – αu ????    

ა)განტოლება გვიჩვენებს დამოკიდებულებას მიწოდებასა და მოთხოვნას შორის; 

ბ) განტოლება გვიჩვენებს დამოკიდებულებას ციკლური უმუშევრობის დონესა და 

ინფლაციას შორის; 

გ) განტოლება გვიჩვენებს დამოკიდებულებას მონოპოლისტურ ბაზარს და 

კონკურენტუნარიან ბაზარს შორის. 

 

31. 31. 31. 31. ნებისმიერინებისმიერინებისმიერინებისმიერი    ცვლილებაცვლილებაცვლილებაცვლილება, , , , რომელიცრომელიცრომელიცრომელიც    საქონელზესაქონელზესაქონელზესაქონელზე    ფასისფასისფასისფასის    უცვლელობისასუცვლელობისასუცვლელობისასუცვლელობისას    იწვევსიწვევსიწვევსიწვევს    მიწოდებისმიწოდებისმიწოდებისმიწოდების    

ზრდაზრდაზრდაზრდასსსს,  ,  ,  ,  გადააადგილებსგადააადგილებსგადააადგილებსგადააადგილებს    მიწოდებისმიწოდებისმიწოდებისმიწოდების    მრუდსმრუდსმრუდსმრუდს. . . . რომელრომელრომელრომელ    მხარესმხარესმხარესმხარეს????    

ა)    მარჯვნივ; 

     
ბ) მარცხნივ; 

 
 

გ) უცვლელია. 

fasifasifasifasi 

fasifasifasifasi 

  

 

წონასწორობის ფასი 

წონასწორობის 

რაოდენობა 
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32. 32. 32. 32. დავუშვათდავუშვათდავუშვათდავუშვათ    რვეულისრვეულისრვეულისრვეულის    წონასწორობისწონასწორობისწონასწორობისწონასწორობის    ფასიფასიფასიფასი    არისარისარისარის    30 30 30 30 თეთრითეთრითეთრითეთრი    დადადადა    წონასწორობისწონასწორობისწონასწორობისწონასწორობის    რაოდენორაოდენორაოდენორაოდენობააბააბააბაა    

500 500 500 500 რვეულირვეულირვეულირვეული, , , , ხოლოხოლოხოლოხოლო    ბაზარზებაზარზებაზარზებაზარზე    მისიმისიმისიმისი    ფასიფასიფასიფასი    60 60 60 60 თეთრიათეთრიათეთრიათეთრია. . . . მაშინმაშინმაშინმაშინ    ადგილიადგილიადგილიადგილი    ექნებაექნებაექნებაექნება    ჭარბჭარბჭარბჭარბ    მიწოდებასმიწოდებასმიწოდებასმიწოდებას, , , , ესესესეს    

პროცესიპროცესიპროცესიპროცესი    რომელრომელრომელრომელ    ნახაზზეანახაზზეანახაზზეანახაზზეა    გამოსახულიგამოსახულიგამოსახულიგამოსახული....    

ა) 

 
ბ) 

 
გ) 
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33. 33. 33. 33. დავუშვათდავუშვათდავუშვათდავუშვათ    მიმწოდებელსმიმწოდებელსმიმწოდებელსმიმწოდებელს    წარმოეშვაწარმოეშვაწარმოეშვაწარმოეშვა    სსსსატრანსპორტოატრანსპორტოატრანსპორტოატრანსპორტო    პრობლემებიპრობლემებიპრობლემებიპრობლემები    დადადადა    იგიიგიიგიიგი    იმავეიმავეიმავეიმავე    

მოცულობითმოცულობითმოცულობითმოცულობით    ვეღარვეღარვეღარვეღარ    აწოდებსაწოდებსაწოდებსაწოდებს    ბაზარსბაზარსბაზარსბაზარს    სასკოლოსასკოლოსასკოლოსასკოლო    რვეულებსრვეულებსრვეულებსრვეულებს. . . . ესესესეს    მოვლენამოვლენამოვლენამოვლენა    მიწოდებისმიწოდებისმიწოდებისმიწოდების    მრუდსმრუდსმრუდსმრუდს    

გადააადგილებსგადააადგილებსგადააადგილებსგადააადგილებს    მარცხნივმარცხნივმარცხნივმარცხნივ. . . . წონასწორობისწონასწორობისწონასწორობისწონასწორობის    ახალახალახალახალ    მდგომარეობაშიმდგომარეობაშიმდგომარეობაშიმდგომარეობაში    წონასწორობისწონასწორობისწონასწორობისწონასწორობის    ფასიფასიფასიფასი    

გაიზარდაგაიზარდაგაიზარდაგაიზარდა    35 35 35 35 თეთრამდეთეთრამდეთეთრამდეთეთრამდე, , , , წონასწორობისწონასწორობისწონასწორობისწონასწორობის    რაოდენობარაოდენობარაოდენობარაოდენობა    კიკიკიკი    შემცირდაშემცირდაშემცირდაშემცირდა    350350350350----მდემდემდემდე    ესესესეს    პრპრპრპროცესიოცესიოცესიოცესი    

რომელრომელრომელრომელ    ნახაზზეაანახაზზეაანახაზზეაანახაზზეაა    გამოსახულიგამოსახულიგამოსახულიგამოსახული????    

ა) 

 
 

ბ) 

fasifasifasifasi    

N0 
0 

P1 

P0 
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N1 

sawyisi 
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გ))))    

 

34.34.34.34.    როცაროცაროცაროცა    მოთხოვნამოთხოვნამოთხოვნამოთხოვნა    მნიშვნელოვნადმნიშვნელოვნადმნიშვნელოვნადმნიშვნელოვნად    იზრდებაიზრდებაიზრდებაიზრდება, , , , მიწოდებამიწოდებამიწოდებამიწოდება    კიკიკიკი    ოდნავოდნავოდნავოდნავ    მცირდებამცირდებამცირდებამცირდება. . . . ამამამამ    

დროსდროსდროსდროს    წონასწორულიწონასწორულიწონასწორულიწონასწორული    რაოდენობაცრაოდენობაცრაოდენობაცრაოდენობაც    იზრდებაიზრდებაიზრდებაიზრდება    N0N0N0N0----დანდანდანდან    N1N1N1N1----მდემდემდემდე    დადადადა    ფასიცფასიცფასიცფასიც    იზრდებაიზრდებაიზრდებაიზრდება    P0P0P0P0----დანდანდანდან    

P1P1P1P1----მდემდემდემდე. . . . ესესესეს    პროცესიპროცესიპროცესიპროცესი    რომელრომელრომელრომელ    გრაფიკზეააგრაფიკზეააგრაფიკზეააგრაფიკზეაა    გამოსახულიგამოსახულიგამოსახულიგამოსახული????    

ა) 
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ბ) 

 

 

გ) 

 

 

35. 35. 35. 35. ეკონომიკაშიეკონომიკაშიეკონომიკაშიეკონომიკაში    ბაზარზებაზარზებაზარზებაზარზე    მოთხოვნისმოთხოვნისმოთხოვნისმოთხოვნის    დადადადა    მიწოდებისმიწოდებისმიწოდებისმიწოდების    გასაზომადგასაზომადგასაზომადგასაზომად    იყენებენიყენებენიყენებენიყენებენ::::    

ა) წონასწორობას; 

ბ) ელასტიურობას; 

გ) კონკურენტუნარიანობას. 

36. 36. 36. 36. მოთხოვნისმოთხოვნისმოთხოვნისმოთხოვნის    ელასტიურობაელასტიურობაელასტიურობაელასტიურობა    გამოითვლებაგამოითვლებაგამოითვლებაგამოითვლება, , , , როგორცროგორცროგორცროგორც::::    

ა) თანაფარდობა მიწოდების საშუალო პროცენტული ცვლილებისა ფასის საშუალო 

პროცენტულ ცვლილებასთან. 
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ბ)თანაფარდობა შემოსავლის საშუალო პროცენტული ცვლილებისა ფასის საშუალო 

პროცენტულ ცვლილებასთან. 

გ) თანაფარდობა მოთხოვნის საშუალო პროცენტული ცვლილებისა ფასის საშუალო 

პროცენტულ ცვლილებასთან. 

 

37. 37. 37. 37. მოთხოვნისმოთხოვნისმოთხოვნისმოთხოვნის    ელასტიურობისელასტიურობისელასტიურობისელასტიურობის    გამოსათვლელიგამოსათვლელიგამოსათვლელიგამოსათვლელი    ფორმულაფორმულაფორმულაფორმულა::::    

ა)    მოთხოვნის ელასტიურობა გამოითვლება როგორც თანაფარდობა მოთხოვნის 

საშუალო პროცენტული ცვლილებისა ფასის საშუალო პროცენტულ ცვლილებასთან. 

ბბბბ)   )   )   )   მოთხოვნის ელასტიურობა გამოითვლება როგორც თანაფარდობა მიწოდების 

საშუალო პროცენტული ცვლილებისა ფასის საშუალო პროცენტულ ცვლილებასთან.     

გ)  მოთხოვნის ელასტიურობა გამოითვლება როგორც თანაფარდობა შემოსავლის 

საშუალო პროცენტული ცვლილებისა ფასის საშუალო პროცენტულ ცვლილებასთან. 
 

38. 38. 38. 38. მთლიანიმთლიანიმთლიანიმთლიანი    შემოსავალიშემოსავალიშემოსავალიშემოსავალი    ესესესეს    ისისისის    თანხაათანხაათანხაათანხაა; 

ა) რომელიც გადახდილია მყიდველების მიერ;  

ბ) რომელიც გადახდილია მყიდველების მიერ და მიღებულია გამყიდველების მიერ 

ამ საქონლის მთელი მასის რეალიზაციის შედეგად; 

გ) რომელიც გადახდილია გამყიდველის  მიერ; 

 

39. 39. 39. 39. მთლიანიმთლიანიმთლიანიმთლიანი    შემოსავალიშემოსავალიშემოსავალიშემოსავალი    გამოითვლებაგამოითვლებაგამოითვლებაგამოითვლება    ფორმულითფორმულითფორმულითფორმულით::::    

ა) მთლიანი შემოსავალი = ფასი × გაყიდული საქონლის რაოდენობა.    

ბ) მთლიანი შემოსავალი = პროდუქციის წარმოებაზე დახარჯული დრო  × 

გაყიდული საქონლის რაოდენობა; 

გ) მთლიანი შემოსავალი = პროდუქციის წარმოებაზე დახარჯული დრო  × 

პროდუქციის ფასზე. 

 

40. 40. 40. 40. მოთხოვნისმოთხოვნისმოთხოვნისმოთხოვნის    ელასტიურობაელასტიურობაელასტიურობაელასტიურობა    შემოსავლისშემოსავლისშემოსავლისშემოსავლის    მიხედვითმიხედვითმიხედვითმიხედვით    ნიშნავსნიშნავსნიშნავსნიშნავს::::    

ა) მიწოდების რაოდენობის გასაშუალებული პროცენტული ცვლილების შეფარდებით 

შემოსავლის გასაშუალებულ პროცენტულ ცვლილებასთან. 

ბ) მოთხოვნის რაოდენობის გასაშუალებული პროცენტული ცვლილების შეფარდებით 

შემოსავლის გასაშუალებულ პროცენტულ ცვლილებასთან; 

გ) მოთხოვნის რაოდენობის გასაშუალებული პროცენტული ცვლილებას გამრავლებულს  

შემოსავლის გასაშუალებულ პროცენტულ ცვლილებასთან. 

 

41.41.41.41. მოთხოვნისმოთხოვნისმოთხოვნისმოთხოვნის    ელასტიურობაელასტიურობაელასტიურობაელასტიურობა    შემოსავლისშემოსავლისშემოსავლისშემოსავლის    მიხედვითმიხედვითმიხედვითმიხედვით    გამოითვლებაგამოითვლებაგამოითვლებაგამოითვლება    ფორმულითფორმულითფორმულითფორმულით::::    

ა)   მოთხოვნის ელასტიურობა შემოსავლის მიხედვით ტოლია მიწოდების 

რაოდენობის გასაშუალებული პროცენტული ცვლილების შეფარდებით შემოსავლის 
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გასაშუალებულ პროცენტულ ცვლილებასთან; 

ბ) მოთხოვნის ელასტიურობა შემოსავლის მიხედვით ტოლია მოთხოვნის 

რაოდენობის გასაშუალებული პროცენტული ცვლილების შეფარდებით ფასის 

გასაშუალებულ პროცენტულ ცვლილებასთან; 

გ)    მოთხოვნის ელასტიურობა შემოსავლის მიხედვით ტოლია მოთხოვნის 

რაოდენობის გასაშუალებული პროცენტული ცვლილების შეფარდებით შემოსავლის 

გასაშუალებულ პროცენტულ ცვლილებასთან. 

 

42.42.42.42.    მონოპოლისტსმონოპოლისტსმონოპოლისტსმონოპოლისტს    სურსსურსსურსსურს    გაყიდოსგაყიდოსგაყიდოსგაყიდოს    საქონელისაქონელისაქონელისაქონელი    C C C C თვითღირებულებაზეთვითღირებულებაზეთვითღირებულებაზეთვითღირებულებაზე    გაცილებითგაცილებითგაცილებითგაცილებით    

მაღალმაღალმაღალმაღალ    PPPPზზზზ    ზღვრულზღვრულზღვრულზღვრულ    ფასადფასადფასადფასად, , , , მაგრამმაგრამმაგრამმაგრამ    რეალურადრეალურადრეალურადრეალურად    იგიიგიიგიიგი    ამამამამ    უკანასკნელთანუკანასკნელთანუკანასკნელთანუკანასკნელთან    მიახლოებულმიახლოებულმიახლოებულმიახლოებულ    PPPPმმმმ    

მონოპოლისტურმონოპოლისტურმონოპოლისტურმონოპოლისტურ    ფასადფასადფასადფასად    ყიდისყიდისყიდისყიდის    NNNNმმმმ    რაოდენობითრაოდენობითრაოდენობითრაოდენობით. . . . ამამამამ    დროსდროსდროსდროს    იგიიგიიგიიგი    იღებსიღებსიღებსიღებს    (P(P(P(Pმმმმ    − C) × N− C) × N− C) × N− C) × Nმმმმ    

მონოპოლისტურმონოპოლისტურმონოპოლისტურმონოპოლისტურ    მოგებასმოგებასმოგებასმოგებას    ((((ნახაზზნახაზზნახაზზნახაზზეეეე    დაშტრიხულიდაშტრიხულიდაშტრიხულიდაშტრიხული    ნაწილინაწილინაწილინაწილი), ), ), ), რაცრაცრაცრაც    მაქსიმალურადმაქსიმალურადმაქსიმალურადმაქსიმალურად    დიდიადიდიადიდიადიდია. . . .     

ესესესეს    პროცესიპროცესიპროცესიპროცესი    რომელრომელრომელრომელ    გრაფიკზეააგრაფიკზეააგრაფიკზეააგრაფიკზეაა    გამოსახულიგამოსახულიგამოსახულიგამოსახული????    

ა) 

 

 

ბ) 

 

გ) 
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43. 43. 43. 43. სამომხმარებლოსამომხმარებლოსამომხმარებლოსამომხმარებლო    ფასებისფასებისფასებისფასების    ინდექსიინდექსიინდექსიინდექსი    გამოითვლებაგამოითვლებაგამოითვლებაგამოითვლება    ფორმულითფორმულითფორმულითფორმულით::::    

ა)  IIIIffff 100
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∑∑∑∑
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გ)    IIIIffff 100
n
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i

n
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∑∑∑∑

====

==== ....    

    

44. 44. 44. 44. ფულისფულისფულისფულის    ბრუნვისბრუნვისბრუნვისბრუნვის    სიჩქარისსიჩქარისსიჩქარისსიჩქარის    გამოსათვლელისგამოსათვლელისგამოსათვლელისგამოსათვლელის    ფორმულაფორმულაფორმულაფორმულა: : : :  

აააა)   )   )   )   
Y

MP
V

××××
==== ; 

ბ)   
1P

MP
V

××××
==== ; 

                                    გ)   
M

YP
V

××××
==== . 

45.  45.  45.  45.  ქვემოთქვემოთქვემოთქვემოთ    წარმოდგენილიწარმოდგენილიწარმოდგენილიწარმოდგენილი    ფორმულებიდფორმულებიდფორმულებიდფორმულებიდანანანან, , , , რომელირომელირომელირომელი    ფორმულითფორმულითფორმულითფორმულით    გამოითვლებაგამოითვლებაგამოითვლებაგამოითვლება        

უმუშევრობისუმუშევრობისუმუშევრობისუმუშევრობის    დონედონედონედონე????    

ა)    

უმუშევრობისუმუშევრობისუმუშევრობისუმუშევრობის	დონედონედონედონე =	უმუშევართაუმუშევართაუმუშევართაუმუშევართა	რაოდენობარაოდენობარაოდენობარაოდენობა

სამუშაოსამუშაოსამუშაოსამუშაო	ძალაძალაძალაძალა
× z��%	
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ბ) 

უმუშევრობისუმუშევრობისუმუშევრობისუმუშევრობის	დონედონედონედონე =	უმუშევართაუმუშევართაუმუშევართაუმუშევართა	რაოდენობარაოდენობარაოდენობარაოდენობა

დროდროდროდრო
× z��%	

 

გ)  

უმუშევრობისუმუშევრობისუმუშევრობისუმუშევრობის	დონედონედონედონე =	 სამუშაოსამუშაოსამუშაოსამუშაო	ძალაძალაძალაძალა

დროდროდროდრო
× z��%	

 

46. 46. 46. 46. ზრდასრულზრდასრულზრდასრულზრდასრულ    მოსახლეობაშიმოსახლეობაშიმოსახლეობაშიმოსახლეობაში    სამსამსამსამუშაოუშაოუშაოუშაო    ძალისძალისძალისძალის    ხვედრითიხვედრითიხვედრითიხვედრითი    წილიწილიწილიწილი    შემდეგნაირადშემდეგნაირადშემდეგნაირადშემდეგნაირად    

გამოითვლებაგამოითვლებაგამოითვლებაგამოითვლება::::    

ა) 

სამუშაოსამუშაოსამუშაოსამუშაო	ძალისძალისძალისძალის	ხვედრითიხვედრითიხვედრითიხვედრითი	წილიწილიწილიწილი =	 უმუშევართაუმუშევართაუმუშევართაუმუშევართა	რაოდენობარაოდენობარაოდენობარაოდენობა

ზრდასრულიზრდასრულიზრდასრულიზრდასრული	მოსახლეობამოსახლეობამოსახლეობამოსახლეობა
× z��% 

   ; 

ბ)    

სამუშაოსამუშაოსამუშაოსამუშაო	ძალისძალისძალისძალის	ხვედრითიხვედრითიხვედრითიხვედრითი	წილიწილიწილიწილი =	 სამუშაოსამუშაოსამუშაოსამუშაო	ძალაძალაძალაძალა

ზრდასრულიზრდასრულიზრდასრულიზრდასრული	მოსახლეობამოსახლეობამოსახლეობამოსახლეობა
× z��% 

         ; 

გ)   

სამუშაოსამუშაოსამუშაოსამუშაო	ძალისძალისძალისძალის	ხვედრითიხვედრითიხვედრითიხვედრითი	წილიწილიწილიწილი = 	 სამუშაოსამუშაოსამუშაოსამუშაო	ძალაძალაძალაძალა

დროდროდროდრო
× z��% 

    

47. 47. 47. 47. ინვესტიციისინვესტიციისინვესტიციისინვესტიციის    ეფექტურობისეფექტურობისეფექტურობისეფექტურობის    გამოსათვლელიგამოსათვლელიგამოსათვლელიგამოსათვლელი    ფორმულაფორმულაფორმულაფორმულა::::    

ა) 
I

DM
E

tt

t

++++
==== ; 

ბ) 
I

IK
E

tt

t

++++
==== ; 

გ)            
I

DK
E

tt
t

++++
==== . 

 

48. 48. 48. 48. ფინანსურიფინანსურიფინანსურიფინანსური    ინსტიტუტებიინსტიტუტებიინსტიტუტებიინსტიტუტები    შეგვიძლიაშეგვიძლიაშეგვიძლიაშეგვიძლია    ორორორორ    კატეგორიადკატეგორიადკატეგორიადკატეგორიად    დავყოთდავყოთდავყოთდავყოთ::::    

ა) ფინანსურ ბაზრებად და ფინანსურ შუამავლებად; 

ბ) მონოპოლისტურ და ოლიგოპოლისტურ ბაზრებად; 

გ) მონოპოლისტურ კონკურენტულ ბაზრებად და სრულ კონკურენტულ 

შუამავლებად. 

 

49. 49. 49. 49. წონასწორობისწონასწორობისწონასწორობისწონასწორობის    ფასიფასიფასიფასი    დადადადა    წონასწორობისწონასწორობისწონასწორობისწონასწორობის    რაოდენობარაოდენობარაოდენობარაოდენობა    დამოკიდებულიადამოკიდებულიადამოკიდებულიადამოკიდებულია    მოთხოვნისამოთხოვნისამოთხოვნისამოთხოვნისა    

დადადადა    მიწოდებისმიწოდებისმიწოდებისმიწოდების    მრუდეებისმრუდეებისმრუდეებისმრუდეების    მდებარეობაზემდებარეობაზემდებარეობაზემდებარეობაზე. . . . როდესაცროდესაცროდესაცროდესაც    რაიმერაიმერაიმერაიმე    მოვლენმოვლენმოვლენმოვლენაააა    რომელიმერომელიმერომელიმერომელიმე    მრუდსმრუდსმრუდსმრუდს    

გადაადგილებსგადაადგილებსგადაადგილებსგადაადგილებს, , , , წონასწორობაცწონასწორობაცწონასწორობაცწონასწორობაც    შესაბამისადშესაბამისადშესაბამისადშესაბამისად    იცვლებაიცვლებაიცვლებაიცვლება. . . . ასეთიასეთიასეთიასეთი    ცვლილებისცვლილებისცვლილებისცვლილების    ანალიზსანალიზსანალიზსანალიზს    

ეწოდებაეწოდებაეწოდებაეწოდება, , , ,     
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ა) წონასწორობითი ანალიზი; 

ბ) შედარებითი და წონასწორობითი ანალიზი; 

გ) შედარებითი ანალიზი. 

 

50.50.50.50.    განვიხილოთგანვიხილოთგანვიხილოთგანვიხილოთ    ჭარბიჭარბიჭარბიჭარბი    მოთხოვნისმოთხოვნისმოთხოვნისმოთხოვნის    შენმთხვევაშენმთხვევაშენმთხვევაშენმთხვევა. . . . თუთუთუთუ    საბაზროსაბაზროსაბაზროსაბაზრო    ფასიფასიფასიფასი    რვეულზერვეულზერვეულზერვეულზე    15 15 15 15 

თეთრიათეთრიათეთრიათეთრია, , , , მაშინმაშინმაშინმაშინ    მოთხოვნამოთხოვნამოთხოვნამოთხოვნა    მასზემასზემასზემასზე    დიდიდიდიდიდიდიდი    იქნებაიქნებაიქნებაიქნება    (630 (630 (630 (630 ცალიცალიცალიცალი), ), ), ), მაშინმაშინმაშინმაშინ    როცაროცაროცაროცა    მიწოდებამიწოდებამიწოდებამიწოდება    ბაზარზებაზარზებაზარზებაზარზე    

მცირეამცირეამცირეამცირეა    (310 (310 (310 (310 რვეულირვეულირვეულირვეული    დღეშიდღეშიდღეშიდღეში), ), ), ), ამამამამ    შემთხვევაშიშემთხვევაშიშემთხვევაშიშემთხვევაში    ჭარბიჭარბიჭარბიჭარბი    მოთხოვნამოთხოვნამოთხოვნამოთხოვნა    320 320 320 320 იქნებაიქნებაიქნებაიქნება, , , , რომელრომელრომელრომელ    

გრაფიკზეააგრაფიკზეააგრაფიკზეააგრაფიკზეაა    ასახულიასახულიასახულიასახული    ესესესეს    მდგომარეობამდგომარეობამდგომარეობამდგომარეობა::::    

ა) 

    

ბ)  

  
გ) 

fasifasifasifasi    

555500000000    

wonasw

raodenobaraodenobaraodenobaraodenoba    
0000    

fasi 
0.0.0.0.3333    

0.0.0.0.6666    

(lari

780780780780    250250250250    

fasifasifasifasi    moTxovnis mrudimoTxovnis mrudimoTxovnis mrudimoTxovnis mrudi    

miwodebismiwodebismiwodebismiwodebis    

500500500500    

wonasw

raodenobaraodenobaraodenobaraodenoba    

0000    

fasi 
0.200.200.200.20  

0.150.150.150.15    

(lari) 

630630630630    310310310310    
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გამოყენებული ლიტერატურა 

1. გრეგორი მენქიუ; „ეკონომიკის პრინციპები“mlk.ge 

2. მაია ლომსაძე-კუჭავა;  „ეკონომიკა და მარკეტინგი“ mlk.ge 

3. მაია ლომსაძე -კუჭავა; საბაზრო ეკონომიკა.  mlk.ge 
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სასწავლო კურსო ,,ეკონომიკა და მართვა ენერგეტიკაში’’       

კონსულტანტიკონსულტანტიკონსულტანტიკონსულტანტი        მაიამაიამაიამაია    ლომსაძელომსაძელომსაძელომსაძე----კუჭავაკუჭავაკუჭავაკუჭავა; ; ; ; მობმობმობმობ. 597 39 99 86. 597 39 99 86. 597 39 99 86. 597 39 99 86    

    
1.1.1.1. ენერგეტიკული საწარმოს ძირითად საშუალებებს არ მიეკუთვნება: ენერგეტიკული საწარმოს ძირითად საშუალებებს არ მიეკუთვნება: ენერგეტიკული საწარმოს ძირითად საშუალებებს არ მიეკუთვნება: ენერგეტიკული საწარმოს ძირითად საშუალებებს არ მიეკუთვნება:     

ა) შენობები, ნაგებობები; 

ბ) ფული სალაროში და ბანკში; 

გ) კომპიუტერული ტექნიკა. 

2.2.2.2. ენერგეტიკული რესურსის რაოდენობის ნატურენერგეტიკული რესურსის რაოდენობის ნატურენერგეტიკული რესურსის რაოდენობის ნატურენერგეტიკული რესურსის რაოდენობის ნატურალურიდან პირობით ერთეულებში ალურიდან პირობით ერთეულებში ალურიდან პირობით ერთეულებში ალურიდან პირობით ერთეულებში 

გადაყვანა შესაძლებელია: გადაყვანა შესაძლებელია: გადაყვანა შესაძლებელია: გადაყვანა შესაძლებელია:     

ა) ნატურალური სათბობის თბოუნარიანობის მიხედვით: 

ბ) ნატურალური სათბობის ღირებულების მიხედვით; 

გ) ნატურალური სათბობის ხარისხის მიხედვით. 

3.3.3.3. ენერგეტიკული საწარმოს ძირითადი საშუალებების გამოყენების მეთოდებს არ ენერგეტიკული საწარმოს ძირითადი საშუალებების გამოყენების მეთოდებს არ ენერგეტიკული საწარმოს ძირითადი საშუალებების გამოყენების მეთოდებს არ ენერგეტიკული საწარმოს ძირითადი საშუალებების გამოყენების მეთოდებს არ 

მიეკუთვნება: მიეკუთვნება: მიეკუთვნება: მიეკუთვნება:     

 ა)  საბრუნავი საშუალებების ბრუნვადობა; 

ბ) ერთი ბრუნვის ხანგრძლივობა; 

გ) შრომის მწარმოებლურობა. 

4.4.4.4. ენერგეტიკული რესურსის ფასის ნატურალურიდან პირობით ერთეულებში გადაყვანა ენერგეტიკული რესურსის ფასის ნატურალურიდან პირობით ერთეულებში გადაყვანა ენერგეტიკული რესურსის ფასის ნატურალურიდან პირობით ერთეულებში გადაყვანა ენერგეტიკული რესურსის ფასის ნატურალურიდან პირობით ერთეულებში გადაყვანა 

შესაძლებელია: შესაძლებელია: შესაძლებელია: შესაძლებელია:     

ა) ნატურალური სათბობის ფასის შეფარდებით სათბობის თბურ ექვივალენტთან: 

ბ) ნატურალური სათბობის საბაზრო ღირებულების მიხედვით; 

გ) ნატურალური სათბობის საერთაშორისო (სავალუტო) კურსის მიხედვით. 

5.5.5.5. ელექტროენერგიის სადიტრიბუციო კომპანიის ძირითადი საშუალებების საშუალო ელექტროენერგიის სადიტრიბუციო კომპანიის ძირითადი საშუალებების საშუალო ელექტროენერგიის სადიტრიბუციო კომპანიის ძირითადი საშუალებების საშუალო ელექტროენერგიის სადიტრიბუციო კომპანიის ძირითადი საშუალებების საშუალო 

წლიური ღირებულებაა 85 მლნ ლარი. სამრეწველო საწარმოო პერსონალიწლიური ღირებულებაა 85 მლნ ლარი. სამრეწველო საწარმოო პერსონალიწლიური ღირებულებაა 85 მლნ ლარი. სამრეწველო საწარმოო პერსონალიწლიური ღირებულებაა 85 მლნ ლარი. სამრეწველო საწარმოო პერსონალის რაოდენობა ს რაოდენობა ს რაოდენობა ს რაოდენობა 

იქნება: იქნება: იქნება: იქნება:     

ა) 1700 კაცი; 

ბ) 200 კაცი; 

გ) 2500 კაცი. 
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6.6.6.6.    თბოსადგურში მომუშავე პერსონალის ნომინალური  ხელფასი შედგენს 900 ლარს, თბოსადგურში მომუშავე პერსონალის ნომინალური  ხელფასი შედგენს 900 ლარს, თბოსადგურში მომუშავე პერსონალის ნომინალური  ხელფასი შედგენს 900 ლარს, თბოსადგურში მომუშავე პერსონალის ნომინალური  ხელფასი შედგენს 900 ლარს, 

საშემოსავლო გადასახადის გადახდის შემდეგ, ხელზე აიღებს: საშემოსავლო გადასახადის გადახდის შემდეგ, ხელზე აიღებს: საშემოსავლო გადასახადის გადახდის შემდეგ, ხელზე აიღებს: საშემოსავლო გადასახადის გადახდის შემდეგ, ხელზე აიღებს:     

ა) 860 ლარს; 

ბ) 720 ლარს; 

გ) 910 ლარს. 

 

7.7.7.7. ელექტროენერგიის სადიტრიბუელექტროენერგიის სადიტრიბუელექტროენერგიის სადიტრიბუელექტროენერგიის სადიტრიბუციო კომპანიის ძირითადი საშუალებების საშუალო ციო კომპანიის ძირითადი საშუალებების საშუალო ციო კომპანიის ძირითადი საშუალებების საშუალო ციო კომპანიის ძირითადი საშუალებების საშუალო 

წლიური ღირებულებაა 72 მლნ ლარი. სამრეწველო საწარმოო პერსონალის რაოდენობა წლიური ღირებულებაა 72 მლნ ლარი. სამრეწველო საწარმოო პერსონალის რაოდენობა წლიური ღირებულებაა 72 მლნ ლარი. სამრეწველო საწარმოო პერსონალის რაოდენობა წლიური ღირებულებაა 72 მლნ ლარი. სამრეწველო საწარმოო პერსონალის რაოდენობა 

იქნება: იქნება: იქნება: იქნება:     

ა) 300 კაცი; 

ბ) 1700 კაცი; 

გ) 1440 კაცი. 

 

8.8.8.8. თბოელექტროცენტრალში მომუშავე პერსონალის ნომინალური  ხელფასი შედგენს 480 თბოელექტროცენტრალში მომუშავე პერსონალის ნომინალური  ხელფასი შედგენს 480 თბოელექტროცენტრალში მომუშავე პერსონალის ნომინალური  ხელფასი შედგენს 480 თბოელექტროცენტრალში მომუშავე პერსონალის ნომინალური  ხელფასი შედგენს 480 

ლარს, საშემოსავლლარს, საშემოსავლლარს, საშემოსავლლარს, საშემოსავლო გადასახადის გადახდის შემდეგ, ხელზე აიღებს: ო გადასახადის გადახდის შემდეგ, ხელზე აიღებს: ო გადასახადის გადახდის შემდეგ, ხელზე აიღებს: ო გადასახადის გადახდის შემდეგ, ხელზე აიღებს:     

ა) 360 ლარს; 

ბ) 450 ლარს; 

გ) 384 ლარს. 

 

9.9.9.9. თბოსადგურის დადგმული სიმძლავრეა 34თბოსადგურის დადგმული სიმძლავრეა 34თბოსადგურის დადგმული სიმძლავრეა 34თბოსადგურის დადგმული სიმძლავრეა 34    000 000 000 000 კვტ, გამოყენებული 1000 მკვტ, გამოყენებული 1000 მკვტ, გამოყენებული 1000 მკვტ, გამოყენებული 1000 მ3 3 3 3 ბუნებრივი ბუნებრივი ბუნებრივი ბუნებრივი 

გაზის ფასია 300 ლარი, სათბობის მიხედვით საბრუნავ საშუალებათა ნორმატივი გაზის ფასია 300 ლარი, სათბობის მიხედვით საბრუნავ საშუალებათა ნორმატივი გაზის ფასია 300 ლარი, სათბობის მიხედვით საბრუნავ საშუალებათა ნორმატივი გაზის ფასია 300 ლარი, სათბობის მიხედვით საბრუნავ საშუალებათა ნორმატივი 

იქნება: იქნება: იქნება: იქნება:     

ა) 97 920 ლარი; 

ბ) 24 800 ლარი; 

გ) 44 500 ლარი. 

10.10.10.10. თბოსადგურის დადგმული სიმძლავრეა 12თბოსადგურის დადგმული სიმძლავრეა 12თბოსადგურის დადგმული სიმძლავრეა 12თბოსადგურის დადგმული სიმძლავრეა 12    000 000 000 000 კვტ, გამოყენებული  1 ტონა ნახშირის  კვტ, გამოყენებული  1 ტონა ნახშირის  კვტ, გამოყენებული  1 ტონა ნახშირის  კვტ, გამოყენებული  1 ტონა ნახშირის  

ფასია 144 ლარი, სათბობის მიხედვით საბრუნავ საშუალებათა ნორმატივი იქნება: ფასია 144 ლარი, სათბობის მიხედვით საბრუნავ საშუალებათა ნორმატივი იქნება: ფასია 144 ლარი, სათბობის მიხედვით საბრუნავ საშუალებათა ნორმატივი იქნება: ფასია 144 ლარი, სათბობის მიხედვით საბრუნავ საშუალებათა ნორმატივი იქნება:     

ა) 197 550 ლარი; 

ბ) 746 496 ლარი; 

გ) 444 870 ლარი. 
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11.11.11.11. თბოსადგურის დადგმული სითბოსადგურის დადგმული სითბოსადგურის დადგმული სითბოსადგურის დადგმული სიმძლავრეა 65მძლავრეა 65მძლავრეა 65მძლავრეა 65    000 000 000 000 კვტ, გამოყენებული 1 ტონა მაზუთის კვტ, გამოყენებული 1 ტონა მაზუთის კვტ, გამოყენებული 1 ტონა მაზუთის კვტ, გამოყენებული 1 ტონა მაზუთის 

ფასია 230 ლარი, სათბობის მიხედვით საბრუნავ საშუალებათა ნორმატივი იქნება: ფასია 230 ლარი, სათბობის მიხედვით საბრუნავ საშუალებათა ნორმატივი იქნება: ფასია 230 ლარი, სათბობის მიხედვით საბრუნავ საშუალებათა ნორმატივი იქნება: ფასია 230 ლარი, სათბობის მიხედვით საბრუნავ საშუალებათა ნორმატივი იქნება:     

ა) 4 970 920 ლარი; 

ბ) 2 784 800 ლარი; 

გ) 1 614 600 ლარი. 

12.12.12.12. თბოსადგურის საბრუნავი საშუალებების საშუალო წლიური ღირებულება არის 20თბოსადგურის საბრუნავი საშუალებების საშუალო წლიური ღირებულება არის 20თბოსადგურის საბრუნავი საშუალებების საშუალო წლიური ღირებულება არის 20თბოსადგურის საბრუნავი საშუალებების საშუალო წლიური ღირებულება არის 20    000 000 000 000 

ლარლარლარლარი, წლის განმავლობაში გამოშვებული პროდუქციის ღირებულებაა 100ი, წლის განმავლობაში გამოშვებული პროდუქციის ღირებულებაა 100ი, წლის განმავლობაში გამოშვებული პროდუქციის ღირებულებაა 100ი, წლის განმავლობაში გამოშვებული პროდუქციის ღირებულებაა 100    000 000 000 000 ლარი. ლარი. ლარი. ლარი. 

ბრუნვადობა რომ  გაიზარდოს 7ბრუნვადობა რომ  გაიზარდოს 7ბრუნვადობა რომ  გაიზარდოს 7ბრუნვადობა რომ  გაიზარდოს 7----მდე, საბრუნავი საშუალებები უნდა შემცირდეს: მდე, საბრუნავი საშუალებები უნდა შემცირდეს: მდე, საბრუნავი საშუალებები უნდა შემცირდეს: მდე, საბრუნავი საშუალებები უნდა შემცირდეს:     

ა) 25 900 ლარამდე; 

ბ) 1560 ლარამდე; 

გ) 14 286 ლარამდე. 

13. 13. 13. 13. ენერგეტიკულიენერგეტიკულიენერგეტიკულიენერგეტიკული    საწარმოსსაწარმოსსაწარმოსსაწარმოს    ძირითადძირითადძირითადძირითად    საშუალებებსსაშუალებებსსაშუალებებსსაშუალებებს    არარარარ    მიეკუთვნებმიეკუთვნებმიეკუთვნებმიეკუთვნებაააა: : : :     

ა) შენობები, ნაგებობები; 

ბ) ფული სალაროში და ბანკში; 

გ) კომპიუტერული ტექნიკა. 

14.14.14.14.ენერგეტიკულიენერგეტიკულიენერგეტიკულიენერგეტიკული    საწარმოსსაწარმოსსაწარმოსსაწარმოს    საბრუნავსაბრუნავსაბრუნავსაბრუნავ    საშუალებებსსაშუალებებსსაშუალებებსსაშუალებებს    არარარარ    მიეკუთვნებამიეკუთვნებამიეკუთვნებამიეკუთვნება: : : :     

ა) მცირეფასიანი და სწრაფცვეთადი საგნები; 

ბ) ტექნოლოგიური მიზნებისთვის გამოყენებული სათბობი; 

გ) გამზომი და მარეგულირებელი ხელსაწყოები. 

15.15.15.15.ენერგეტიკულიენერგეტიკულიენერგეტიკულიენერგეტიკული    საწარმოსსაწარმოსსაწარმოსსაწარმოს    ძირითადიძირითადიძირითადიძირითადი    საშუალებებისსაშუალებებისსაშუალებებისსაშუალებების    შეფასებისშეფასებისშეფასებისშეფასების    მეთოდებსმეთოდებსმეთოდებსმეთოდებს    არარარარ    მიეკუთვნებამიეკუთვნებამიეკუთვნებამიეკუთვნება: : : :     

 ა) შეფასება თავდაპირველი ღირებულებით; 

ბ) შეფასება აღდგენითი ღირებულებით; 

გ) შეფასება ფონდტევადობის მიხედვით. 

16. 16. 16. 16. ენერგეტიკული საწარმოს ძირითადი საშუაენერგეტიკული საწარმოს ძირითადი საშუაენერგეტიკული საწარმოს ძირითადი საშუაენერგეტიკული საწარმოს ძირითადი საშუალებების გამოყენების მაჩვენებელს არ მიეკუთვნება: ლებების გამოყენების მაჩვენებელს არ მიეკუთვნება: ლებების გამოყენების მაჩვენებელს არ მიეკუთვნება: ლებების გამოყენების მაჩვენებელს არ მიეკუთვნება:     

 ა) ბრუნვადობა; 

ბ) ფონდამოგება; 
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გ) ფონდაღჭურვილობა. 

17.17.17.17.    danadgaris Tavdapirveli Rirebulebaa  danadgaris Tavdapirveli Rirebulebaa  danadgaris Tavdapirveli Rirebulebaa  danadgaris Tavdapirveli Rirebulebaa  F= 24000   lari, wliuri amortizaciis  24000   lari, wliuri amortizaciis  24000   lari, wliuri amortizaciis  24000   lari, wliuri amortizaciis  

norma norma norma norma H = 8%.  wliuri amortizaciis Tanxa 8%.  wliuri amortizaciis Tanxa 8%.  wliuri amortizaciis Tanxa 8%.  wliuri amortizaciis Tanxa A= wrfivi Tanabari daricxvis meTodiwrfivi Tanabari daricxvis meTodiwrfivi Tanabari daricxvis meTodiwrfivi Tanabari daricxvis meTodis s s s 

mixedviTmixedviTmixedviTmixedviT    iqnebaiqnebaiqnebaiqneba::::    

ა) 1920 lari  

ბ) 1567 lari  

გ) 1900 lari  

18. 18. 18. 18. danadgaris Tavdapirveli Rirebulebaa danadgaris Tavdapirveli Rirebulebaa danadgaris Tavdapirveli Rirebulebaa danadgaris Tavdapirveli Rirebulebaa F= 24000   lari, wliuri amortizaciis  24000   lari, wliuri amortizaciis  24000   lari, wliuri amortizaciis  24000   lari, wliuri amortizaciis  

norma norma norma norma H =8%.  Eeqspluataciis vada 8%.  Eeqspluataciis vada 8%.  Eeqspluataciis vada 8%.  Eeqspluataciis vada T    wrfivi Tanabari daricxvis meTodis mixedviTwrfivi Tanabari daricxvis meTodis mixedviTwrfivi Tanabari daricxvis meTodis mixedviTwrfivi Tanabari daricxvis meTodis mixedviT    

iqnebaiqnebaiqnebaiqneba::::    

ა) 12, 5 weli  

ბ) 11, 9 weli 

გ) 18,4 weli 

 19. 19. 19. 19. danadgaris Tavdapirveli Rirebulebaa 23356   lari, wliuri amortizaciis  norma danadgaris Tavdapirveli Rirebulebaa 23356   lari, wliuri amortizaciis  norma danadgaris Tavdapirveli Rirebulebaa 23356   lari, wliuri amortizaciis  norma danadgaris Tavdapirveli Rirebulebaa 23356   lari, wliuri amortizaciis  norma 

H =7%.  wliuri amortizaciis Tanxa7%.  wliuri amortizaciis Tanxa7%.  wliuri amortizaciis Tanxa7%.  wliuri amortizaciis Tanxa A =    wrfivi Tanabari daricxvis meTodis mixedviTwrfivi Tanabari daricxvis meTodis mixedviTwrfivi Tanabari daricxvis meTodis mixedviTwrfivi Tanabari daricxvis meTodis mixedviT    

iqnebaiqnebaiqnebaiqneba::::    

ა) 1520 lari  

ბ) 1635 lari  

გ) 1700 lari  

20. 20. 20. 20. danadgaris Tavdapirveli Rirdanadgaris Tavdapirveli Rirdanadgaris Tavdapirveli Rirdanadgaris Tavdapirveli Rirebulebaa ebulebaa ebulebaa ebulebaa F =23356   lari, wliuri amortizaciis  23356   lari, wliuri amortizaciis  23356   lari, wliuri amortizaciis  23356   lari, wliuri amortizaciis  

norma norma norma norma H =7%.  Eeqspluataciis vada 7%.  Eeqspluataciis vada 7%.  Eeqspluataciis vada 7%.  Eeqspluataciis vada T    wrfivi Tanabari daricxvis meTodis mixedviTwrfivi Tanabari daricxvis meTodis mixedviTwrfivi Tanabari daricxvis meTodis mixedviTwrfivi Tanabari daricxvis meTodis mixedviT    

iqnebaiqnebaiqnebaiqneba::::    

ა) 12, 7 weli  

ბ) 14,28 weli 

გ) 10,5 weli 

21. 21. 21. 21. Tbosadguris blokSi gamomuSavebuli da Semdeg realizebuli produqciis Tbosadguris blokSi gamomuSavebuli da Semdeg realizebuli produqciis Tbosadguris blokSi gamomuSavebuli da Semdeg realizebuli produqciis Tbosadguris blokSi gamomuSavebuli da Semdeg realizebuli produqciis 

RirebulebRirebulebRirebulebRirebuleba Seadgens 35 700  lars, sabrunavi saSualebebis saSualo wliuri a Seadgens 35 700  lars, sabrunavi saSualebebis saSualo wliuri a Seadgens 35 700  lars, sabrunavi saSualebebis saSualo wliuri a Seadgens 35 700  lars, sabrunavi saSualebebis saSualo wliuri 

Rirebulebaa 6800 lariRirebulebaa 6800 lariRirebulebaa 6800 lariRirebulebaa 6800 lari.  

brunva sabrunavma saSualebebma Seasrula: 
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ა)  5 brunva; 

ბ)  7 brunva; 

გ) 10 brunva. 

22. 22. 22. 22. Tbosadguris blokSi gamomuSavebuli da Semdeg realizebuli produqciis Tbosadguris blokSi gamomuSavebuli da Semdeg realizebuli produqciis Tbosadguris blokSi gamomuSavebuli da Semdeg realizebuli produqciis Tbosadguris blokSi gamomuSavebuli da Semdeg realizebuli produqciis 

Rirebuleba SeadRirebuleba SeadRirebuleba SeadRirebuleba Seadgens 35 700  lars, sabrunavi saSualebebis saSualo wliuri gens 35 700  lars, sabrunavi saSualebebis saSualo wliuri gens 35 700  lars, sabrunavi saSualebebis saSualo wliuri gens 35 700  lars, sabrunavi saSualebebis saSualo wliuri 

Rirebulebaa 6800 lari. Rirebulebaa 6800 lari. Rirebulebaa 6800 lari. Rirebulebaa 6800 lari.     

erTi brunvis xangrZlivoba dReebSierTi brunvis xangrZlivoba dReebSierTi brunvis xangrZlivoba dReebSierTi brunvis xangrZlivoba dReebSi    iqnebaiqnebaiqnebaiqneba:  

ა) 50 dRe; 

ბ) 70 dRe; 

გ) 55 dRe. 

23. 23. 23. 23. Tbosadguris blokSi gamomuSavebuli da Semdeg realizebuli produqciis Tbosadguris blokSi gamomuSavebuli da Semdeg realizebuli produqciis Tbosadguris blokSi gamomuSavebuli da Semdeg realizebuli produqciis Tbosadguris blokSi gamomuSavebuli da Semdeg realizebuli produqciis 

Rirebuleba Seadgens 78 400  Rirebuleba Seadgens 78 400  Rirebuleba Seadgens 78 400  Rirebuleba Seadgens 78 400  lars, sabrunavi saSualebebis saSualo wliuri lars, sabrunavi saSualebebis saSualo wliuri lars, sabrunavi saSualebebis saSualo wliuri lars, sabrunavi saSualebebis saSualo wliuri 

Rirebulebaa 8700 lari. Rirebulebaa 8700 lari. Rirebulebaa 8700 lari. Rirebulebaa 8700 lari.     

brunva sabrunavma saSualebebma Seasrula:brunva sabrunavma saSualebebma Seasrula:brunva sabrunavma saSualebebma Seasrula:brunva sabrunavma saSualebebma Seasrula:    

ა)  6 brunva; 

ბ)  4 brunva; 

გ)  9 brunva. 

24. 24. 24. 24. Tbosadguris blokSi gamomuSavebuli da Semdeg realizebuli produqciis Tbosadguris blokSi gamomuSavebuli da Semdeg realizebuli produqciis Tbosadguris blokSi gamomuSavebuli da Semdeg realizebuli produqciis Tbosadguris blokSi gamomuSavebuli da Semdeg realizebuli produqciis 

Rirebuleba Seadgens 78 400  lars, Rirebuleba Seadgens 78 400  lars, Rirebuleba Seadgens 78 400  lars, Rirebuleba Seadgens 78 400  lars, sabrunavi saSualebebis saSualo wliuri sabrunavi saSualebebis saSualo wliuri sabrunavi saSualebebis saSualo wliuri sabrunavi saSualebebis saSualo wliuri 

Rirebulebaa 8700 lari. Rirebulebaa 8700 lari. Rirebulebaa 8700 lari. Rirebulebaa 8700 lari.     

erTi brunvis xangrZlivoba dReebSierTi brunvis xangrZlivoba dReebSierTi brunvis xangrZlivoba dReebSierTi brunvis xangrZlivoba dReebSi    iqneba: iqneba: iqneba: iqneba:     

ა) 34 dRe; 

ბ) 51 dRe; 

გ) 41 dRe. 

25. 25. 25. 25. სეკსეკსეკსეკ----ისისისის    საწარმოთასაწარმოთასაწარმოთასაწარმოთა    რეგულირებისრეგულირებისრეგულირებისრეგულირების    ფუნქციაფუნქციაფუნქციაფუნქცია    აქვსაქვსაქვსაქვს::::    

ა) ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების  სამინისტროს; 

ბ) ენერგეტიკის მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიას; 

გ) ელექტროგადაცემა-დისპეტჩერიზაციის სამსახურს. 
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 26.26.26.26.სეკსეკსეკსეკ----ისისისის    საწარმოთასაწარმოთასაწარმოთასაწარმოთა    კოორდინაციისკოორდინაციისკოორდინაციისკოორდინაციის    ფუნქციაფუნქციაფუნქციაფუნქცია    აქვსაქვსაქვსაქვს::::    

ა) ენერგეტიკის სამინისტროს; 

ბ) ენერგეტიკის მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიას; 

გ) ელექტროგადაცემა-დისპეტჩერიზაციის სამსახურს. 

        27.27.27.27.სეკსეკსეკსეკ----ისისისის    საწარმოთასაწარმოთასაწარმოთასაწარმოთა    ოპერატიულიოპერატიულიოპერატიულიოპერატიული    მართვისმართვისმართვისმართვის        ფუნქციაფუნქციაფუნქციაფუნქცია    აქვსაქვსაქვსაქვს::::    

ა) ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების  სამინისტროს; 

ბ) ენერგეტიკის მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიას; 

გ) ელექტროგადაცემა-დისპეტჩერიზაციის სამსახურს. 

28. 28. 28. 28. ენერგეტიკისენერგეტიკისენერგეტიკისენერგეტიკის    მარეგულირებელმარეგულირებელმარეგულირებელმარეგულირებელ    ეროვნულეროვნულეროვნულეროვნულ    კომისიაკომისიაკომისიაკომისია    შედგებაშედგებაშედგებაშედგება    

ა) 4 წევრისგან; 

ბ) 5 წევრისგან; 

გ) 6 წევრისგან. 

29. 29. 29. 29. შრომისშრომისშრომისშრომის    ანაზღაურებისანაზღაურებისანაზღაურებისანაზღაურების    ფორმაფორმაფორმაფორმა    არარარარ    შეიძლებაშეიძლებაშეიძლებაშეიძლება    იყოსიყოსიყოსიყოს::::    

ა) სანარდო; 

ბ) დროითი; 

გ) ერთეულობითი. 

  30. 30. 30. 30. ენერგეტიკისენერგეტიკისენერგეტიკისენერგეტიკის    სფეროშისფეროშისფეროშისფეროში    ფასებიფასებიფასებიფასები    რეგულირდებარეგულირდებარეგულირდებარეგულირდება::::    

ა) მიწოდება-მოთხოვნის საფუძველზე;  

ბ) სახელმწიფოს მხრიდან სპეციალური ორგანოს საშუალებით;  

გ) რამდენიმე ლიდერი კომპანიის შეთანხმების საფუძველზე.  

31. 31. 31. 31. ენერგეტიკისაენერგეტიკისაენერგეტიკისაენერგეტიკისა    დადადადა    ბუნებრივიბუნებრივიბუნებრივიბუნებრივი    რესურსებისრესურსებისრესურსებისრესურსების    სამინისტროსსამინისტროსსამინისტროსსამინისტროს    ფუნქციააფუნქციააფუნქციააფუნქციაა::::    

ა) ენერგეტიკული პოლიტიკის ჩამოყალიბება; 

ბ) ფასწარმოქმნა და ტარიფების დადგენა; 

გ) ელექტროენერგიის საბითუმო ყიდვა -გაყიდვა. 
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 32. 32. 32. 32. მომომომომუშავისმუშავისმუშავისმუშავის    ნომინალურინომინალურინომინალურინომინალური    ხელფასიხელფასიხელფასიხელფასი        არისარისარისარის::::    

ა)  თანხის რაოდენობა, რომელიც განსაზღვრულია თვიურად დადგენილი ნორმის ფარგლებში; 

ბ) თანხა, რომელსაც გააჩნია რეალური მსყიდველობითუნარიანობა; 

გ) ხელფასის მინიმალური რაოდენობა. 

33. 33. 33. 33. mcire simZlavris hesebs miekuTvneba:mcire simZlavris hesebs miekuTvneba:mcire simZlavris hesebs miekuTvneba:mcire simZlavris hesebs miekuTvneba:    

a) Hhesi dadgmuli simZlavriT 10 mvt; 

b) Bhesi dadgmuli simZlavriT 13 mvt; 

    g) Hhesi dadgmuli simZlavriT 15 mvt; 
 

34. 34. 34. 34. eleqtrosadguris muSaobis reJimi SeiZleba iyos:eleqtrosadguris muSaobis reJimi SeiZleba iyos:eleqtrosadguris muSaobis reJimi SeiZleba iyos:eleqtrosadguris muSaobis reJimi SeiZleba iyos:    

a) sabaziso reJimi; 

b) pikuri reJimi; 

g) orive erTad. 

35. 35. 35. 35. mcire hesebis deregulireba gulisxmobs:mcire hesebis deregulireba gulisxmobs:mcire hesebis deregulireba gulisxmobs:mcire hesebis deregulireba gulisxmobs:    

a) mcire simZlavris hesis muSaobis reJimis damoukideblobas centraluri 

sadispetCero samsaxuridan; 

b) mcire simZlavris hesis funqcionirebas licenziisa da tarifis dadgenis 

gareSe; 

g) mcire simZlavris hesis funqcionirebas investoris monawileobis gareSe; 

            36. 36. 36. 36. Semdeg eleqtrosadgurebsSemdeg eleqtrosadgurebsSemdeg eleqtrosadgurebsSemdeg eleqtrosadgurebs    gaaCniaT gaaCniaT gaaCniaT gaaCniaT გლობალურიგლობალურიგლობალურიგლობალური    დათბობისდათბობისდათბობისდათბობის    ((((sasaTbure gazebissasaTbure gazebissasaTbure gazebissasaTbure gazebis))))    

potenciali;potenciali;potenciali;potenciali;    

a) hidrosadgurebs; 

b) qaris eleqtrosadgurebs; 

g) mzis eleqtrosadgurebs. 

 
37. 37. 37. 37. Pproduqciis TviTRirebulebis struqturaSi xelfasze danaxarjebis yvelaze didi Pproduqciis TviTRirebulebis struqturaSi xelfasze danaxarjebis yvelaze didi Pproduqciis TviTRirebulebis struqturaSi xelfasze danaxarjebis yvelaze didi Pproduqciis TviTRirebulebis struqturaSi xelfasze danaxarjebis yvelaze didi 

xvedriTi wilis mixedviT uwodeben dargs:xvedriTi wilis mixedviT uwodeben dargs:xvedriTi wilis mixedviT uwodeben dargs:xvedriTi wilis mixedviT uwodeben dargs:    

ა) kapitaltevadi;  

ბ) Sromatevadi; 

გ) masalatevadi; 

 



147 

 

38. 38. 38. 38. produqciis TviTRirebulebis struqturaSi eleqtroenergiaze danaxarjebis produqciis TviTRirebulebis struqturaSi eleqtroenergiaze danaxarjebis produqciis TviTRirebulebis struqturaSi eleqtroenergiaze danaxarjebis produqciis TviTRirebulebis struqturaSi eleqtroenergiaze danaxarjebis 

yvelaze didi xvedriTi wilis mixedviT uwodeben dargs:yvelaze didi xvedriTi wilis mixedviT uwodeben dargs:yvelaze didi xvedriTi wilis mixedviT uwodeben dargs:yvelaze didi xvedriTi wilis mixedviT uwodeben dargs:    

ა) saTbobtevadi;  

ბ) masalatevadi; 

გ) eleqtrotevadi. 

39. 39. 39. 39. produqciis TviTRirebulebis stproduqciis TviTRirebulebis stproduqciis TviTRirebulebis stproduqciis TviTRirebulebis struqturaSi nedleulze danaxarjebis yvelaze ruqturaSi nedleulze danaxarjebis yvelaze ruqturaSi nedleulze danaxarjebis yvelaze ruqturaSi nedleulze danaxarjebis yvelaze 

didi xvedriTi wilis mixedviT uwodeben dargs:didi xvedriTi wilis mixedviT uwodeben dargs:didi xvedriTi wilis mixedviT uwodeben dargs:didi xvedriTi wilis mixedviT uwodeben dargs:    

ა) saTbobtevadi;  

ბ) masalatevadi; 

გ) kapitaltevadi. 

40. 40. 40. 40. produqciis TviTRirebulebis struqturaSi ZiriTadi saSualebebis amortizaciaze produqciis TviTRirebulebis struqturaSi ZiriTadi saSualebebis amortizaciaze produqciis TviTRirebulebis struqturaSi ZiriTadi saSualebebis amortizaciaze produqciis TviTRirebulebis struqturaSi ZiriTadi saSualebebis amortizaciaze 

danaxarjebis  yvelaze didi xvedriTi widanaxarjebis  yvelaze didi xvedriTi widanaxarjebis  yvelaze didi xvedriTi widanaxarjebis  yvelaze didi xvedriTi wilis mixedviT uwodeben dargs:lis mixedviT uwodeben dargs:lis mixedviT uwodeben dargs:lis mixedviT uwodeben dargs:    

ა) Sromatevadi;  

ბ) masalatevadi; 

გ) kapitaltevadi. 

41. 41. 41. 41. პიროლიზისპიროლიზისპიროლიზისპიროლიზის    პროცესსპროცესსპროცესსპროცესს    ადგილიადგილიადგილიადგილი    აქვსაქვსაქვსაქვს::::    

ა)  მზის ელექტროსადგურში; 

ბ) გეოთესში; 

გ) ბიოდანადგარში. 

42.42.42.42.წარმოებისწარმოებისწარმოებისწარმოების    პროცესშიპროცესშიპროცესშიპროცესში    წარმოქმნილიწარმოქმნილიწარმოქმნილიწარმოქმნილი    ხმაურიხმაურიხმაურიხმაური    დამახასიათებელიადამახასიათებელიადამახასიათებელიადამახასიათებელია::::    

ა) ქარის ელექტროსადგურისთვის; 

ბ) თბოსადგურისთვის ; 

გ) მზის ელექტროსადგურისთვის. 

43. 43. 43. 43. წყალსაცავისწყალსაცავისწყალსაცავისწყალსაცავის    ბიეფიბიეფიბიეფიბიეფი    დამახასიათებელიადამახასიათებელიადამახასიათებელიადამახასიათებელია::::    

ა) თბოსადგურის გამაციებელი წყალსაცავისთვის; 

ბ) ატომური ელექტროსადგურის წყალსაცავისთვის; 
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გ) ჰიდროსადგურისთვის. 

            44. 44. 44. 44. ბიობიობიობიო    გაზისგაზისგაზისგაზის    შემადგენლობაშიშემადგენლობაშიშემადგენლობაშიშემადგენლობაში    შედისშედისშედისშედის::::    

ა) მეთანი და ნახშირორჟანგი; 

ბ) მეთანი, გოგირდი და ნახშირბადი ; 

გ) ნახშირორჟანგი და სულფატები. 

45.   45.   45.   45.   განახლებადიგანახლებადიგანახლებადიგანახლებადი    ენერგიისენერგიისენერგიისენერგიის    სახეობასსახეობასსახეობასსახეობას    არარარარ    მიეკუთვნებამიეკუთვნებამიეკუთვნებამიეკუთვნება::::    

(ა) ქარის ენერგია; 

ბ) ნავთობი; 

გ) ბიომასის ენერგია. 

46. 46. 46. 46. მეორადიმეორადიმეორადიმეორადი    ენერგეტიკულიენერგეტიკულიენერგეტიკულიენერგეტიკული    რესურსირესურსირესურსირესურსი    არარარარ    შეიძლებაშეიძლებაშეიძლებაშეიძლება    იყოსიყოსიყოსიყოს::::    

ა)  ნამუშევარი ორთქლი; 

ბ)  ნახერხი; 

გ) ბუნებრივი ურანი. 

47. 47. 47. 47. ტრადიციულიტრადიციულიტრადიციულიტრადიციული    ენერგიისენერგიისენერგიისენერგიის    წყაროებსწყაროებსწყაროებსწყაროებს    არარარარ    მიეკუთვნებამიეკუთვნებამიეკუთვნებამიეკუთვნება::::    

ა) ნახშირი; 

ბ) ნავთობი; 

გ) ბიომასა. 

48. 48. 48. 48. საქართველოსსაქართველოსსაქართველოსსაქართველოს    ენერგორესურსებისენერგორესურსებისენერგორესურსებისენერგორესურსების    მარაგისმარაგისმარაგისმარაგის    ნახევარზენახევარზენახევარზენახევარზე    მეტიმეტიმეტიმეტი    გააჩნიაგააჩნიაგააჩნიაგააჩნია::::    

ა) ჰიდროენერგია; 

ბ) ნავთობი; 

გ) ნახშირი. 

49. 49. 49. 49. Sromis kodeqsis mixedviSromis kodeqsis mixedviSromis kodeqsis mixedviSromis kodeqsis mixedviT anazRaurebadi Svebuleba aris:T anazRaurebadi Svebuleba aris:T anazRaurebadi Svebuleba aris:T anazRaurebadi Svebuleba aris:    

ა) 24 dRe;  

ბ) 30 dRe;  

გ) 15 dRe; 
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50. 50. 50. 50. eleqtroenergiis samomxmareblo tarifebi sayofacxovrebo momxmareblebisTvis:eleqtroenergiis samomxmareblo tarifebi sayofacxovrebo momxmareblebisTvis:eleqtroenergiis samomxmareblo tarifebi sayofacxovrebo momxmareblebisTvis:eleqtroenergiis samomxmareblo tarifebi sayofacxovrebo momxmareblebisTvis:    

ა) diferencirebulia Zabvebis mixedviT;  

ბ) diferencirebulia moxmarebis raodenobis mixedviT;  

გ) diferencirebuli ar aris; 

ლიტერატურა 

1. სამსონია ნ.  დ.ჩომახიძე, მ.გუდიაშვილი სათბობ –ენერგეტიკული კომპლექსის  ეკონომიკა.  

351 გვ. თბილისი  2003 წ. (ლიტერატურის მოძიება მსურველს შეუძლია სტუ-ს 

ბიბლიოთეკაში) 620.9.003(02)3  

2. გუდიაშვილი მ, არაბიძე მ. ენერგეტიკული წარმოების ეკონომიკა და მენეჯმენტი.  თბილისი: 

გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2007წ. 75 გვ. (ლიტერატურის მოძიება 

მსურველს შეუძლია სტუ-ს ბიბლიოთეკაში) 338.45(02)/6 

3. გუდიაშვილი მ. ეკონომიკა და მართვა ენერგეტიკაში (მეთოდური მითითებები საკურსო 

სამუშაოების შესასრულებლად). თბილისი: გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 

2005წ. 24 გვ.  (ლიტერატურის მოძიება მსურველს შეუძლია სტუ-ს ბიბლიოთეკაში) 620.9/97 
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R L 1

L
2

C

სასწავლო კურსი  „ელექტრული წრედების თეორია-1“ 

კონსულტანტი ს.ნემსაძე, 599589101 

::01::ორი მიმდევრობით შეერთებული კონდესატორი მიერთებულია მუდმივი ძაბვის წყაროსთან . 

როგორია  � ,�$ძაბვების თანაფარდობა თუ � ��${ 
 

~�$ > �  

~� > �$ 

~� = �$ 

~� = �$ 

} 
::02::განსაზღვრეთ დენის ძალა I, 

      თუ A(j�	 =20 ვ , R = 3 ომი, k� = 4 ომი.{ 
 

~4/√2ა 

~0,5/√2ა 

~4ა 

~0,4√2ა 
} 

::03::განსაზღვრეთ წრედის სრული წინაღობა z , თუ R= 550 ომი, k� � 50ომი, k� �200ომი, k�$� 

300ომი.{ 

~550√2 

~500√2 

~550
√$
~ 

~100√2 

} 

::04::ელექტრულ წრედში დენი და ძაბვა   შესაბამისად ტოლია: A = A(e Sin (3ωt+π/6),ვ.               i= 

;(e Sin (3ωt-π/6), ა.   სქემებიდან რომელია მოცემული წრედის ექვივალენტური სქემა?{ 

 

~ 
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				~ 

 

~ 

 

~ 

} 

::05:: განსაზღვრეთ Aj� თუ A = 10	ვ, R2 =		k��		k�� 20 ომი,    R1 = 10 ომი, R3 = 20 ომი,{ 

 

 

~ 

 

~10ვ 

~6,6ვ 

~20ვ 

~3,3ვ 

} 

::06::ვარსკვლავად შეერთებული წრედის წინაღობებია:R1  = R2= R3 = 10 ომი. გარდავქმნათ  

სამკუთხედად და ვიპოვოთ შესაბამისი  წინაღობები (R12)........{ 

 

 

 

 

 

 

 

~	30ომი 
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~25 ომი 

~1,3ომი 

~10ომი 

} 

::07::გამოიანგარეშეთ   წრედის ექვივალენტური   წინაღობა R ექვ. თუ R1  =2    R2=R3  =4  ომი,                   

R4= 5 ომი{ 

 

 

~9 ომი 

~12ომი 

~6ომი 

~15ომი 

} 

::08::კონდესატორზე მოდებულ  ძაბვასა და  მასში  გამავალ დენს   შორის   არის შემდეგი   

დამოკიდებულება{ 

~დენიჩამორჩებაძაბვას 90° 

~დენიწინუსწრებსძაბვას 90° 

~დენიწინუსწრებსძაბვას 120° 

~დენი ჩამორჩებაძაბვის 120° 

} 

::09:;ინდუქციურ  კოჭაზე მოდებულ ძაბვასა და კოჭაში გამავალ დენს შორის არის შემდეგი 

დამოკიდებულება{ 

~ძაბვაუსწრებსდენს 90° -ით 

~დენიუსწრებსძაბვას 90°-ით 

~ძაბვა უსწრებსდენს 120° -ით 

~დენიუსწრებსძაბვას 120° -ით 

::10::როგორ აირჩევა კონტურული დენების დადებითი მიმართულება?{ 



153 

 

 ~ნებისმიერი მიმართულება 

~სურვილისამებრ 

 ~საათის ისრის მიმართულებით 

 ~საათის ისრის საწინააღმდეგოდ 

 ~არ აირჩევა 
} 

::11:: რეაქტიული სიმძლავრის განზომილებაა?{ 

~ვარი(ვარ) 

 ~ვატი(ვტ) 

 ~ვოლტამპერი(ვა) 

 ~ომი 
} 

::12:: მიმდევრობით შეერთებულ RL Cწრედში V��5 ვ.,  V�� 2ვ,V�� 2ვ. რას უდრის V − ძაბვა წრედის 

შესავალზე?{ 

 ~5ვ 

 ~9ვ 

 ~4ვ 

 ~2ვ 
} 

::13:: კონდესატორის ელექტრული ტევადობა, რომელიც ჩართულია ცვლადი დენის წრედში  C = 10 

მკფ,  დენის  ამპლიტუდური მნიშვნელობა წრედში I( = 2,4ა, სიხშირე B = 300 წმ-1  განსაზღვრეთ  V 

ძაბვა კონდესატორის  მომჭერებზე.{ 

 ~800/√2 ვ 
 ~400ვ 

 ~300/√2 ვ 

 ~100ვ 

  
} 

::14::წრედის სრული  კომლექსური წინაღობა; { 

 

 

 

} 

 ~� = } + �(B� − 1/B ) 

 ~� = √}$ + k$ 
 ~� =R- �(B� + 1/B ) 

 ~�=}$-B$�$ 

LR C
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::15:: ორი ურთირთინდუქციურად დაკავშირებული კოჭები  შეერთებულია 

თანხვედრილად.განსაზღვრეთ წრედის სრული ინდუქციურობა,  თუ � = 5	ჰნ,  �$ = 10	ჰნ.{ 

 ~15 ჰნ 

 ~5 ჰნ 

 ~50 ჰნ 

 -15 ჰნ 
} 

::16::ორი ურთირთინდუქციურად დაკავშირებული კოჭები  შეერთებულია შემდეგნაირად 

 

∗ ∗  

 

          განსაზღვრეთ წრედის სრული კომპლექსური წინაღობა;{ 

 

 

 

 

 

 

} 

::17::ორი ურთირთინდუქციურად დაკავშირებული კოჭები  შეერთებულია შემდეგნაირად 

 

∗ ∗  

 

  განსაზღვრეთ წრედის სრული  კომპლექსური წინაღობა.{ 

 •

Z = 	} 1 + } 2 �B(� 1 − � 2 ) 

 
~

•

Z = 	} 1 + } 2 �B(� 1 + � 2 ) 

 
~

•

Z = √}$ + k$ 

 •

= Z = } 1 + } 2 �B(� 1 + � 2 ) 

 
~

•

Z = √}$ + k$ 
 

 
~

•

Z = 	} 1 + } 2 �B(� 1 − � 2 ) 

 •

Z =}$-B$�$ 
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~

•

Z =}$-B$�$ 

 
} 

::18:: თუ რხევითი კონტურის ტევადობას შევამცირებთ 9-ჯერ ,ხოლო ინდუქციურობას უცვლელს 

დავტოვებთ მაშინ გარე ცვლადი ძაბვის რხევის რეზონანსული სიხშირე იქნება:{ 

 ~გაიზრდება 3-ჯერ 

 ~შემცირდება		3 − ჯერ	
 ~გაიზრდება 9-ჯერ 

 ~შემცირდება	9 − ჯერ	
} 

::19::        განსაზღვრეთ 3 კვტ სიმძლავრის გამათბობელში გამავალი დენის ძალა , თუ ის 

მიერთებულია 200 ვ ცვლად ძაბვაზე:{ 

 ~15ა 

 ~25ა	
 ~5ა 

 ~150ა 

} 

::20::როგორ შეიცვლება ძაბვა }  და }$ წინაღობებზე }  რეოსტატის მცოცის მარჯვნივ 

გადადგმითA}  გაიზარდა A}$ შემცირდა{ 

 

 ~A}  შემცირდა A}$ 

გაიზარდა	
 ~A}  გაიზარდა A}$ 

შემცირდა	
 ~A}  შემცირდა A}$ 

უცვლელია 

 ~A}  უცვლელიაა A}$ 

გაიზარდა 
} 

::21::განსაზღვრეთ  I დენის ძალა , თუ } = }
2
= }e�40	ომი, }� = 10	ომი, E=176ვ. { 

	

 ~2ა	

 ~1ა	
 ~0.5ა	
 ~4ა	

R1 R2
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} 

::22::განსაზღვრეთ  Vab ,თუ } = }$�2 ომი,{ 

 

 

 

 

 

} 

 

::23::განსაზღვრეთვოლტმეტრისჩვენება ,თუ		} = 5 ომი,		}$�	5		ომი, #  = 10ვ, 			#$ = 40ვ, { 

 

 

 

 

 

 

} 

::24::განსაზღვრეთ  Vab ,თუ			} = }$�2	ომი,{ 

 

 

 

 

  

 ~0	

 ~4ვ 

 ~5ვ 

 ~10ვ 

 ~15ვ	

 ~60ვ 

 ~80ვ	

 ~50ვ	

 ~0ვ	

 ~2ვ 

 ~0,3ვ	

 ~43ვ	
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} 

 

 

::25::განსაზღვრეთ  Vab ,თუ}  = 25ომი, }$= 10 ომი, }e= 15 ომი   E ~50ვ,    { 

 

 

 

 

 

 

 

} 

::26::  მომხმარებელი, რომელზედაც მიეწოდება ცვლადი სიდიდის სამფაზა დენი შეერთებულია 

სამკუთხედად. როგორი დამოკიდებულებაა ფაზურ და ხაზურ ძაბვებს შორის?{ 

 ~ფაზური ძაბვა ტოლია ხაზური 
ძაბვის 

 ~ფაზური ძაბვა მეტია ხაზური 
ძაბვის 

 ~ფაზური ძაბვა ტოლია ნულის 
 ~ხაზური ძაბვა ტოლია ნულის 

} 

::27:: მომხმარებელი, რომელზედაც მიეწოდება ცვლადი სიდიდის სამფაზა დენი შეერთებულია 

ვარსკვლავად. როგორი დამოკიდებულებაა ფაზურ და ხაზურ ძაბვებს შორის?{ 

 ~VVVVხაზ= √3Vფაზ. 

 ~VVVVხაზ= 3Vფაზ. 

 ~VVVVხაზ= Vფაზ. 
 ~VVVVხაზ= 3 

 
} 

~20ვ	
~25ვ 

~30ვ 
~15 
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::28:: მომხმარებელი, რომელზედაც მიეწოდება ცვლადი სიდიდის სამფაზა დენი შეერთებულია 

ვარსკვლავად. როგორი დამოკიდებულებაა ფაზურ და ხაზურ დენებს შორის?{ 

 ~I I I I ხაზ= I ფაზ. 

 ~I ხაზ= 3;ფაზ. 

 ~Iხაზ=√3 Vფაზ. 
 ~Iხაზ= 3 

} 

 

 

::29::    მომხმარებელი, რომელზედაც მიეწოდება ცვლადი სიდიდის სამფაზა დენი შეერთებულია 

სამკუთხედად. როგორი დამოკიდებულებაა ფაზურ და ხაზურ დენებს შორის?{ 

 ~I I I I ხაზ==√3I ფაზ. 

 ~I ხაზ= 3;ფაზ. 

 ~Iხაზ Vფაზ. 
 ~Iხაზ= 3 

} 

::30:: ინდუქციურ კოჭაძე  ძაბვის ვარდნა იანგარიშება როგორც :	{ 

 
~A = �

��
��

 

 ~A =
 

�
 dit 

 ~A = ��di/dt 

 
~A = 

�A
��

 

} 

 

::31:: კონდესატორში გამავალი ცვლადი  დენი იანგარიშება როგორც:{ 

 

 

 

 

 

} 

 ~� = 		
��

��
 

 	~� =
1

��

��

��
 

 ~� = 		
��

��
 

 ~� = �
��
��
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::32::კომპლექსური რიცხვის  ალგებრულ ფორმაში ჩაიწერება  როგორც: { 

 ~k + l  
 

 ~� = k × l� 

 ~� = k	
��
��

 

 
~

•

A = Xe tω  
} 

::33::კომპლექსური რიცხვის  მაჩვენებლიან ფორმაში ჩაიწერება , როგორც:{ 

 
~ ϕj

AeA =
•

 
 ~ ϕα j

AeA sin=
•

 
 ~ ϕj

CosAeA =
•

 
 ~ ϕj

eA =
•

 
} 

::34:: პარალელურად შეერთებულ  RLC წრედში ადგილი აქვს შემდეგი სახის რეზონანსს:{ 

 ~დენების	რეზონანსს 
 ~ძაბვების	რეზონანსს 
 ~წინაღობების	რეზონანსს 
 ~გამტარობების 

რეზონანსს 
} 

::35::პარალელურ რეზონანსულ  წრედში Q ფაქტორი განისაზღვრება  როგორც:{ 

 
~Q=

L0

1

ω
 

 ~Q=
�

!¡�
	

 ~Q=
�

�
	

 ~Q=√� 
} 

::36::მიმდევრობით  რეზონანსურ წრედში Q ფაქტორია: { 

 ~Q=
 

!q��
 

 ~Q=
 

!q�
	

 ~Q=
 

!q�
	

 ~Q=
 

√��
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} 

::37::მიმდევრობით შეერთებულ  RLC წრედში ადგილი აქვსშემდეგი სახის რეზონანსს:{ 

 

 

 

} 

::38::თუპარალელურრეზონანსულ წრედშიB<რეზონანსულისიხშირე  ტოლია 0 -ის, მაშინ 

ელექტრულ სქემას ექნება შემდეგი სახე:{ 

  

= 

 

 

 
  

~ 
 

 

 
  

~ 
 

 

 
  

 
~ 

 

 

 
} 

 

::39::თუპარალელურრეზონანსულწრედშირეზონანსულისიხშირეB< = ∞,  მაშინ ელექტრულ სქემას 

ექნება შემდეგი სახე:{ 

  

= 

 

 

 

 ~ძაბვებისრეზონანსს	
 ~დენებისრეზონანსს	
 ~წინაღობებისრეზონანსს 

 ~არცერთ ზემოთ მოყვანილს 
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~ 

 

 

 

 
  

~ 
 

 

 

 
  

~ 
 

 

 

 
} 

::40::რეზონანსული წრედები შეიძლება დავახასიათოთ  ორი ძირითადი პარამეტრით:{ 

 ~რეზონანსული სიხშირე, Q ფაქტორი 
 ~Q ფაქტორი, ტევადობა 

 ~რეზონანსული სიხშირე,ინდუქციურობა 

 ~Q ფაქტორი, წინაღობა 

} 

::41::რეზონანსული სიხშირე განისაზღვრება როგორც :	{ 

 ~B< = 1/√� 
 ~B< = √� 
 ~B< = � 

 ~B< = }� 

} 

::42::}� მიმდევრობით შეერთებულ წრედის კომპლექსური წინაღობაა:{ 

 

 

 

} 

::43::განმარტეთ ელექტრული წრედი:{ 

 ~Z=R+j (ωL-
 

£�
) 

 ~Z = R+ j	k� 

 ~Z = R− j	k� 

 ~ 22
XRZ +=  
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} 

::44:: დამოუკიდებელი და დამოკიდებული წყაროები:{ 

 

 

 

 

 

                         1              2             3              4                5                 6 

 

 

 

 

} 

::45::კომპლექსური რიცხვის წარმოსახვითი  ნაწილი  j  განისაზღვრება როგორც :	{ 

 ~J=√−1 

 ~J=	−1¤< 

 ~J=−√−1 

 ~J=+1 
} 

 

 ~მათემატიკურ მოდელს, რომელიც მიახლოებით აღწერს ელექტრული 

სისტემის ქმედებას(მდგომარეობას)  უწოდებენ ელექტრულ წრედს. 

 ~მათემატიკურ მოდელს, რომელიც ზუსტად განიხილავს 

ელექტრული სისტემის ქმედებას(მდგომარეობას)  უწოდებენ 

ელექტრულ წრედს. 

 ~მათემატიკურ მოდელს, რომელიც ზუსტად ანგარიშობს 

ელექტრული სისტემის ქმედებას(მდგომარეობას)  უწოდებენ 

ელექტრულ წრედს. 

 ~მათემატიკურ მოდელს, რომელიც არ აღწერს ელექტრული სისტემის 

ქმედებას(მდგომარეობას)  უწოდებენ ელექტრულ წრედს. 

 ~დამოუკიდებელი: 1,2. დამოკიდებული:-3,4,5,6 

 ~დამოუკიდებელი: 3,4,5,6. დამოკიდებული:-1,2 

 ~დამოუკიდებელი:1,2,3. დამოკიდებული:-4,5,6 

 ~დამოუკიდებელი: 2,4.  დამოკიდებული:-3,1,5,6 
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::46::StoSidenismyisamniSvnelobatolia. ti ωsin43 += ( ა).  AamStoSiCarTuli

magnitoeleqtrulisistemisampermetrigviCvenebs:	{ 

~3(a) 

~7(a) 

~5(a) 

~ 2

2

4
2

3
+








(a) 

} 

::47::StoSidenismyisamniSvnelobatolia ti ωsin243+= (ა). 

amStoSiCarTulieleqtromagniturisistemisampermetrigviCvenebs:	{ 

~5(a) 

~7(a) 

~4(a) 

~ 2

2

4
2

3
+








(a) 

} 

::49::eleqtruliwredisubanzeZabvismyisamniSvnelobatolia : 23040 +=u

)30sin( +wt  (v).gansazRvreTeleqtrodinamiკurisistemisvoltmetriსsCveneba, 

რომელიც mierTebuliwredis am ubanTan.	{ 

~50(ვ) 

~40(ვ) 

~70(ვ) 

~ 2

2

30
2

40
+








(ვ) 

} 
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   ::50:: 1=C mkftevadobiskondesatorimierTebulia 220 

mudmiviZabvisqselze.gansazRvreTfirfitis 1q eleqtrulimuxti, 

romelicmierTebuliaqselisdadebiTpolusTan.Rogoriiqnebaeleqtrulimuxtissi

dide 2q  ,Tuqseliszabva 2-jer Semcirdeba?	{ 

~ 1q =220 მკ.კ; 2q =110 mk.k 

~ 1q =220 მკ.კ; 2q =440mk.k 

~ 1q =110 მკ.კ; 2q =110 mk.k 

~ 1q =220 მკ.კ; 2q =220mk.k 

} 

ლიტერატურალიტერატურალიტერატურალიტერატურა: : : :     

1.1.1.1. შ.ნემსაძე, შ.ნაჭყებია. ელექტრული წრედების თეორია. ტბილისი.2008....    

2.2.2.2. Л.А. Буссонов. Теоретические основы электротехники. М.1973.    
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სასწავლო კურსი  „ელექტრული წრედების თეორია-2“ 

კონსულტანტები ს.ნემსაძე, 599589101; თენგიზ მუსელიანი 599558738 

::01:: რომელირომელირომელირომელი    რიგისრიგისრიგისრიგის    ჰაჰაჰაჰარმონიკისრმონიკისრმონიკისრმონიკის    სიხშირეასიხშირეასიხშირეასიხშირეა    300 300 300 300 ჰერციჰერციჰერციჰერცი????     

~ მეექვსე; 

 მეხუთე; 

 მერვე; 

  მესამე. 

::02:: ქვემოთქვემოთქვემოთქვემოთ    მოყვანილიმოყვანილიმოყვანილიმოყვანილი    წინადადებებიდანწინადადებებიდანწინადადებებიდანწინადადებებიდან    რომელიარომელიარომელიარომელია    მართებულიმართებულიმართებულიმართებული????     

~ პირველი ჰარმონიკის პერიოდი ტოლია ფურიეს მწკრივად გასაშლელი 

არასინუსოიდური ფუნქციის პერიოდის; 

  პირველი ჰარმონიკის პერიოდი ტოლია 50 ჰერცის; 

 პირველი ჰარმონიკის პერიოდი ტოლია 1ჰერცის; 

  პირველი ჰარმონიკის პერიოდი ტოლია 60 ჰერცის. 

::03::ქვემოთ მოცემული  ფურიეს მწკრივი გამოვსახოთ ფორმულით, რომელის შედგება 

მხოლოდ სინუსიანი წევრებისაგან. 

�(�) = 	10 + 3	¦�§B� + 4¦�§3B� +	… . . +3�©¦B� − 5�©¦2B�  

~  u(t)= 10 + 4,24sin(ωt +450)+5 sin (2ωt-900) +4 sin3ωt 

  u(t)= 10 + 3 sin(ωt +450)+5 sin (2ωt-900) +4 sin3ωt 

  u(t)= 10 + 4,24sin(ωt +450)+5 sin (2ωt-900) –4 sin3ωt 

  u(t)= 10 + 4,24sin(ωt +450)– 5 sin (2ωt-900) +4 sin3ωt 

::04:: რა შემთხვევაში შეიცავს ფურიეს მწკრივი მხოლოდ მუდმივ მდგენელსა და რა შემთხვევაში შეიცავს ფურიეს მწკრივი მხოლოდ მუდმივ მდგენელსა და რა შემთხვევაში შეიცავს ფურიეს მწკრივი მხოლოდ მუდმივ მდგენელსა და რა შემთხვევაში შეიცავს ფურიეს მწკრივი მხოლოდ მუდმივ მდგენელსა და 

კოსინუსურ წევრებს?კოსინუსურ წევრებს?კოსინუსურ წევრებს?კოსინუსურ წევრებს?     



166 

 

~  როდესაც არასინუსოიდური პერიოდული ფუნქციის გრაფიკი სიმეტრიულია 

ორდინატთა ღერძის მიმართ; 

  როდესაც არასინუსოიდური პერიოდული ფუნქციის გრაფიკი სიმეტრიულია აბცისთა 

ღერძის მიმართ; 

 როდესაც არასინუსოიდური პერიოდული ფუნქციის გრაფიკი სიმეტრიულია 

კოორდინათა სათავის მიმართ; 

 როდესაც არასინუსოიდური პერიოდული ფუნქციის გრაფიკს საერთოდ სიმეტრიულობა 

არ გააჩნია.	

} 

::05:: რა შემთხვევაში რა შემთხვევაში რა შემთხვევაში რა შემთხვევაში     არ არ არ არ შეიცავს ფურიეს მწკრივი მხოლოდ მუდმივშეიცავს ფურიეს მწკრივი მხოლოდ მუდმივშეიცავს ფურიეს მწკრივი მხოლოდ მუდმივშეიცავს ფურიეს მწკრივი მხოლოდ მუდმივ    მდგენელსა და მდგენელსა და მდგენელსა და მდგენელსა და 

კოსინუსურ წევრებს?კოსინუსურ წევრებს?კოსინუსურ წევრებს?კოსინუსურ წევრებს?     

~  როცა არასინუსოიდური პერიოდული ფუნქციის გრაფიკი სიმეტრიულია კოორდინათთა 

სათავის  მიმართ; 

  როცა არასინუსოიდური პერიოდული ფუნქციის გრაფიკი სიმეტრიულია აბცისთა 

ღერძის მიმართ; 

 როცა არასინუსოიდური პერიოდული ფუნქციის გრაფიკი სიმეტრიულია ორდინატთა 

ღერძის  მიმართ; 

  როცა არასინუსოიდური პერიოდული ფუნქციის გრაფიკს საერთოდ სიმეტრიულობა  არ 

გააჩნია.	

} 

::06:: რა იწვევს ელექტრულ წრედში გარდამავალ პროცესებს?რა იწვევს ელექტრულ წრედში გარდამავალ პროცესებს?რა იწვევს ელექტრულ წრედში გარდამავალ პროცესებს?რა იწვევს ელექტრულ წრედში გარდამავალ პროცესებს?     

~   კომუტაცია; 

 პოლარიზაცია; 

  დისკრედიტაცია; 

დესტაბილიზაცია.	

} 

::07:: რას ეწოდება გარდამავალი პროცესი?რას ეწოდება გარდამავალი პროცესი?რას ეწოდება გარდამავალი პროცესი?რას ეწოდება გარდამავალი პროცესი?     

~ ელექტრომაგნიტურ პროცესს, რომელიც აღიძვრება ერთი დამყარებული 

მდგომარეობიდან მეორე დამყარებულ მდგომარეობაში გადასვლის დროს; 
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  ელექტრომაგნიტურ პროცესს, რომელიც აღიძვრება დამყარებული მდგომარეობიდან 

გარდამავალ  მდგომარეობაში გადასვლის დროს; 

  ელექტრომაგნიტურ პროცესს, რომელიც აღიძვრება გარდამავალი  მდგომარეობიდან  

დამყარებულ მდგომარეობაში გადასვლის დროს; 

  ელექტრომაგნიტურ პროცესს, რომელიც აღიძვრება ერთი გარდამავალი 

მდგომარეობიდან მეორე გარდამავალ  მდგომარეობაში გადასვლის დროს.	

} 

::08:: ჩამოაყალიბეთ კომუტაციის პირველი კანონი და დაწერეთ მისი მათემატიკური ჩამოაყალიბეთ კომუტაციის პირველი კანონი და დაწერეთ მისი მათემატიკური ჩამოაყალიბეთ კომუტაციის პირველი კანონი და დაწერეთ მისი მათემატიკური ჩამოაყალიბეთ კომუტაციის პირველი კანონი და დაწერეთ მისი მათემატიკური 

გამოსახულება.გამოსახულება.გამოსახულება.გამოსახულება.     

~  ინდუქციურობაში დენი არ შეიძლება მყისიერად, ნახტომისებურად შეიცვალოს,       iL(-

0)=iL(+0); 

   ინდუქციურობაში გამავალი დენი არ შეიძლება საერთოდ შეიცვალოს, iL(-0)=0; 

  ინდუქციურობაში გამავალი დენი ყოველთვის მუდმივია, iL=const; 

  ტევადობაზე ძაბვა  არ შეიძლება მყისიერად, ნახტომისებურად შეიცვალოს, uC(-0) = 

uC(+0).	

} 

 

::09:: ქვემოთ მოყვანილი გამოსახულებებიდან ქვემოთ მოყვანილი გამოსახულებებიდან ქვემოთ მოყვანილი გამოსახულებებიდან ქვემოთ მოყვანილი გამოსახულებებიდან რომელი შეესაბამება დროის მუდმივას რომელი შეესაბამება დროის მუდმივას რომელი შეესაბამება დროის მუდმივას რომელი შეესაბამება დროის მუდმივას 

გარდამავალი გარდამავალი გარდამავალი გარდამავალი პროცესისაპროცესისაპროცესისაპროცესისას ს ს ს     R,L R,L R,L R,L წრედში?წრედში?წრედში?წრედში?     

~  L/R; 

  R/L; 

  R.L; 

(R.L)2	

} 

::10:: ცნობილია მიმდევრობით შეერთებული ცნობილია მიმდევრობით შეერთებული ცნობილია მიმდევრობით შეერთებული ცნობილია მიმდევრობით შეერთებული R, L R, L R, L R, L წრედის  პარამეტრები:წრედის  პარამეტრები:წრედის  პარამეტრები:წრედის  პარამეტრები:    LLLL= = = = 0,2 0,2 0,2 0,2 ჰნ, ჰნ, ჰნ, ჰნ,     R= 2 R= 2 R= 2 R= 2 

ომი.  ასეთი პარამეტრების მქონე წრედში რა დროში შეიძლება გარდამავალი პროცესი ომი.  ასეთი პარამეტრების მქონე წრედში რა დროში შეიძლება გარდამავალი პროცესი ომი.  ასეთი პარამეტრების მქონე წრედში რა დროში შეიძლება გარდამავალი პროცესი ომი.  ასეთი პარამეტრების მქონე წრედში რა დროში შეიძლება გარდამავალი პროცესი 

ჩაითვალოს დასრულებულად?ჩაითვალოს დასრულებულად?ჩაითვალოს დასრულებულად?ჩაითვალოს დასრულებულად?     

~ (0,3-0,4) წმ; 

  (0,1-0,2) წმ; 

  (0,2-0,3) წმ; 

(0,4-0,5)წმ.	

} 
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::11:: ჩამოაყალიბეთ კომუტაციის ჩამოაყალიბეთ კომუტაციის ჩამოაყალიბეთ კომუტაციის ჩამოაყალიბეთ კომუტაციის მეორე მეორე მეორე მეორე კანონი და დაწერეთ მისი მათემატიკური კანონი და დაწერეთ მისი მათემატიკური კანონი და დაწერეთ მისი მათემატიკური კანონი და დაწერეთ მისი მათემატიკური 

გამოსახულება.გამოსახულება.გამოსახულება.გამოსახულება.     

~  ტევადობაზე ძაბვა  არ შეიძლება მყისიერად, ნახტომისებურად შეიცვალოს, uC(-0) = 

uC(+0); 

   ტევადობაზე  ძაბვა  არ შეიძლება საერთოდ შეიცვალოს, uC (-0)=0; 

  ტევადობაზე  ძაბვა  ყოველთვის მუდმივია, uC =const; 

  ინდუქციურობაში დენი არ შეიძლება მყისიერად, ნახტომისებურად შეიცვალოს,       iL(-

0)=iL(+0);	

} 

::12:: ცნობილია მიმდევრობით შეერთებულიცნობილია მიმდევრობით შეერთებულიცნობილია მიმდევრობით შეერთებულიცნობილია მიმდევრობით შეერთებული    R, R, R, R, C C C C     წრედის  პარამეტრები:წრედის  პარამეტრები:წრედის  პარამეტრები:წრედის  პარამეტრები:    CCCC= = = = 222200000000.10.10.10.10----8888    ფფფფ, , , ,     

R= 2R= 2R= 2R= 2.10.10.10.106666ომი.  ასეთი პარამეტრების მქონე წრედში რა დროში შეიძლება გარდამავალი ომი.  ასეთი პარამეტრების მქონე წრედში რა დროში შეიძლება გარდამავალი ომი.  ასეთი პარამეტრების მქონე წრედში რა დროში შეიძლება გარდამავალი ომი.  ასეთი პარამეტრების მქონე წრედში რა დროში შეიძლება გარდამავალი 

პროცესი ჩაითვალოს დასრულებულად?პროცესი ჩაითვალოს დასრულებულად?პროცესი ჩაითვალოს დასრულებულად?პროცესი ჩაითვალოს დასრულებულად?     

~  (12-14) წმ; 

 (6-8) წმ; 

 (3-4) წმ;  

(10-12)წმ.	

} 

::13::     ქვემოთ მოცემული წრედისათვის განსაზღვრეთ დენის იძულებითი მდგენელი ქვემოთ მოცემული წრედისათვის განსაზღვრეთ დენის იძულებითი მდგენელი ქვემოთ მოცემული წრედისათვის განსაზღვრეთ დენის იძულებითი მდგენელი ქვემოთ მოცემული წრედისათვის განსაზღვრეთ დენის იძულებითი მდგენელი 

მუდმივი ძაბვის დროსმუდმივი ძაბვის დროსმუდმივი ძაბვის დროსმუდმივი ძაბვის დროს, , , , როცა ჩამრთველი ჩართულია.როცა ჩამრთველი ჩართულია.როცა ჩამრთველი ჩართულია.როცა ჩამრთველი ჩართულია.     

    
~ 10 ა; 

  6 ა; 

 7,5 ა; 

0ა.	

} 

::14:: ქვემოთ მოცემული წრედისათვის განსაზღვრეთ დენის  იძულებითი მდგენელი ქვემოთ მოცემული წრედისათვის განსაზღვრეთ დენის  იძულებითი მდგენელი ქვემოთ მოცემული წრედისათვის განსაზღვრეთ დენის  იძულებითი მდგენელი ქვემოთ მოცემული წრედისათვის განსაზღვრეთ დენის  იძულებითი მდგენელი 

მუდმივი ძაბვის დროს, როცა ჩამრთველი ჩართულია.მუდმივი ძაბვის დროს, როცა ჩამრთველი ჩართულია.მუდმივი ძაბვის დროს, როცა ჩამრთველი ჩართულია.მუდმივი ძაბვის დროს, როცა ჩამრთველი ჩართულია.     
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~  0 ა; 

  6 ა; 

  7,5 ა; 

10ა.	

} 

::15:: ქვემოთ მოცემული წრედისათვის განქვემოთ მოცემული წრედისათვის განქვემოთ მოცემული წრედისათვის განქვემოთ მოცემული წრედისათვის განსაზღვრეთ კონდენსატორზე ძაბვის   საზღვრეთ კონდენსატორზე ძაბვის   საზღვრეთ კონდენსატორზე ძაბვის   საზღვრეთ კონდენსატორზე ძაბვის   

იძულებითი მდგენელი, როცა ჩამრთველი ჩართულია.იძულებითი მდგენელი, როცა ჩამრთველი ჩართულია.იძულებითი მდგენელი, როცა ჩამრთველი ჩართულია.იძულებითი მდგენელი, როცა ჩამრთველი ჩართულია.     

 

~ 30 ვ; 

  15 ვ; 

 20  ვ; 

10ვ.	

} 

 

::16:: ქვემოთქვემოთქვემოთქვემოთ    მოცემულიმოცემულიმოცემულიმოცემული    წრედისათვისწრედისათვისწრედისათვისწრედისათვის    განსაზღვრეთგანსაზღვრეთგანსაზღვრეთგანსაზღვრეთ    i i i i დენისდენისდენისდენის        დამყარებულიდამყარებულიდამყარებულიდამყარებული     

მნიშვნელობამნიშვნელობამნიშვნელობამნიშვნელობა. 
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~ 10 ა; 

  6,25 ა; 

  5,8 ა; 

5ა.	

} 

 

::17:: ქვემოთქვემოთქვემოთქვემოთ    მოცემმოცემმოცემმოცემულიულიულიული    წრედისათვისწრედისათვისწრედისათვისწრედისათვის    განსაზღვრეთგანსაზღვრეთგანსაზღვრეთგანსაზღვრეთ    iiii2222    დენისდენისდენისდენის        დამყარებულიდამყარებულიდამყარებულიდამყარებული    

მნიშვნელობამნიშვნელობამნიშვნელობამნიშვნელობა.... 

    

 

~  5 ა; 

  6,25 ა; 

 10 ა; 

2,5ა.	

} 
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::18:: ქვემოთქვემოთქვემოთქვემოთ    მოცემულიმოცემულიმოცემულიმოცემული    წრედისათვისწრედისათვისწრედისათვისწრედისათვის    განსაზღვრეთგანსაზღვრეთგანსაზღვრეთგანსაზღვრეთ        კონდენსატორზეკონდენსატორზეკონდენსატორზეკონდენსატორზე    ძაბვისძაბვისძაბვისძაბვის            

დამყარებულიდამყარებულიდამყარებულიდამყარებული    მნიშვნელობამნიშვნელობამნიშვნელობამნიშვნელობა.... 

 

~  50 ვ; 

  25 ვ; 

 10  ვ; 

20ვ.	

} 

::19:: გარდამავალიგარდამავალიგარდამავალიგარდამავალი    პროცესისპროცესისპროცესისპროცესის    ოპერატორულიოპერატორულიოპერატორულიოპერატორული    მეთოდითმეთოდითმეთოდითმეთოდით    ანგარიშისასანგარიშისასანგარიშისასანგარიშისას, , , , რომელირომელირომელირომელი    

ოპერაციებითოპერაციებითოპერაციებითოპერაციებით    იცვლებაიცვლებაიცვლებაიცვლება    დიფერენცირებისადიფერენცირებისადიფერენცირებისადიფერენცირებისა    დადადადა    ინტეგრირებისინტეგრირებისინტეგრირებისინტეგრირების    ოპერაციებიოპერაციებიოპერაციებიოპერაციები????     

~  გამრავლება, გაყოფით; 

  შეკრება, გამოკლებით; 

  გამრავლება, ახარისხებით, 

გაყოფა,ამოფესვით.	

} 

::20:: რასრასრასრას    უდრისუდრისუდრისუდრის    წარმოებულისწარმოებულისწარმოებულისწარმოებულის    ოპერატორულიოპერატორულიოპერატორულიოპერატორული    გამოგამოგამოგამოსახულებასახულებასახულებასახულება????     

~  ფუნქციის ოპერატორულ გამოსახულება გამრავლებული P-ზე,  მინუს ფუნქციის 

მნიშვნელობა t=0 მომენტში; 

  ფუნქციის ოპერატორულ გამოსახულება გამრავლებული P-ზე; 
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   ფუნქციის ოპერატორულ გამოსახულება გაყოფილი P-ზე,  მინუს ფუნქციის 

მნიშვნელობა t=0 მომენტში; 

 ფუნქციის ოპერატორულ გამოსახულება გაყოფილი P-ზე.	

} 

::21:: რასრასრასრას    უდრისუდრისუდრისუდრის    ინტეგრალისინტეგრალისინტეგრალისინტეგრალის        ოპერატორულიოპერატორულიოპერატორულიოპერატორული    გამოსახულებაგამოსახულებაგამოსახულებაგამოსახულება????     

~  ფუნქციის ოპერატორულ გამოსახულება გაყოფილი P-ზე; 

   ფუნქციის ოპერატორულ გამოსახულება გაყოფილი P-ზე,  მინუს ფუნქციის 

მნიშვნელობა t=0 მომენტში; 

 ფუნქციის ოპერატორულ გამოსახულება გამრავლებული  P-ზე. 

  ფუნქციის ოპერატორულ გამოსახულება გამრავლებული P-ზე,  მინუს ფუნქციის 

მნიშვნელობა t=0 მომენტში;	

} 

 

::22:: რომელირომელირომელირომელი    გამოსახულებაგამოსახულებაგამოსახულებაგამოსახულება    შეესაბამებაშეესაბამებაშეესაბამებაშეესაბამება    ოპერატორულოპერატორულოპერატორულოპერატორულ    სახეშისახეშისახეშისახეში    ქვემოთქვემოთქვემოთქვემოთ    წარმოდგენილწარმოდგენილწარმოდგენილწარმოდგენილ    

დიფერენციალურდიფერენციალურდიფერენციალურდიფერენციალურ    განტოლებასგანტოლებასგანტოლებასგანტოლებას::::    

�(�) = 	}� + �
�ª

��  

 

~  U(p)=RI(p)+LPI(p)-Li(0); 

 U(p)=RPI(p)+LI(p)-Li(0); 

  U(p)=RI(p)+LPI(p)+Li(0); 

(p)=RI(p)+LI(p)+PLi(0).	

} 

 

::23:: ელექტრულიელექტრულიელექტრულიელექტრული    წრედებისწრედებისწრედებისწრედების    გაანგარიშებისგაანგარიშებისგაანგარიშებისგაანგარიშების    რომელირომელირომელირომელი    მეთოდიმეთოდიმეთოდიმეთოდი    არარარარ    გვხვდებაგვხვდებაგვხვდებაგვხვდება    

გარდამავალიგარდამავალიგარდამავალიგარდამავალი    პროცესებისპროცესებისპროცესებისპროცესების    გაანგარიშებისასგაანგარიშებისასგაანგარიშებისასგაანგარიშებისას????     
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~  კომპლექსური. 

  კლასიკური; 

  ოპერატორული; 

დიუამელის,ინტეგრალი 	

} 

 

::24:: რისირისირისირისი    ტოლიატოლიატოლიატოლია    საწყისისაწყისისაწყისისაწყისი    პირობებისპირობებისპირობებისპირობების    რაოდენობარაოდენობარაოდენობარაოდენობა    გარდამავალიგარდამავალიგარდამავალიგარდამავალი    პროცესისპროცესისპროცესისპროცესის    ანგარიშისანგარიშისანგარიშისანგარიშის    

დროსდროსდროსდროს????     

~  წრედში მიმდინარე ელექტრომაგნიტური პროცესების აღმწერი დიფერენციალური 

განტოლების რიგის; 

  წრედის ელემენტების რაოდენობის; 

  წრედში მიმდინარე ელექტრომაგნიტური პროცესების აღმწერი დიფერენციალური 

განტოლების ერთით შემცირებული რიგის; 

  ერთით შემცირებული წრედის ელემენტების რაოდენობისა.	

} 

 

::25:: დაასრულეთდაასრულეთდაასრულეთდაასრულეთ    ოთხპოლუსასოთხპოლუსასოთხპოლუსასოთხპოლუსას    განმარტებაგანმარტებაგანმარტებაგანმარტება. . . . ოთხპოლუსაოთხპოლუსაოთხპოლუსაოთხპოლუსა    წარმოადგენსწარმოადგენსწარმოადგენსწარმოადგენს    ელექტრულიელექტრულიელექტრულიელექტრული    

წრედისწრედისწრედისწრედის    ნანანანაწილსწილსწილსწილს    . . . . . . . . . . . . . . . .     

~  ორი წყვილი მომჭერით; 

  რომელიც აღინიშნება მართკუთხედით; 

 რომელიც   შეიცავს ენერგიის წყაროს. 

 რომელიც არ შეიცავს ენერგიის წყაროს.	

} 

::26:: როგორიროგორიროგორიროგორი    სახისსახისსახისსახის    ოთხპოლუსებიოთხპოლუსებიოთხპოლუსებიოთხპოლუსები        არარარარ    არსებობსარსებობსარსებობსარსებობს????     
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~ ყველა ჩამოთვლილი არსებობს: 

 აქტიური და პასიური;  

 წრფივი და არაწრფივი; 

  შექცევადი და არაშექცევადი.	

} 

 

::27:: რარარარა    ფორმაშიაფორმაშიაფორმაშიაფორმაშია    ჩაწერილიჩაწერილიჩაწერილიჩაწერილი    ქვემოთქვემოთქვემოთქვემოთ    მოყვანილიმოყვანილიმოყვანილიმოყვანილი    ოთხპოლუსასოთხპოლუსასოთხპოლუსასოთხპოლუსას    განტოლებათაგანტოლებათაგანტოლებათაგანტოლებათა    სისტემასისტემასისტემასისტემა????

    

A* = «*A*$ +	¬* ;*$ 

;* = *A*$ +	* ;*$ 

~ A ფორმაში; 

  B ფორმაში; 

  Z ფორმაში; 

  Y ფორმაში;	

} 

 

::28::  რარარარა    პირობასპირობასპირობასპირობას    აკმაყოფილებსაკმაყოფილებსაკმაყოფილებსაკმაყოფილებს    ოთხპოლუსასოთხპოლუსასოთხპოლუსასოთხპოლუსას    პარამეტრებიპარამეტრებიპარამეტრებიპარამეტრები????     

~  «** − ¬* * = 1«*¬* + ** = 1 

 «** + ¬* * = 1 

  «*¬* − ** = 1 

  «*¬* + ** = 1	

} 

 

::29:: განსაზღვრეთგანსაზღვრეთგანსაზღვრეთგანსაზღვრეთ    ოთხპოლუსასოთხპოლუსასოთხპოლუსასოთხპოლუსას    უქმიუქმიუქმიუქმი    სვლისსვლისსვლისსვლის    წინაღობაწინაღობაწინაღობაწინაღობა    1111––––1’ 1’ 1’ 1’ მომჭერებისმომჭერებისმომჭერებისმომჭერების    მხრიდანმხრიდანმხრიდანმხრიდან, , , , 

ოთხპოლუსოთხპოლუსოთხპოლუსოთხპოლუსასასასას    კოეფიციენტებისკოეფიციენტებისკოეფიციენტებისკოეფიციენტების    მიხედვითმიხედვითმიხედვითმიხედვით, , , , როცაროცაროცაროცა    2222––––2’ 2’ 2’ 2’ მომჭერებიმომჭერებიმომჭერებიმომჭერები    გათიშულიაგათიშულიაგათიშულიაგათიშულია....     

~  A/C 
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 C/A 

 A/B 

) B/D	

} 

 

::30:: განსაზღვრეთგანსაზღვრეთგანსაზღვრეთგანსაზღვრეთ    ოთხპოლუსასოთხპოლუსასოთხპოლუსასოთხპოლუსას    მოკლედმოკლედმოკლედმოკლედ    შერთვისშერთვისშერთვისშერთვის        წინაღობაწინაღობაწინაღობაწინაღობა    1111––––1’ 1’ 1’ 1’ მომჭერებისმომჭერებისმომჭერებისმომჭერების    მხრიდანმხრიდანმხრიდანმხრიდან, , , , 

ოთხპოლუსასოთხპოლუსასოთხპოლუსასოთხპოლუსას    კოეფიციენტებისკოეფიციენტებისკოეფიციენტებისკოეფიციენტების    მიხედვითმიხედვითმიხედვითმიხედვით, , , , როცაროცაროცაროცა    2222––––2’ 2’ 2’ 2’ მომჭერებიმომჭერებიმომჭერებიმომჭერები    დამოკლებულიადამოკლებულიადამოკლებულიადამოკლებულია....     

~ B/D 

  A/C 

  D/C 

  A/D	

} 

 

::31:: დაასრულეთდაასრულეთდაასრულეთდაასრულეთ    განაწილებუგანაწილებუგანაწილებუგანაწილებულლლლპარამეტრებიანიპარამეტრებიანიპარამეტრებიანიპარამეტრებიანი    წრედებისწრედებისწრედებისწრედების    განმარტებაგანმარტებაგანმარტებაგანმარტება: : : : 

განაწილებულპარამეტრებიანიგანაწილებულპარამეტრებიანიგანაწილებულპარამეტრებიანიგანაწილებულპარამეტრებიანი    ეწოდებაეწოდებაეწოდებაეწოდება    ისეთისეთისეთისეთ    წრედებსწრედებსწრედებსწრედებს, , , , რომლებშიცრომლებშიცრომლებშიცრომლებშიც    .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . .         

~ ელექტრული წინაღობები, ინდუქციურობები და ტევადობები განანაწილებულნი არიან მთელი 

წრედის გასწვრივ; 

  ელექტრული წინაღობები, ინდუქციურობები და ტევადობები განანაწილებულნი არიან წრედის 

გარკვეულ უბანზე; 

  ელექტრული წინაღობები, ინდუქციურობები და ტევადობები განანაწილებულნი არიან მთელი 

წრედის განივად; 

  ელექტრული წინაღობები, ინდუქციურობები და ტევადობები განანაწილებულნი არიან მთელი 

წრედის სიმაღლეზე;	

} 

::32:: რარარარა    შეიძლებაშეიძლებაშეიძლებაშეიძლება    გამოვიყენოთგამოვიყენოთგამოვიყენოთგამოვიყენოთ    თავმოყრილთავმოყრილთავმოყრილთავმოყრილ    დადადადა    განაწილებულპარამეტრებიანიგანაწილებულპარამეტრებიანიგანაწილებულპარამეტრებიანიგანაწილებულპარამეტრებიანი    წრედებისწრედებისწრედებისწრედების    

დაყოფისდაყოფისდაყოფისდაყოფის    კრიტერიუმადკრიტერიუმადკრიტერიუმადკრიტერიუმად????     
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~  ძაბვისა (დენის) ელექტრომაგნიტური ტალღის სიგრძესა (λ) და ხაზის სიგრძეს (l) შორის 

თანაფარობა ; 

  ძაბვის (დენის) სიხშირე; 

  ძაბვის (დენის) ამპლიტუდა; 

 ძაბვის (დენის) საწყისი ფაზა;	

} 

::33:: დაასრულეთდაასრულეთდაასრულეთდაასრულეთ        ეწოდებაეწოდებაეწოდებაეწოდება    ერთგვაროვანიერთგვაროვანიერთგვაროვანიერთგვაროვანი    გრძელიგრძელიგრძელიგრძელი    ხაზისხაზისხაზისხაზის    განმარტებაგანმარტებაგანმარტებაგანმარტება: : : : გრძელგრძელგრძელგრძელ        იიიი    ხაზიხაზიხაზიხაზი    

ეწოდებაეწოდებაეწოდებაეწოდება    ენერგიისენერგიისენერგიისენერგიის    ანანანან    ინფორმაციისინფორმაციისინფორმაციისინფორმაციის    გადამცემგადამცემგადამცემგადამცემ    ხაზსხაზსხაზსხაზს, , , , რომლისრომლისრომლისრომლის    სიგრძესიგრძესიგრძესიგრძე    . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . .  . .     

~  თანაზომადია ან აღემატება მასში ელექტრომაგნიტური ტალღის სიგრძეს და ელექტრული 

წინაღობები, ინდუქციურობები და ტევადობები თანაბრად არიან განაწილებული  ხაზის მთელ 

სიგრძეზე; 

  აღემატება 10 კილომეტრს  და ელექტრული წინაღობები, ინდუქციურობები და ტევადობები 

თანაბრად არიან განაწილებული  ხაზის მთელ სიგრძეზე; 

  აღემატება 100 კილომეტრს  და ელექტრული წინაღობები, ინდუქციურობები და ტევადობები 

თანაბრად არიან განაწილებული  ხაზის მთელ სიგრძეზე; 

  ნაკლებია  მასში ელექტრომაგნიტური ტალღის სიგრძეზე და ელექტრული წინაღობები, 

ინდუქციურობები და ტევადობები თანაბრად არიან განაწილებული  ხაზის მთელ სიგრძეზე;	

} 

::34:: ქვემოთქვემოთქვემოთქვემოთ    ჩამოთვლილიჩამოთვლილიჩამოთვლილიჩამოთვლილი    სიდიდეებიდანსიდიდეებიდანსიდიდეებიდანსიდიდეებიდან    რომელირომელირომელირომელი    არარარარ    არისარისარისარის    ერთგვაროვანიერთგვაროვანიერთგვაროვანიერთგვაროვანი    გრძელიგრძელიგრძელიგრძელი    ხაზისხაზისხაზისხაზის    

პირველადიპირველადიპირველადიპირველადი    პარამეტრპარამეტრპარამეტრპარამეტრებებებებიიიი????     

~ α და β;   

  ყველა ჩამოთვლილი პირველადი პარამეტრია;  

 Ro  და Lo 

  Co   და Go 

} 

::35:: ქვემოთქვემოთქვემოთქვემოთ    ჩამჩამჩამჩამოთვლილიოთვლილიოთვლილიოთვლილი    სიდიდეებიდანსიდიდეებიდანსიდიდეებიდანსიდიდეებიდან    რომელირომელირომელირომელი    არარარარ    არისარისარისარის    ერთგვაროვანიერთგვაროვანიერთგვაროვანიერთგვაროვანი    გრძელიგრძელიგრძელიგრძელი    ხაზისხაზისხაზისხაზის    

მეომეომეომეორადირადირადირადი    პარამეტრპარამეტრპარამეტრპარამეტრებებებებიიიი????     
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~  Ro  და Lo 

  α და β;   

  ყველა ჩამოთვლილი მეორადი პარამეტრია; 

 გავრცელების კოეფიციენტი γ. 

} 

::36:: რარარარა    ეწოდებაეწოდებაეწოდებაეწოდება        ZZZZc c c c     პარამეტრსპარამეტრსპარამეტრსპარამეტრს    გრძელიგრძელიგრძელიგრძელი    ხაზისხაზისხაზისხაზის    მახასიათებელმახასიათებელმახასიათებელმახასიათებელ    სიდიდეებსსიდიდეებსსიდიდეებსსიდიდეებს    შორისშორისშორისშორის????     

~ ტალღური წინაღობა; 

 უქმი სვლის წინაღობა; 

  სრული წინაღობა; 

  გავრცელების კოეფიციენტი. 

} 

::37:: რარარარა    ეწოდებაეწოდებაეწოდებაეწოდება        Y Y Y Y     პარამეტრსპარამეტრსპარამეტრსპარამეტრს    გრძელიგრძელიგრძელიგრძელი    ხაზისხაზისხაზისხაზის    მახასიათებელმახასიათებელმახასიათებელმახასიათებელ    სიდიდეებსსიდიდეებსსიდიდეებსსიდიდეებს    შორისშორისშორისშორის????     

~ გავრცელების კოეფიციენტი; 

  ფაზის კოეფიციენტი; 

 მილევის ანუ შესუსტების კოეფიციენტი; 

 ტალღური გამტარობა. 

} 

::38:: რასრასრასრას    წარმოადგენსწარმოადგენსწარმოადგენსწარმოადგენს    ტალღისტალღისტალღისტალღის    სიგრძესიგრძესიგრძესიგრძე????     

~  მისი გავრცელების მიმართულებით ორ უახლოეს წერტილს შორის მანძილს, რომელთა რხევის 

ფაზები ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან 3600-ით; 

  მისი გავრცელების მიმართულებით ორ უახლოეს წერტილს შორის მანძილს, რომელთა რხევის 

ფაზები ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან 1800-ით; 

  მისი გავრცელების მიმართულებით ორ უახლოეს წერტილს შორის მანძილს, რომელთა რხევის 

ფაზები ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან 900-ით; 
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  მისი გავრცელების მიმართულებით ორ უახლოეს წერტილს შორის მანძილს, რომელთა რხევის 

ფაზები ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან 00-ით; 

} 

::39:: ქვემოთქვემოთქვემოთქვემოთ    ჩამოთვლილიჩამოთვლილიჩამოთვლილიჩამოთვლილი    რეჟიმებიდანრეჟიმებიდანრეჟიმებიდანრეჟიმებიდან    რომელირომელირომელირომელი    რეჟიმირეჟიმირეჟიმირეჟიმი    არარარარ    არსებობსარსებობსარსებობსარსებობს    გრძელგრძელგრძელგრძელ    ხაზებშიხაზებშიხაზებშიხაზებში????     

~ ყველა რეჟიმი არსებობს; 

  უქმი სვლის; 

 მოკლედ შერთვის; 

  შეთანხმებული. 

} 

::40:: რასრასრასრას    უწოდებენუწოდებენუწოდებენუწოდებენ    ელექტრულელექტრულელექტრულელექტრულ    ფილტრსფილტრსფილტრსფილტრს????     

~ ოთხპოლუსას, რომელიც თავსდება ელექტრული ენერგიის წყაროსა და დატვირთვას შორის 

გარკვეული დიაპაზონის სიხშირეების მცირე მილევით გატარების ან ბლოკირებისათვის. 

  ორპოლუსას, რომელიც თავსდება ელექტრული ენერგიის წყაროსა და დატვირთვას შორის 

გარკვეული დიაპაზონის სიხშირეების მცირე მილევით გატარების ან ბლოკირებისათვის. 

  ოთხპოლუსას, რომელიც თავსდება ელექტრული ენერგიის წყაროსა და დატვირთვას შორის 

გარკვეული დიაპაზონის სიხშირეების მცირე მილევით ბლოკირებისათვის. 

  ოთხპოლუსას, რომელიც თავსდება ელექტრული ენერგიის წყაროსა და დატვირთვას შორის 

გარკვეული დიაპაზონის სიხშირეების მცირე მილევით გატარებისათვის. 

} 

::41:: ჩამოჭრისჩამოჭრისჩამოჭრისჩამოჭრის    სიხშირესიხშირესიხშირესიხშირე    ეწოდებაეწოდებაეწოდებაეწოდება::::     

~  ფილტრის გატარების ან დაკავების ზოლის ზღვრულ სიხშირეებს , 

  ფილტრის გატარების ზოლის ზღვრულ სიხშირეს, 

  ფილტრის დაკავების ზოლის ზღვრულ სიხშირეს, 

  ფილტრის შეკავების ზოლის ზღვრულ სიხშირეებს. 

} 
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::42:: სიხშირულისიხშირულისიხშირულისიხშირული    მახასიათებლებისმახასიათებლებისმახასიათებლებისმახასიათებლების    მიხედვითმიხედვითმიხედვითმიხედვით    ფილტრებიფილტრებიფილტრებიფილტრები    კლასიფიცირდებაკლასიფიცირდებაკლასიფიცირდებაკლასიფიცირდება, , , , როგორცროგორცროგორცროგორც::::  

~ დაბალსიხშირული, მაღალსიხშირული, ზოლოვანი და გადამღობი, 

 დაბალი სიჩქარის,  მაღალი სიჩქარის, უმოძრაო და მოძრავი, 

    დაბალი ძაბვის, მაღალი ძაბვის, მოქმედი და საშუალო, 

  აქტიური, პასიური, შერეული სიშირის. 

} 

::43:: როგორროგორროგორროგორ    ფილტრებსფილტრებსფილტრებსფილტრებს    უწოდებენუწოდებენუწოდებენუწოდებენ    KKKK----ტიპისტიპისტიპისტიპის    ფილტრებსფილტრებსფილტრებსფილტრებს????     

~ ფილტრებს, რომელთა გრძივი და განივი წინაღობების ნამრავლი კონკრეტული 

ფილტრისათვის მუდმივი სიდიდეა (  KKKK ) და არ არის დამოკიდებული სიხშირეზე. 

 ფილტრებს, რომელთა გრძივი და განივი წინაღობების ნამრავლი კონკრეტული 

ფილტრისათვის მუდმივი სიდიდეა (  KKKK ) და  არის დამოკიდებული სიხშირეზე. 

  ფილტრებს, რომელთა გრძივი და განივი წინაღობების ნამრავლი კონკრეტული 

ფილტრისათვის ცვლადი სიდიდეა  და არ არის დამოკიდებული სიხშირეზე. 

 ფილტრებს, რომელთა გრძივი და განივი წინაღობების ნამრავლი კონკრეტული ფილტრისათვის 

ცვლადი სიდიდეა და  არის დამოკიდებული სიხშირეზე. 

} 

::44:: როგორროგორროგორროგორ    ფილტრებსფილტრებსფილტრებსფილტრებს    უწოდებენუწოდებენუწოდებენუწოდებენ    MMMM----ტიპისტიპისტიპისტიპის    ფილტრებსფილტრებსფილტრებსფილტრებს????     

~ ფილტრებს, რომელთა გრძივი და განივი წინაღობების ნამრავლი კონკრეტული 

ფილტრისათვის მუდმივი სიდიდეა (  KKKK ) და  არის დამოკიდებული სიხშირეზე. 

 ფილტრებს, რომელთა გრძივი და განივი წინაღობების ნამრავლი კონკრეტული 

ფილტრისათვის მუდმივი სიდიდეა (  KKKK ) და  არ არის დამოკიდებული სიხშირეზე. 

 ფილტრებს, რომელთა გრძივი და განივი წინაღობების ნამრავლი კონკრეტული 

ფილტრისათვის ცვლადი სიდიდეა  და არ არის დამოკიდებული სიხშირეზე. 

 ფილტრებს, რომელთა გრძივი და განივი წინაღობების ნამრავლი კონკრეტული 

ფილტრისათვის ცვლადი სიდიდეა და  არის დამოკიდებული სიხშირეზე. 

} 
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::45:: როგორიროგორიროგორიროგორი    სახისსახისსახისსახის        KKKK    ფილტრიფილტრიფილტრიფილტრი    გვხვდებაგვხვდებაგვხვდებაგვხვდება    პრაქტიკაშიპრაქტიკაშიპრაქტიკაშიპრაქტიკაში????     

~ დაბალი სიხშირის, მაღალი სიხშირის, ზოლური და გადამღობი. 

 არც ერთი ზემოთ ჩამთვლილი. 

  დაბალი სიმძლავრის და მაღალი სიმძლავრის. 

  მიმდევრობით შეერთებული  აქტიური წინაღობებიანი. 

} 

::46:: როგორროგორროგორროგორ    ფილტრსფილტრსფილტრსფილტრს    უწოდებეუწოდებეუწოდებეუწოდებენნნნ    დაბალიდაბალიდაბალიდაბალი    სიხშირისსიხშირისსიხშირისსიხშირის    ფილტრსფილტრსფილტრსფილტრს????     

~ ფილტრი, რომლებიც დატვირთვაში ატარებს მხოლოდ დაბალ სიხშირეებს [ ]21 ,0 ωω ÷= . 

 ფილტრი, რომლებიც დატვირთვაში ატარებს მხოლოდ მაღალ სიხშირეებს [ ]2ω . 

  ფილტრი, რომლებიც დატვირთვაში ზღუდავს მხოლოდ დაბალ სიხშირეებს [ ]21 ,0 ωω ÷=  

  ფილტრი, რომლებიც გენერატორში ატარებს მხოლოდ დაბალ სიხშირეებს [ ]21 ,0 ωω ÷=  

} 

::47:: დაბალიდაბალიდაბალიდაბალი    სიხშირისსიხშირისსიხშირისსიხშირის    ფილტრისფილტრისფილტრისფილტრის    მილევისმილევისმილევისმილევის    ზოლიაზოლიაზოლიაზოლია::::     

~ [ ]∞÷2ω  

 [ ]21 ,0 ωω ÷=  

 [ ]∞÷1ω  

  0. 

} 

::48:: როგორროგორროგორროგორ    ფილტრსფილტრსფილტრსფილტრს    უწოდებენუწოდებენუწოდებენუწოდებენ    მაღალიმაღალიმაღალიმაღალი    სიხშირისსიხშირისსიხშირისსიხშირის    ფილტრსფილტრსფილტრსფილტრს????     

~  ფილტრი, რომლებიც დატვირთვაში ატარებს მხოლოდ მაღალ სიხშირეებს 

 [ ]∞÷1ω . 

  ფილტრი, რომლებიც დატვირთვაში ატარებს მხოლოდ მაღალ სიხშირეებს 

[ ]∞÷2ω  
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  ფილტრი, რომლებიც დატვირთვაში ატარებს მხოლოდ მაღალ სიხშირეებს 

[ ]10 ω÷ . 

  არც ერთ ზემოთ მოყვანილს. 

} 

::49:: მაღალიმაღალიმაღალიმაღალი    სიხშირისსიხშირისსიხშირისსიხშირის    ფილტრისფილტრისფილტრისფილტრის    მილევისმილევისმილევისმილევის    ზოლიაზოლიაზოლიაზოლია::::     

~  [ ]10 ω÷  

  0. 

  [ ]∞÷1ω  

 [ ]∞÷2ω  

} 

::50:: როგორროგორროგორროგორ    ფილტრსფილტრსფილტრსფილტრს    უწოდებენუწოდებენუწოდებენუწოდებენ    ზოლურზოლურზოლურზოლურ    ფიფიფიფილტრსლტრსლტრსლტრს????     

~  ფილტრი, რომლებიც დატვირთვაში ატარებს მხოლოდ ვიწრო სიხშირის ზოლს ω1 დან     

ω2  სიხშირემდე , ω1 ის  მარცხნივ  და ω2 -ის მარჯვნივ არის მილევის ზოლები. 

 ფილტრი, რომლებიც დატვირთვაში ატარებს მხოლოდ ვიწრო სიხშირის ზოლს ω1 დან     

ω2  , ω1 ის  მარცხნივ  და ω2 -ის მარჯვნივ არის გატარების ზოლები. 

 ფილტრი, რომლებიც დატვირთვაში ატარებს მხოლოდ ვიწრო სიხშირის ზოლს ω1 დან     

∞  , ω1 ის  მარჯვნივ  და ω2 -ის მარჯვნივ არის მილევის ზოლები. 

 ფილტრი, რომლებიც დატვირთვაში ატარებს მხოლოდ  სიხშირეებს  ω1 , ω2  ,. 

} 

ლიტერატულიტერატულიტერატულიტერატურარარარა: : : :     

3.3.3.3. შ.ნემსაძე, შ.ნაჭყებია. ელექტრული წრედების თეორია. თბილისი.2008....    

4.4.4.4.  Л.А. Буссонов. Теоретические основы электротехники. М.1973.    
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სასაწვლო კურსი „ელექტრომაგნიტიზმი“ 

კონსულტატნტი შ. ნემსაძე:  593621587 

თავი პირველი 

    

::01::არაწრფივი წინაღობის ძირითადი მახასიათებელია{ 

~ვოლტ-ამპერული  

~ვებერ-ამპერული 

~კულონ-ვოლტური 

  ვატ-წამური 

} 

::02::არაწრფივი ინდუქციურობის ძირითადი მახასიათებელია{ 

~ვებერ-ამპერული  

~ვოლტ-ამპერული 

~კულონ-ვოლტური 

  ვატ-წამური 

} 

::03::არაწრფივი ტევადობის ძირითადი მახასიათებელია{ 

~კულონ-ვოლტური 

~ვებერ-ამპერული 

~ვოლტ-ამპერული 

  ვატ-წამური 

} 

::04::არაწრფივი წინაღობის სტატიკური ვოლტ-ამპერული მახასიათებელი 

განისაზღვრება{ 

~მუდმივი ან უმნიშვნელო სიჩქარით ცვალებადი დენისა და ძაბვისას 

~სინუსოიდურად ცვალებადი დენისა და ძაბვის დროს 

~დიდი სიჩქარით ცვალებადი დენისა და ძაბვისას 

~იმპულსურად დენისა და ძაბვისას 

} 
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::05::არაწრფივი ინდუქციურობის სტატიკური ვებერ-ამპერული მახასიათებელი 

განისაზღვრება{ 

~მუდმივი ან უმნიშვნელო სიჩქარით ცვალებადი მაგნიტური ნაკადისა და დენისას  

~სინუსოიდურად ცვალებადი მაგნიტური ნაკადისა და დენისას 

~დიდი სიჩქარით ცვალებადი მაგნიტური ნაკადისა და დენისას 

~იმპულსურად ცვალებადი მაგნიტური ნაკადისა და დენისას 

} 

::06::არაწრფივი ტევადობის სტატიკური კულონ-ვოლტური მახასიათებელი 

განისაზღვრება{ 

~მუდმივი ან უმნიშვნელო სიჩქარით ცვალებადი ელექტრული მუხტისა და ძაბვის 

დროს  

~სინუსოიდურად ცვალებადი ელექტრული მუხტისა და ძაბვის დროს  

~დიდი სიჩქარით ცვალებადი ცვალებადი ელექტრული მუხტისა და ძაბვის დროს  

~იმპულსურად ცვალებადი ცვალებადი ელექტრული მუხტისა და ძაბვის დროს  

} 

::07:: დიდი სიჩქარით ცვალებადი დენისა და ძაბვის დროს გადაღებული არაწრფივი 

წინაღობის ვოლტ-ამპერული მახასიათებელი არის{  

~დინამიკური ვოლტ-ამპერული მახასიათებელი] 

::08:: დიდი სიჩქარით ცვალებადი დენისა და ძაბვის დროს გადაღებული არაწრფივი 

ინდუქციურობის  ვებერ-ამპერული მახასიათებელი არის {  

~დინამიკური ვებერ-ამპერული მახასიათებელი] 

::09:: დიდი სიჩქარით ცვალებადი დენისა და ძაბვის დროს გადაღებული არაწრფივი 

ტევადობის კულონ-ვოლტური  მახასიათებელი არის{ 

~დინამიკური კულონ-ვოლტური მახასიათებელი} 

 

::10:: არაწრფივი ელექტრული წინაღობის პირობითი აღნიშვნაა { 

 

~  
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~  

~  

 

~  

} 

::11:: არაწრფივი ინდუქციურობის პირობითი აღნიშვნაა { 

 

~  

 

~  

~  

 

~  

} 

::12:: არაწრფივი ელექტრული ტევადობის პირობითი აღნიშვნაა { 

 

~  

 

~  

~  

 

~  

} 

 

::13::სიმეტრიული ვოლტ-ამპერული მახასიათებელი აქვს { 

~ლითონის (ვოლფრამის) ძაფიან ვარვარის ნათურას 

~ელექტრონულ დიოდს 

~ნახევარგამტარულ დიოდს 

~ელექტრულ რკალს არაერთგვაროვან ელექტროდებს შორის 

} 

::14:: არასიმეტრიული ვოლტ-ამპერული მახასიათებელი აქვს { 
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~ნახევარგამტარულ დიოდს  

~ლითონის (ვოლფრამის) ძაფიან ვარვარის ნათურას 

~ელექტრულ რკალს ერთგვაროვან ელექტროდებს შორის 

~ნახშირის  ძაფიან ვარვარის ნათურას 

} 

::15:: სტატიკური ელექტრული წინაღობა განისაზღვრება, როგორც ძაბვის ფარდობა 

დენთან { 

~ სტატიკური  ვოლტ-ამპერული მახასიათებელიდან 

~დინამიკური ვოლტ-ამპერული მახასიათებელიდან 

~სტატიკური  ვებერ-ამპერული მახასიათებელიდან 

~სტატიკური  კულონ-ვოლტური მახასიათებელიდან 

} 

::16:: დინამიკური ელექტრული წინაღობა განისაზღვრება, როგორც ძაბვის დენით 

წარმოებული { 

~დინამიკური ვოლტ-ამპერული მახასიათებელიდან 

~სტატიკური  ვოლტ-ამპერული მახასიათებელიდან 

~დინამიკური  ვებერ-ამპერული მახასიათებელიდან 

~დინამიკური  კულონ-ვოლტური მახასიათებელიდან 

} 

::17:: სტატიკური ინდუქციურობა განისაზღვრება, როგორც მაგნიტური ნაკადის 

ფარდობა დენთან { 

~ სტატიკური  ვებერ-ამპერული მახასიათებელიდან 

~დინამიკური ვებერ-ამპერული მახასიათებელიდან 

~სტატიკური  ვოლტ-ამპერული მახასიათებელიდან 

~სტატიკური  კულონ-ვოლტური მახასიათებელიდან 

} 

::18:: დინამიკური ინდუქციურობა განისაზღვრება, როგორც მაგნიტური ნაკადის 

დენით წარმოებული { 
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~დინამიკური ვებერ-ამპერული მახასიათებელიდან 

~სტატიკური  ვებერ-ამპერული მახასიათებელიდან 

~დინამიკური  ვებერ-ამპერული მახასიათებელიდან 

~დინამიკური  კულონ-ვოლტური მახასიათებელიდან 

} 

::19:: სტატიკური ელექტრული ტევადობა განისაზღვრება, როგორც ელექტრული 

მუხტის ძაბვასთან ფარდობა  { 

~სტატიკური  კულონ-ვოლტური მახასიათებელიდან 

~დინამიკური კულონ-ვოლტური მახასიათებელიდან 

~სტატიკური  ვოლტ-ამპერული მახასიათებელიდან 

~სტატიკური  ვებერ-ამპერული მახასიათებელიდან 

} 

::20:: დინამიკური ელექტრული ტევადობა განისაზღვრება, როგორც ელექტრული 

მუხტის ძაბვით წარმოებული { 

~დინამიკური კულონ-ვოლტური მახასიათებელიდან 

~სტატიკური  კულონ-ვოლტური მახასიათებელიდან 

~დინამიკური  ვებერ-ამპერული მახასიათებელიდან 

~დინამიკური  ვოლტ-ამპერული მახასიათებელიდან 

} 

::21:: სამ ელექტროდიან ელექტრონულ ხელსაწოს ეწოდება {=ტრიოდი} 

::22:: სამ ელექტროდიანი ნახევარგამტარული ხელსაწყო არის {=ტრანზისტორი} 

::23:: ერთზე მეტი ფარდობითი მაგნიტური შეღწევადობის მქონე მასალა არის 

{=პარამაგნიტური} 

::24:: ერთზე ნაკლები ფარდობითი მაგნიტური შეღწევადობის მასალა არის 

{=დიამაგნიტური} 

::25:: ერთზე გაცილებით მეტი ფარდობითი მაგნიტური შეღწევადობის მქონე მასალა 

არის {=ფერომაგნიტური} 
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::26:: ფერომაგნიტური მასალისათვის დამოკიდებულება მაგნიტურ ინდუქციასა და 

დაძაბულობას შორის აღიწერება {=ჰისტერეზისის ყულფით} 

::27:: ფერომაგნიტური მასალა ვიწრო ჰისტერეზისის ყულფით არის მაგნიტურად 

{=რბილი} 

::28:: ფერომაგნიტური მასალა განიერი ჰისტერეზისის ყულფით არის მაგნიტურად 

{=ხისტი} 

::29:: დიელექტრიკი, რომლის დიელექტრიკული შეღწევადობა დამოკიდებულია 

ელექტრული ველის დაძაბულობაზე, არის {=სეგნეტოელექტრიკი} 

 

 

თავი მეორეთავი მეორეთავი მეორეთავი მეორე    

::30::არაწრფივი წინაღობის მახასიათებელი დენისა და ძაბვის დადებითი 

მნიშვნელობებისათვის არის 322 −+= IIV . გამოთვალეთ წინაღობაში გამავალი  

დენი, როდესაც მის მომჭერევზე მოქმედებს 96 ვ ძაბვა { 

~ 9 ა 

~11 ა 

~8 ა 

~2 ა 

} 

::31:: ორი არაწრფივი წინაღობა შეერთებულია მიმდევრობით. მათი  

მახასიათებლები დენისა და ძაბვის დადებითი მნიშვნელობებისათვის არის 

522

1 −+= IIV  და 1542

2 −+= IIV . გამოთვალეთ წინაღობებში გამავალი  დენი, 

როდესაც წრედის მომჭერევზე მოქმედებს 25.5 ვ ძაბვა { 

~3.5 ა 

~4.5 ა 

~6 ა 

~9 ა 

} 
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::32::არაწრფივი წინაღობის მახასიათებელი დენისა და ძაბვის დადებითი 

მნიშვნელობებისათვის არის  862 ++= IIV . მასთან მიმდევრობით მიერთებულია 4 

ომიანი რეზისტორი წრედის მომჭერებზე მოდებულია ძაბვა 208 ვ. გამოთვალლეთ  

რეზისტორის სიმძლავრე ვატებში} 

~400 ვტ 

~450 ვტ 

~600 ვტ 

~900 ვტ 

} 

::33::არაწრფივი წინაღობის მახასიათებელი დენისა და ძაბვის დადებითი 

მნიშვნელობებისათვის არის  522 ++= IIV . მასთან მიმდევრობით მიერთებულია 

8ომიანი რეზისტორი წრედის მომჭერებზე მოდებულია ძაბვა 80 ვ. გამოთვალლეთ 

არაწრფივი წინაღობის სიმძლავრე ვტ-ში { 

~200 ვტ 

~50 ვტ 

~60 ვტ 

~90 ვტ 

} 

::34::არაწრფივი წინაღობის მახასიათებელი დენისა და ძაბვის დადებითი 

მნიშვნელობებისათვის არის  622 ++= VVI . განსაზღვრეთ ძაბვა მის მომჭერებზე, 

თუ მასში გამავალი დენი არის  9 ა.{ 

~1 ვ 

~5 ვ 

~6 ვ 

~9 ვ 

::06:: ორი არაწრფივი წინაღობა შეერთებულია პარალელურად. მათი 

მახასიათებლები დენისა და ძაბვის დადებითი მნიშვნელობებისათვის არის  
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242

1 −+= VVI  და 5.262

2 −+= VVI . გამოთვალეთ ძაბვა პარალელურ უბანზე, თუ 

არაწრფივი წინაღობების დენების ჯამი არის 2 ა.{ 

~0.5 ვ 

~5 ვ 

~2 ვ 

~0.9 ვ 

 

::35::არაწრფივი წინაღობის მახასიათებელი დენისა და ძაბვის დადებითი 

მნიშვნელობებისათვის არის  2465.0 2 −+= VVI . გამოთვალლეთ ძაბვა არაწრფივი 

წინაღობის მომჭერებზე თუ მასში გამავალი დენი არის 8 ა. {=ოთხი ვოლტი} 

::36:: ორი არაწრფივი წინაღობა შეერთებულია პარალელურად. მათი 

მახასიათებლები დენისა და ძაბვის დადებითი მნიშვნელობებისათვის არის  

48122

1 −−= VVI  და 10082

2 −−= VVI . გამოთვალეთ ძაბვა პარალელურ უბანზე, თუ 

არაწრფივი წინაღობების დენების ჯამი არის 2 ა.{=თხუთმეტი ვოლტი} 

::37:: ორი არაწრფივი წინაღობა შეერთებულია პარალელურად. მათი 

მახასიათებლები დენისა და ძაბვის დადებითი მნიშვნელობებისათვის არის  

100266.0 2

1 −−= VVI  და 155244.0 2

2 −−= VVI . გამოთვალეთ ძაბვა პარალელურ 

უბანზე, თუ დენი წრედის განუშტოებელ ნაწილში არის 20 ა.{=ორმოცდათხუტმეტი 

ვოლტი} 

 

::38:: არაწრფივი წინაღობის მახასიათებელი დენისა და ძაბვის დადებითი 

მნიშვნელობებისათვის არის  2510
2 ++= IIV . მასთან მიმდევრობით მიერთებულია 

10 ომიანი რეზისტორი.  გამოთვალლეთ წინაღობაში გამავალი  დენი, როდესაც მის 

მომჭერევზე მოქმედებს 150 ვ ძაბვა{=ხუთი ამპერი} 

 

თავითავითავითავი    მესამემესამემესამემესამე    

::39:: მაგნიტური ნაკადის ერთეული არის { 

~ვებერი 

~ა 
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~ჰნ-1 

~ვ 

} 

::40:: მაგნიტური წინაღობის ერთეული არის { 

~ჰნ-1 

~ა 

~ვებერი 

~ვ 

} 

::41:: მაგნიტური ძაბვის ერთეული არის { 

~ა  

~ვებერი 

~ ჰნ-1 

~ვ 

} 

::42:: დამამაგნიტებელი ძალის ერთეული არის { 

~ა  

~ვებერი 

~ ჰნ-1 

~ვ 

} 

::43:: მაგნიტო მამოძრავებელი ძალის ერთეული არის { 

~ა  

~ვებერი 

~ ჰნ-1 

~ვ 

} 

::44:: მაგნიტური წრედისათვის ომის კანონის თანახმად მაგნიტური ნაკადი 

პროპორციულიარის არის { 

~დამამაგნიტებელი ძალის 

~მაგნიტური წინაღობის 

~ელექტრული წინაღობის 

~მაგნიტური ძაბვის 

} 

::45:: მაგნიტური წრედისათვის ომის კანონის თანახმად მაგნიტური ძაბვა 

პროპორციულიარის არის { 

~მაგნიტური ნაკადის 

~მაგნიტური წინაღობის 

~ელექტრული წინაღობის 

~ელექტრული გამტარობის 

} 

::46:: მაგნიტურ წრედში კოჭას დამამაგნიტებელი ძალა პროპორციული არის { 
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~კოჭაში გამავალი დენის 

~კოჭას ხვიათა რიცხვის 

~კოჭას სიგრძის 

~კოჭას განივკვეთის ფართის 

} 

 
     ::47:: რომელია მაგნიტური ინდუქციის ერთეული? 

 ~ ტესლა;    

~ვებერი;  

~ჰენრი;    

 ~ფარადი.  

 
::48:: რომელია მაგნიტური ნაკადის ერთეული? 

~ ვებერი; 

   ~ ტესლა;  

 ~ჰენრი;  

 ~ფარადი. 

 
::49:: 1 ტესლა ერთგვაროვან მაგნიტურ ველში, ძალწირების მართობულად, მოთავსებულია 140 

სმ სიგრძის წრფივი გამტარი. როდესაც გამტარში გაატარეს 7 ა. დენი, გამტარი გადაადგილდა 

და ამ გადაადგილებაზე ველმა შეასრულა 0,49 ჯ. მუშაობა. განსაზღვრეთ გადაადგილების 

სიდიდე. 

       ~ 5 სმ. 

 ~ 10 სმ.; 

 ~ 20 სმ.;   

  ~2 სმ.;    

   
::50:: 1 ტესლა ერთგვაროვან მაგნიტურ ველში, ძალწირების მართობულად, მოთავსებულია 200 

სმ სიგრძის წრფივი გამტარი. როდესაც გამტარში გაატარეს 5 ა. დენი, გამტარი გადაადგილდა 

და ამ გადაადგილებაზე ველმა შეასრულა  1 ჯ. მუშაობა. განსაზღვრეთ გადაადგილების 

სიდიდე. 

   ~ 10 სმ.;  

   ~2 სმ.;    

  ~5 სმ.;    

  ~1 სმ. 

 

1) ::51:: 0,5 ტესლა ერთგვაროვან მაგნიტურ ველში, ძალწირების მართობულად, 

მოთავსებულია 100 სმ სიგრძის წრფივი გამტარი. როდესაც გამტარში გაატარეს 2 ა. 

დენი, გამტარი გადაადგილდა და ამ გადაადგილებაზე ველმა შეასრულა  
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0,01 ჯ. მუშაობა. განსაზღვრეთ გადაადგილების სიდიდე. 

 

  ~1 სმ.;   

   ~2 სმ.;   

   ~55 სმ.;     

 ~10 სმ. 

 

::52:: კოჭაში  henri2.0=L ინდუქტივობით გადის 10 ამპერი დენი. განსაზღვრეთ 

მაგნიტური ველის ენერგია. 

   ~10 ჯოული;  

  ~5 ჯოული;      

~20 ჯოული;   

  ~1 ჯოული. 

 

::53:: კოჭაში  henri4.0=L ინდუქტივობით გადის 5 ამპერი დენი. განსაზღვრეთ 

მაგნიტური ველის ენერგია. 

~5 ჯოული;   

   ~1 ჯოული;   

 ~0,5 ჯოული;   

   ~10 ჯოული. 

 
::54:: კოჭაში  henri1=L ინდუქტივობით გადის 4 ამპერი დენი. განსაზღვრეთ მაგნიტური 

ველის ენერგია. 

  ~ 8 ჯოული; 

     ~4 ჯოული;   

   ~2 ჯოული;    

  ~16 ჯოული. 

 
::55:: კოჭას L  ინდუქიობა 0,4 მილიჰენრია, მაგნიტური ველის ენერგია კი 

jouli. mikro 800=W  განსაზღვრეთ კოჭაში გამავალი დენის ძალა. 

  ~ 2 ამპერი;  

  ~0,2 ამპერი;    

  ~5 ამპერი;  

    ~1 ამპერი. 

 

::56:: 0,1ტესლაინდუქციის ერთგვაროვან მაგნიტურ ველში მოთავსებულია sm.10=l  სიგრძის 

გამტარი, რომელშიც გადის 2 ა. დენი. განსაზღვრეთ კუთხე FB  da ვექტორებს შორის, თუ 

გამტარზე მოქმედებს 10 მილინიუტონი ძალა. 
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   ~ 030=α ;  

    ~ 060=α ;    

  ~ 045=α ;    

  ~ 090=α . 

 
::57:: 0,2 ტესლა ინდუქციის ერთგვაროვან მაგნიტურ ველში მოთავსებულია sm.40=l  სიგრძის 

გამტარი, რომელშიც გადის 50 ა. დენი. განსაზღვრეთ კუთხე FB  da ვექტორებს შორის, თუ 

გამტარზე მოქმედებს 4 ნიუტონი ძალა. 

 ~ 090=α ;  

   ~ 060=α ;   

   ~ 045=α ;    

  ~ 030=α . 

 

::58:: განსაზღვრეთ ელექტრონზე მომქმედი ლორენცის ძალა, რომელიც მოძრაობს m/wm.7104 ⋅

სიჩქარითერთგვაროვანმაგნიტურველში 030=α  კუთხით ინდუქციის ვექტორთან.  მაგნიტური 

ინდუქცია 2.0=B ტესლას. 

~ n13104.6 −⋅ ;   

~ n14102.3 −⋅ ;   

~ n131012 −⋅ ;   

~ n14104 −⋅ . 

 

 

::59:: განსაზღვრეთ ელექტრონზე მოქმედი ლორენცის ძალა, რომელიც მოძრაობს m/wm.7103 ⋅

სიჩქარითერთგვაროვანმაგნიტურველში 090=α  კუთხით ინდუქციის ვექტორთან.  მაგნიტური 

ინდუქცია 1.0=B ტესლას. 

~ n13108,4 −⋅ ;  

  ~ n13104.2 −⋅ ;   

   ~ n14108.4 −⋅ ;     ~ n14104.2 −⋅ . 

 

 
::60:: კონტური, რომლის ფართობია 60 სმ2 , მოთავსებულია მაგნიტურ ველში ძალწირების 

მართობულად. განსაზღვრეთ ელექტრო მამოძრავებელი ძალა, თუ ველის ინდუქცია 0,02 წამში 

იცვლება 0,4 ტესლადან 0,6 ტესლამდე. 

~ v2
106

−⋅ ;   

   ~ v2103 −⋅ ;   

   ~ v3106 −⋅ ;   
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   ~ v3103 −⋅ . 

 

::61:: კონტური, რომლის ფართობია 80 სმ2 , მოთავსებულია მაგნიტურ ველში ძალწირების 

მართობულად. განსაზღვრეთ ელექტრო მამოძრავებელი ძალა, თუ ველის ინდუქცია 0,01 წამში 

იცვლება 0,4 ტესლადან 0,6 ტესლამდე. 

~ v21016 −⋅ ;   

   ~ v2108 −⋅ ;   

   ~ v31016 −⋅ ;    

  ~ 

 
                       ლიტერატურალიტერატურალიტერატურალიტერატურა    : 

 

 შ.ნემსაძე.    „ელექტრომაგნეტიზმი. თბილისი 2011. 538.3(02)  

                                                                                    27 
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 სასწავლოსასწავლოსასწავლოსასწავლო    კურსიკურსიკურსიკურსი    ,,,,,,,,ზოგადიზოგადიზოგადიზოგადი    ელექტრონიკაელექტრონიკაელექტრონიკაელექტრონიკა““““    

konsultantebi:   prof. s. dadunaSvili. (599 37 90 32) 

asoc. prof. i. sxirtlaZe (599 36 56 55) 

ნახევარგამტარულინახევარგამტარულინახევარგამტარულინახევარგამტარული    ხელსაწყოებიხელსაწყოებიხელსაწყოებიხელსაწყოები    

    

1. როგორი სიდიდის იქნება p-n გადასასვლელის ტემპერატურული პოტენციალი 

T=4000  K-ის დროს. 

ბოლცმანის მუდმივა 1,38�10-23 ჯ/კ-ის ტოლია. 

ელექტრონის მუხტის აბსოლუტური სიდიდე ეტოლება 1,6�10-19 კ-ს. 

             ა) 26 მლვ;      ბ) 30,8 მლვ;   გ) 34,5 მლვ;     დ) 35,5 მლვ. 

2. რაზეა დამოკიდებული p-n გადასასვლელის ბარიერული ტევადობა? 

ა) p-n გადასასვლელში გამავალ პირდაპირ დენზე; 

ბ)  p-n გადასასვლელზე მოქმედ უკუძაბვაზე; 

გ) პირდაპირ დენზე და უკუ ძაბვაზე; 

დ) ბარიერული ტევადობა არ არის დამოკიდებული არც პირდაპირ დენზე და  არც 

უკუძაბვაზე.    

3. p-n გადასასვლელის ვოლტ-ამპერული მახასიათებლის ანალიზური 

გამოსახულების გამოყენებით განსაზღვრეთ პირდაპირი დენის მიახლოებითი 

სიდიდე, თუ პირდაპირი ძაბვა 0,72 ვ-ის ტოლია, შესწორების კოეფიციენტი § = 1, 

გაჯერების უკუდენი ;< = 25 მკა (® = 1,38 ∙ 10\$e ჯ/კ,  ¯� = 1,6 ∙ 10\ ° კ,     > =

330<®). 

            ა)  25 ∙ 10\]¤$±,$°;   ბ)  25 ∙ 10\]¤$±;   გ)  25 ∙ 10\]¤$],$°;   დ)  25 ∙ 10\]¤$�,$°. 

4. ნახევარგამტარული კრისტალის ზედაპირქვეშა შრეზე ელექტრული ველის 

ზემოქმედებისას მიღებული შესაძლო რეჟიმებია: 

ა) მუხტის გადამტანებისგან გაღარიბების და მუხტის გადამტანებით გამდიდრების 

რეჟიმი; 

ბ) მუხტის გადამტანებისაგან გაღარიბების და მუხტის გადამტანების ნიშნის 

შეცვლის რეჟიმი; 
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გ) მუხტის გადამტანებისაგან გაღარიბების, მუხტის გადამტანების ნიშნის შეცვლისა 

და მუხტის გადამტანებით გამდიდრების რეჟიმი; 

დ) მუხტის გადამტანებით გამდიდრების და მუხტის გადამტანების ნიშნის შეცვლის 

რეჟიმი. 

5. როგორი სიდიდისაა მასტაბილიზებელი დიოდის დიფერენციალური წინაღობა, 

თუ მასში გამავალი დენის 5 მა-ით შეცვლის დროს ძაბვის ვარდნა 

მასტაბილიზებელ დიოდზე შეიცვლა 0,05 ვ-ით. 

ა)  1 ომ;             ბ)  2,5 ომ;              გ)  4,5 ომი;            დ) 10 ომ.      

6. რომელია გვირაბული დიოდის ვოლტ-ამპერული მახასიათებლის ტიპური სახე: 

pI pI pI

uu uu
uu

pu pu pu

uI uI uI
 

7. რაში მდგომარეობს ძირითადი განსხვავება p-n გადასასვლელიან და შოტკის 

დიოდებს შორის? 

ა) შოტკის დიოდების გადასასვლელს არ აქვს ბარიერული ტევადობა; 

ბ) შოტკის დიოდების გადასასვლელს არ აქვს დიფუზური ტევადობა; 

გ)  შოტკის დიოდებზე მეტია პირდაპირი ძაბვის ვარდნა; 

დ) შოტკის დიოდებს აქვთ უკუდენის მეტი სიდიდე. 

8. სიმეტრიული ტირისტორის ღია მდგომარეობაში გადართვა ხდება: 

ა) მართვის ორი ელექტროდით, ელექტროდებზე მოქმედი სხვადასხვა 

პოლარულობის ძაბვის დროს; 

ბ) ერთი მართვის ელექტროდით, ელექტროდზე მოქმედი სხვადასხვა 

პოლარულობის ძაბვის დროს; 

გ) ორი მართვის ელექტროდით, ელექტროდებს შორის მოქმედი ერთი 

პოლარულობის ძაბვის დროს.  
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9. რა ღონისძიების გატარებაა საჭირო იმისათვის, რომ არ მოხდეს მიმდევრობით 

შეერთებულ დიოდებზე უკუძაბვის არათანაბარი გადანაწილება? 

ა) მიმდევრობით უნდა შეერთდეს ერთიდაიგივე ტიპის დიოდები; 

ბ) შეირჩეს ისეთი დიოდები, რომელთაც ექნებათ გაჯერების უკუდენის ერთნაირი 

სიდიდე; 

გ) დიოდების პარალელურად სათანადოდ შერჩეული ერთნაირი წინაღობის 

რეზისტორების ჩართვა; 

დ) შეირჩეს ერთნაირი გამრღვევი ძაბვის მქონე დიოდები. 

10. რა ღონისძიების გატარებაა საჭირო იმისათვის, რომ არ მოხდეს პარალელურად 

შეერთებულ დიოდებზე დენების არათანაბარი გადანაწილება? 

ა) პარალელურად უნდა შეერთდეს ერთიდაიგივე ტიპის დიოდები; 

ბ) შეირჩეს პირდაპირი დენის ერთნაირი დასაშვები მნიშვნელობის მქონე 

დიოდები; 

გ) თითოეული დიოდის მიმდევრობით სათანადოდ შერჩეული რეზისტორის 

ჩართვა; 

დ) ცალკეული დიოდის პარალელურად ერთნაირი წინაღობის რეზისტორის 

ჩართვა. 

11. მასტაბილიზებელი დიოდის (სტაბილიტრონის) საკლასიფიკაციო პარამეტრებია: 

ა) ელექტრული გადასასვლელის გამრღვევი ძაბვა და დენის დასაშვები 

მაქსიმალური მნიშვნელობა; 

ბ) ელექტრული გადასასვლელის გამრღვევი ძაბვა, სტაბილიზაციის რეჟიმის დენის 

მინიმალური მნიშვნელობა და მუშა წერტილის შესაბამისი დენი; 

გ) სტაბილიზაციის რეჟიმის დენის მინიმალური მნიშვნელობა, დენის 

მაქსიმალური მნიშვნელობა და მუშა წერტილის შესაბამისი სტაბილიზაციის 

ძაბვა; 

დ) მუშა წერტილის შესაბამისი სტაბილიზაციის ძაბვა, დიფერენციალური 

წინაღობა და სტაბილიზაციის ძაბვის ტემპერატურული კოეფიციენტი. 
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12. ტირისტორის ვოლტ-ამპერული მახასიათებლის პირდაპირი შტოს არაწრფივობის 

კოეფიციენტი განისაზღვრება: 

ა) პირდაპირი ძაბვის ვარდნის ნაზრდის შეფარდებით პირდაპირი დენის შესაბამის 

ნაზრდთან; 

ბ) პირდაპირი დენის ნაზრდის შეფარდებით პირდაპირი ძაბვის შესაბამის 

ნაზრდთან; 

გ) ღია მდგომარეობაში გადართვის ძაბვის შეფარდებით პირდაპირი ძაბვის 

ვარდნის ნომინალურ მნიშვნელობასთან; 

დ) სტატიკური წინაღობის შეფარდებით დიფერენციალურ წინაღობასთან. 

 

ცვლადიცვლადიცვლადიცვლადი    დენისდენისდენისდენის    მაძლიერებლებიმაძლიერებლებიმაძლიერებლებიმაძლიერებლები    

1. საერთო ბაზით ჩართული ბიპოლარული ტრანზისტორის სტრუქტურაში 

არსებული დენების ბალანსია: 

a) 
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2. რომელია შესავალი დენის გაძლიერების კოეფიციენტის გამოსახულება საერთო 

კოლექტროით ჩართულ ტრანზისტორულ კასკადში? 

  ა)  );1/(1/ αβ −≈      ბ)  );1/(/ ααβ −≈    გ) );1/(1/ αβ +≈   დ) );1/(/ ααβ +≈  

3. ბიპოლარული ტრანზისტორი აქტიურ რეჟიმში იმუშავებს, თუ: 

ა) მის ორივე  p-n  გადასასვლელზე პირდაპირი ძაბვა მოქმედებს; 

ბ) მის ორივე p-n  გადასასვლელზე უკუძაბვა მოქმედებს; 

გ) ემიტერულ გადასასვლელზე მოქმედებს პირდაპირი, ხოლო კოლექტორულ 

გადასასვლელზე უკუ ძაბვა; 

დ) ემიტერულ გადასასვლელზე მოქმედებს უკუძაბვა, ხოლო კოლექტორულ 

გადასასვლელზე პირდაპირი ძაბვა.     

4. ბიპოლარული ტრანზისტორი გაჯერების რეჟიმში იმუშავებს, თუ: 
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ა) თუ მის ემიტერულ p-n  გადასასვლელზე მოქმედებს პირდაპირი ძაბვა, ხოლო 

კოლექტორულ გადასასვლელზე - უკუ ძაბვა; 

ბ) თუ მის ემიტერულ p-n  გადასასვლელზე მოქმედებს უკუძაბვა, ხოლო 

კოლექტორულ გადასასვლელზე - პირდაპირი ძაბვა; 

გ) თუ მის ორივე p-n  გადასასვლელზე უკუძაბვები მოქმედებს; 

დ) თუ მის ორივე p-n  გადასასვლელზე პირდაპირი ძაბვები მოქმედებს.   

5. რას ეწოდება გამდიდრების რეჟიმში მომუშავე იზოლირებულ ჩამკეტიანი ველით 

მართვადი ტრანზისტორის ზღურბლური ძაბვა? 

ა) ძაბვას ჩამკეტსა და სათავეს შორის, როლის დროსაც ჩასადენის დენი 

გაუტოლდება ნომინალურ მნიშვნელობას; 

ბ) ძაბვას ჩამკეტსა და სათავეს შორის, რომლის დროსაც ჩასადენის დენი 

გაუტოლდება მოცემულ მინიმალურ დონეს; 

გ) ძაბვას ჩამკეტსა და სათავეს შორის, რომლის დროსაც ჩასადენის დენი 

გაუტოლდება ნომინალური დენის 10%-ს; 

დ) ძაბვას ჩამკეტსა და სათავეს შორის, რომლის დროსაც ჩასადენის დენი 

გაუტოლდება ნომინალური მნიშვნელობის 90%-ს. 

6. როდის იმუშავებს ტრანზისტორული მაძლიერებელი კასკადი გაძლიერების A 

რეჟიმში? 

ა) თუ სიმშვიდის რეჟიმის შესაბამისი მუშა წერტილი მდებარეობს აბსცისთა ღერძზე 

და ემთხვევა შესავალი მახასიათებლის საწყის წერტილს; 

ბ) ტრანზისტორში დენი გადის შესავალი სიგნალის ნახევარპერიოდზე მეტი დროის 

მანძილზე; 

გ) თუ სიმშვიდის რეჟიმის შესაბამისი მუშა წერტილი მდებარეობს შესავალი 

მახასიათებლის შუაში და გასაძლიერებელი ცვლადი სიგნალის ამპლიტუდის 

ფარგლებში ცვლილების დროს მუშა წერტილი არ გამოდის მახასიათებლის 

წრფივი უბნიდან. 

7. ცვლადი დენის მაძლიერებელი კასკადის შესავალი წრედი უზრუნველყოფს: 

ა) მაძლიერებელი ელემენტის მუშა რეჟიმს ცვლადი დენის მიხედვით; 
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ბ) შესავალ წრედზე მხოლოდ გასაძლიერებელი სიგნალის მიწოდებას; 

გ) მაძლიერებელი ელემენტის მხოლოდ მუშა რეჟიმს მუდმივი დენის მიხედვით; 

დ) მაძლიერებელი ელემენტის მუშა რეჟიმს მუდმივი დენის მიხედვით და 

შესავალზე სიგნალის მიწოდებას. 

8. როგორი სიდიდის იქნება საერთო ემიტერიანი მაძლიერებელი კასკადის 

შესავალის წინაღობა, თუ ბაზის დენის გაძლიერების კოეფიციენტი ² = 50; 

ემიტერის წრედში ჩართულია }ე = 200 ომ-ის ტოლი წინაღობა და ემიტერული 

გადასასვლელის წინაღობა 9ე = 20 ომ. 

ა) 10,25 კომ;               ბ) 11 კომ;            გ) 15 კომ;            დ) 16,5 კომ.   

9. როგორი სიდიდის იქნება საერთო ემიტერიანი მაძლიერებელი კასკადის 

შესავალის წინაღობა, თუ ბაზის დენის გაძლიერების კოეფიციენტი  ² = 70, 

ემიტერის წრედში ჩართული წინაღობა }ე = 300 ომ და ემიტერული 

გადასასვლელის წინაღობა  9ე = 30 ომ. 

ა)  22 კომ;                   ბ)  23,2 კომ;            გ)  23,1 კომ;        დ)  25 კომ.     

10. როგორი სიდიდის იქნება საერთო ემიტერიანი მაძლიერებელი კასკადის ძაბვის 

გაძლიერების კოეფიციენტის აბსოლუტური სიდიდე, თუ ტრანზისტორის 

კოლექტორული დატვირთვის წინაღობა }კ = 1კომ, ემიტერში ჩართულია 

}ე = 180 ომის ტოლი წინაღობა და ემიტერული გადასასვლელის წინაღობა 

9ე = 20 ომ. 

ა)  5;                         ბ)  6;                           გ)  8,5;                      დ)  10.  

11. რა სიდიდის იქნება საერთო ემიტერიანი კასკადის ძაბვის გაძლიერების 

კოეფიციენტის აბსოლუტური სიდიდე, თუ ტრანზისტორის კოლექტორული 

დატვირთვის  წინაღობა   }კ = 2 კომ,   ემიტერში ჩართული    წინაღობა  }ე = 380 

ომ,  ემიტერული გადასასვლელის წინაღობა  9ე = 20 ომ. 

ა)  4;                        ბ)  5;                      გ)  4,5;                           დ)  5,5.   

12. ცვლადი დენის სიგნალის მაძლიერებელი ბიპოლარული ტრანზისტორული 

კასკადის სიხშირეთა გატარების ზოლი დაბალ სიხშირულ დიაპაზონში 

ფართოვდება: 
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ა) შესავალი ცვლადი სიგნალის ამპლიტუდის გაზრდისას; 

ბ) გამყოფი კონდენსატორის ტევადობის შემცირებისას; 

გ) სქემიდან გამყოფი კონდენსატორის ამოღებისას; 

დ) გამყოფი კონდენსატორის ტევადობის გაზრდისას. 

 

მუდმივიმუდმივიმუდმივიმუდმივი    დენისდენისდენისდენის    მაძლიერებლებიმაძლიერებლებიმაძლიერებლებიმაძლიერებლები    

1. მუდმივი დენის მაძლიერებელი სიმეტრიული დიფერენციალური კასკადის 

გამოსავალი ძაბვა ნულისგან განსხვავებულია, როდესაც: 

ა) შესასვლელებზე მოქმედებს მხოლოდ სიდიდით განსხვავებული სიგნალები; 

ბ) შესასვლელებზე მოქმედებს სინფაზური სიგნალები; 

გ) შესასვლელებზე მოქმედებს სიდიდით ან ნიშნით განსხვავებული მუდმივი დენის 

სიგნალები. 

2. მუდმივი დენის მაძლიერებლის ნულის დრეიფი არის: 

ა) გამოსავალი ძაბვის ნულიდან გადახრა და ცვალებადობა შესასვლელებზე 

მოქმედი სიგნალების ცვლაებადობასთან ერთად; 

ბ) გამოსავალი სიგნალის ნულიდან გადახრა და ცვალებადობა სხვაობითი 

(დიფერენციალური) სიგნალის ცვალებადობასთან ერთად; 

გ) გამოსავალი ძაბვის ნულიდან გადახრა და ცვლაებადობა, როდესაც შესავალზე 

სიგნალი არ მოქმედებს. 

3. დიფერენციალური კასკადის სინფაზური სიგნალის მაქსიმალური 

ჩახშობისათვის საჭიროა: 

ა) კასკადში არსებული ტრანზისტორების ემიტერული შრის მოცულობითი 

წინაღობა იყოს რაც შეიძლება დიდი სიდიდის; 

ბ) მუშა რეჟიმის განმსაზღვრელი რეზისტორის წინაღობა იყოს რაც შეიძლება დიდი 

სიდიდის; 

გ) კასკადის მიერ დიფერენციალური სიგნალის ძაბვის გაძლიერების კოეფიციენტი 

იყოს რაც შეიძლება დიდი სიდიდის. 
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4. რაზეა დამოკიდებული მიკროსქემური შესრულების უარყოფითი უკუკავშირიანი 

ოპერაციული მაძლიერებლის ძაბვის გაძლიერების კოეფიციენტი? 

ა) მხოლოდ დატვირთვის წინაღობაზე; 

ბ) მხოლოდ მიკროსქემის საკუთარი გაძლიერების კოეფიციენტზე; 

გ) მიკროსქემაზე დამატებული მხოლოდ უკუკავშირის განმახორციელებელი 

რეზისტორების წინაღობაზე; 

დ) მიკროსქემის საკუთარი გაძლიერების კოეფიციენტზე და უკუკავშირის წრედის 

რეზისტორების პარამეტრებზე.  

5. როდესაც ოპერაციული მაძლიერებლის უარყოფითი უკუკავშირის წრედში 

მხოლოდ რეზისტორებია გამოყენებული, მაშინ იგი ახდენს ელექტრული 

სიგნალის: 

ა) ფორმის შენარჩუნებას სიდიდის შეუცვლელად; 

ბ) სიდიდის გაზრდას, მაგრამ სიგნალის ფორმა მახინჯდება; 

გ) სიგნალის წრფივ გაძლიერებას. 

6. როგორი იქნება უარყოფითი უკუკავშირიანი სამასშტაბო ოპერაციული 

მაძლიერებლის გაძლიერების კოეფიციენტი, როდესაც სიგნალი მიერთებულია 

არამაინვერსირებელ შესასვლელზე, თუ უკუკავშირის წრედში ჩართულია  

}უკ = 100 კომ წინაღობა, ხოლო შესავალ წრედში   } = 5 კომ წინაღობა: 

ა)  15;                         ბ)  20;                             გ)  21;                        დ)  22.      

7. მმართველი  p-n  გადასასვლელიანი ველით მართული ტრანზისტორი 

ჩართულია    მაძლიერებელში    საერთო     სათავით.   ცნობილია, რომ ;ჩას.(j³ =

1,5 მა;  F(j³ = 1,5 მა/ვ. ჩასადინარში ჩართული დატვირთვის წინაღობა }ჩას = 10 

კომ. როგორი იქნება ძაბვის გაძლიერების კოეფიციენტი, თუ   Aჩ.სთ = −1 ვ. 

ა)  3,5;                        ბ)  7;                              გ)  7,5;                      დ)  9,2.             

8. მაინვერსირებელ  შესასვლელიანი სუმატორის შესასვლელზე მოქმედებს 5 ვ და - 

3 ვ-ის ტოლი მუდმივი სიგნალები. უარყოფითი უკუკავშირის წრედში ჩართულია 

70 კომ-ის ტოლი, ხოლო შესავალ წრედში  } = 5 კომ-ის ტოლი წინაღობები. 

როგორი სიდიდის იქნება გამოსავალზე მიღებული ძაბვა? 
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ა)  -24 ვ;                      ბ)  28 ვ;                       გ)  -28 ვ;                          დ)  30 ვ. 

9. მაინვერსირებელ შესასვლელიან ინტეგრატორზე იმოქმედა 2 წმ ხანგრძლივობისა 

და 2 ვ ამპლიტუდის მართკუთხა ფორმის იმპულსმა. როგორ სიდიდეს მიაღწევს 

გამოსავალი ძაბვა შესავალი სიგნალის შეწყვეტის მომენტში, თუ უკუკავშირის 

წრედში ჩართულია   = 20 მკფ  ტევადობის კონდენსატორი, ხოლო შესავალ 

წრედში  } = 10 კომ-ის ტოლი წინაღობა: 

ა)  -50 ვ;                      ბ)  50 ვ;                         გ)  -38 ვ;                            დ)  -20 ვ.     

10. რომელია დიფერენციალური მაძლიერებელი კასკადის დიფერენციალური 

სიგნალის გაძლიერების კოეფიციენტის გამოსახულება? 

ა)  )/( eekd rRRK += ;     b) ekd RRK /= ;     გ) ekd rRK /= ;    d) ekd RRK 2/= . 

11. რამდენი მილივოლტის ტოლი იქნება ოპერაციული მაძლიერებელზე აგებული 

კომპარატორის ცდომილება ძაბვათა შედარების დროს, თუ ოპერაციული 

მაძლიერებლის  საკუთარი  გაძლიერების კოეფიციენტი 40 ∙ 10e-ის ტოლია, 

ხოლო გამოსავალი ძაბვის მაქსიმალური მნიშვნელობა ±12 ვ-ია. 

ა) 0,3 მლვ;               ბ) 1,0 მლვ;                გ) 0,8 მლვ;              დ) 0,6 მლვ. 

12. მაინვერსირებელი და არამაინვერსირებელი სამასშტაბო ოპერაციული 

მაძლიერებლის გასაძლიერებელი სიგნალის დინამიკური დიაპაზონი 

დამოკიდებულია: 

ა) ოპერაციული მაძლიერებლის საკუთარი გაძლიერების კოეფიციენტის 

სიდიდეზე; 

ბ) სიგნალის წყაროს შინაგან წინაღობაზე; 

გ) ოპერაციული მაძლიერებლის გამოსავალის წინაღობაზე; 

დ) ოპერაციულ მაძლიერებელში განხორციელებული უარყოფითი  უკუკავშირის 

სიღრმეზე. 

13. რაზე ნაკლები არ უნდა იყოს სამასშტაბო ოპერაციული მაძლიერებლის 

მიკროსქემის გამოსავალის დენის დასაშვები მნიშვნელობა, როდესაც 

დატვირთვის წინაღობა }დ = 2 კომ; უარყოფითი უკუკავშირის წინაღობა }უკ =

100 კომ. გაძლიერების კოეფიციენტი  ®´ = 20.  სიგნალის წყაროს ემძემძემძემძ        #გ = 0,1 ვ. 
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ა) 2,01 მა;                  ბ) 1,02 მა;                გ) 1,04 მა;                 დ) 2,02 მა. 

 

ელექტრონულიელექტრონულიელექტრონულიელექტრონული    გენერატორებიგენერატორებიგენერატორებიგენერატორები  

1. ავტოგენერატორის გამოსავალზე მდგრადი ელექტრული რხევების აღძვრისათვის 

საჭიროა შემდეგი ორი პირობის შესრულება: 

 a) 
;

1





=+

=

πψϕ

βK

   b) 
;

2

1





=+

>

πψϕ

βK

   g) 
;

0

1





=+

<

ψϕ

βK

      დ)   
.

2

1





=+

=

πψϕ

βK

   

 

2. ავტოგენერატორის სქემაში შემავალი ძირითადი კვანძებია: 

ა) მაძლიერებელი კასკადი და უარყოფითი უკუკავშირის განმახორციელებელი 

სიხშირის ამრჩევი წრედი; 

ბ) მაძლიერებელი კასკადი და დადებითი უკუკავშირის განმახორციელებელი 

სიხშირის ამრჩევი წრედი; 

გ) მხოლოდ მაძლიერებელი კასკადი და რეზონანსულ კონტურთან მიერთებული 

მუდმივი ძაბვის წყარო. 

3. სამწერტილიანი  LC- ავტოგენერატორის გამოსასვლელზე მდგრადი რხევები 

მიიღება იმ შემთხვევაში, როდესაც: 

ა) რხევითი კონტურის სხვადასხვა მხარეზე მდებარე შტოების რეაქტიული 

გამტარობები ერთმანეთის ტოლია; 

ბ) რხევითი კონტურის ინდუქციური შტოს გამტარობა აღემატება ტევადობითი 

შტოს რეაქტიულ გამტარობას; 

გ) რხევითი კონტურის ტევადობითი შტოს რეაქტიული გამტარობა აღემატება 

ინდუქციური შტოს რეაქტიულ გამტარობას; 

დ) რხევითი კონტურის მხარეთა რეაქტიულ გამტარობებს შორის განსხვავებას 

მნიშვნელობა არ აქვს.  

4. RC-ავტოგენერატორში სამრგოლიანი  RC უკუკავშირის კვანძი 

მიმდევრობითული კონდენსატორებით უერთდება მაძლიერებელი კასკადის 
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გამოსავალსა და შესავალს. რომელ სიხშირეზე შესრულდება ფაზური ბალანსის 

პირობა, თუ   } = 1 კომ,   = 0,5 მკფ.  

ა)  129,87 ჰც;                ბ)  128 ჰც;             გ)  130,5 ჰც;             დ)  125,7 ჰც. 

5. როგორი სიხშირის რხევები მიიღება ავტორხევითი მულტივიბრატორის 

გამოსასვლელზე, თუ ომ-ის უარყოფითი უკუკავშირის წრედში ჩართული 

რეზისტორის წინაღობა  } = 2 კომ,  მაინვერსირებელ შესასვლელთან 

მიერთებული კონდენსატორის ტევადობა   = 10  მკფ,  ხოლო დადებითი 

უკუკავშირის წრედში ჩართული რეზისტორების წინაღობებია  }1 = 5 კომ,    

}$ = 10 კომ. 

ა)   25 / ℓ§ 5  ჰც;         ბ)  50 / ℓ§ 4  ჰც;       გ)  75 / ℓ§ 4  ჰც;       დ) 100 / ℓ§ 4  ჰც;  

6. მონოვიბრატორის შესავალზე მოქმედებს 20 კჰც სიხშირის გამშვები იმპულსური 

სიგნალი. როგორი უნდა იყოს მონოვიბრატორის საწყისი მდგომარეობის 

აღდგენის დრო, რომ უზრუნველყოფილ იქნას 20 მკწმ ხანგრძლივობის 

გამოსავალი იმპულსების მიღება. 

ა) 40 მკწმ;                     ბ)  30 მკწმ;              გ) 20 მკწმ;            დ) 25,5 მკწმ. 

7. 155 სერიის ინტეგრალურ მიკროსქემაზე აწყობილი ავტორხევითი 

მულტივიბრატორის მუშა სიხშირე  ' = 20 კჰც. გამოსავალი იმპულსების 

სიმეჩხრე  ¶ = 2. როგორი იქნება გამოსავალი ძაბვის იმპულსის ხანგრძლივობა? 

ა)  0,05 მლწმ;              ბ) 0,025 მლწმ;         გ) 0,5 მლწმ;            დ) 0,25 მლწმ. 

 

ციფრულიციფრულიციფრულიციფრული    ტექნიკატექნიკატექნიკატექნიკა    

1. ორშესასვლელიან ,,,,,,,,ანანანან““““ ლოგიკური ელემენტის გამოსავალზე ლოგიკური ,,0“,,0“,,0“,,0“ 

მიიღება, თუ: 

ა) ერთ-ერთ შესასვლელზე იმოქმედებს ლოგიკური ,,0“; 

ბ) ორივე შესასვლელზე იმოქმედებს ლოგიკური ,,0“; 

გ) ორივე შესასვლელზე იმოქმედებს ლოგიკური ,,1“. 
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2. სინქრონული RS ტრიგერი ¶ = 0 მდგომარეობიდან  ¶ = 1 მდგომარეობაში 

გადაირთვება S,R და C შესასვლელებზე სიგნალთა შემდეგი კომბინაციის 

მიწოდების შედეგად: 

ა)  

1

1

0

=

=

=

C

R

S

;                     ბ)  

0

0

1

=

=

=

C

R

S

;              გ)  

1

1

1

=

=

=

C

R

S

;               დ)    

1

0

1

=

=

=

C

R

S

 

3. უნივერსალური  JK  - ტრიგერის გამოსავალი მდგომარეობა შეიცვლება 

საწინაამღდეგო მდგომარეობით J,K და C  შესასვლელებზე სიგნალთა შემდეგი 

კომბინაციის მიწოდების შედეგად: 

 

ა)  

1

0

1

=

=

=

C

K

J

;                     ბ)  

1

1

0

=

=

=

C

K

J

;                გ)  

1

0

0

=

=

=

C

K

J

;           დ)      

1

1

1

=

=

=

C

K

J

 

4. შმიტტის ტრიგერის ჰისტერეზისის ყულფის სიგანე დამოკიდებულია: 

ა) შესასვლელზე მოქმედი სიგნალის სიდიდეზე; 

ბ) შესასვლელზე მოქმედი სიგნალის პოლარულობაზე; 

გ) არამაინვერსირებელ  შესასვლელზე მიერთებული გარე ძაბვის სიდიდეზე; 

დ) დადებითი უკუკავშირის განმახორციელებელი რეზისტორების წინაღობათა 

შეფარდებაზე. 

5. JK უნივერსალური ტრიგერი მუშაობს მთვლელი ტრიგერის რეჟიმში. C 

შესასვლელს მიეწოდა 100 მართკუთხა ხანმოკლე იმპულსი. რა რაოდენობის 

იმპულსი მიიღება ტრიგერის გამოსავალზე? 

ა)  200;                     ბ)  100;                  გ)  50;                   დ)  150. 

6. შმიტტის ტრიგერში ოპერაციული მაძლიერებელი იმყოფება უარყოფითი 

გაჯერების მდგომარეობაში (Aგამ  (j³ = −22 ვ). დადებითი ძაბვის რა 

მნიშვნელობის დროს მოხდება ოპერაციული მაძლიერებლის გადართვა 

დადებითი გაჯერების მდგომარეობაში, თუ ცნობილია, რომ ოპერაციული 

მაძლიერებლის დადებითი უკუკავშირის  წრედში  ჩართული  რეზისტორის     
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წინაღობა }1 = 20 კომ, ხოლო არამაინვერსირებელ შესასვლელთან მიერთებული 

რეზისტორის წინაღობა  }2 = 2 კომ  გარე წყაროს ძაბვა  A< = 11 ვ.  

ა) 6ვ;                           ბ)  8 ვ;                       გ) 7,5 ვ;                   დ) 5 ვ. 

 

 

literatura: 

 1. g. dgebuaZe. eleqtronikis safuZvlebi. stu. biblioTeka. - 621.38(02).107 

2011w. internetSi - http://gtu.ge/Learning/ElBooks/energetika_books.php 

 2. g.dgebuaZe. zogadi eleqtronika. laboratoriuli samuSaoebi 

kompiuterze  (Teoriuli nawili).  internetSi - 

http://gtu.ge/Learning/ElBooks/energetika_books.php 

 3. გ.დგებუაძე. ზოგადი ელექტრონიკა. მაგალითები და გაანგარიშებები internetSi  - 

http://gtu.ge/Learning/ElBooks/energetika_books.php 
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სასწავლოსასწავლოსასწავლოსასწავლო    კურსიკურსიკურსიკურსი    ,,,,,,,,ენერგეტიკულიენერგეტიკულიენერგეტიკულიენერგეტიკული    ელექტრონიკაელექტრონიკაელექტრონიკაელექტრონიკა““““    

კონსულტანტი პროფესორი გურამ დგებუაძე  558676048558676048558676048558676048    

ძალურიძალურიძალურიძალური    ელექტროელექტროელექტროელექტრონულინულინულინული    გასაღებებიგასაღებებიგასაღებებიგასაღებები    

    

1. დიდი სიდიდის უკუძაბვის ბლოკირება ზოგადი დანიშნულების ძალურ დიოდებში 

მიღწეულია მათი p-n გადასასვლელის შემდეგი სტრუქტურული შესრულებით: 

ა.  p-n-n+;                 ბ. p-n+-n;                 გ. p+-n+;                  დ.  p+-n-n+.  

2.  დიოდში გადის 1 ა-ის ტოლი პირდაპირი დენი, დიფერენციალური წინაღობა არის 

0,5 ომ-ის ტოლი , გაღების (ზღურბლური) ძაბვაა 0,3 ვ. როგორი სიდიდისაა ძაბვის 

ვარდნა        დიოდზე: 

ა.   0,5 ვ;                      ბ. 0,6 ვ;                 გ. 0,8 ვ;                      დ. 0,75 ვ. 

3. ძალური გამმართველი დიოდების დინამიკური პარამეტრებია: 

ა. უკუძაბვის აღდგენის დრო, პირდაპირი დენის მატების (დამყარების) დრო და 

ზღვრული სიხშირე; 

ბ. დინამიკური წინაღობა, ზღვრული ძაბვა და ზღვრული სიხშირე; 

გ. პირდაპირი იმპულსური დენი, იმპულსის მოცემული ხანგრძლივობის დროს, 

პირდაპირი დენის მატების დრო და ზღვრული სიხშირე. 

4. უკუძაბვის მიერთების შემდეგ დიოდის ჩასაკეტად საჭირო დროის ინტერვალს 

განაპირობებს: 

ა. მიერთებული უკუძაბვის სიდიდე; 

ბ. p-n გადასასვლელის საზღვრებიდან მუხტის გადამტანების გარე წრედში გაწოვის 

პროცესის ხანგრძლივობა. 

გ. გაწოვის პროცესის დამთავრების შემდეგ უკუწინაღობის აღდგენის პროცესის 

ხანგრძლივობა; 

დ. მუხტის გადამტანების გაწოვისა და უკუწინაღობის აღდგენის პროცესების 

ხანგრძლივობები. 

5. დიოდის ჩართვა-გამორთვის წარმოქმნილი დანაკარგების შესამცირებლად 

გამოყენებული სნაბერის უმარტივესი სქემა შეიცავს: 
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ა. მიმდევრობით შეერთებულ რეზისტორს და ინდუქციურობის კოჭას; 

ბ. მხოლოდ ინდუქციურობის კოჭას; 

გ. მიმდევრობით შეერთებულ კონდენსატორსა და ინდუქციურობის კოჭას; 

დ. მიმდევრობით შეერთებულ რეზისტორსა და კონდენსატორს. 

6. სტატიკურ რეჟიმში ტირისტორი შეიძლება იმყოფებოდეს: 

ა. ღია  და  ჩაკეტილ მდგომარეობაში უკუძაბვის მოქმედების დროს; 

ბ. ღია და ჩაკეტილ მდგომარეობაში მხოლოდ პირდაპირი ძაბვის მოქმედების დროს; 

გ.  ჩაკეტილ მდგომარეობაში მხოლოდ უკუძაბვის მოქმედების დროს; 

დ. ღია და ჩაკეტილ მდგომარეობაში პირდაპირი ძაბვის მოქმედების დროს და 

ჩაკეტილ მდგომარეობაში უკუძაბვის მოქმედების დროს. 

7. ტირისტორის დინამიკური პარამეტრებია: 

ა. ღია მდგომარეობის დინამიკური წინაღობა და ზღურბლური ძაბვა; 

ბ. ჩაკეტილი მდგომარეობის სტატიკური და დინამიკური წინაღობები; 

გ. ღია მდგომარეობაში გადართვისა და ჩაკეტილი მდგომარეობის აღდგენის 

(გამორთვის) დრო. 

8. ტირისტორის გამორთვის, ანუ ჩაკეტილ მდგომარეობაში გადართვის პროცესის 

ეტაპებია: 

ა. ტირისტორში გამავალი პირდაპირი დენის ნულამდე შემცირებისა და უკუდენის 

ნულამდე შემცირების ეტაპები; 

ბ. ტირისტორში გამავალი პირდაპირი დენის ნულამდე შემცირებისა და 

ტირისტორში გამავალი უკუდენის ზრდის ეტაპები; 

გ. ტირისტორში გამავალი უკუდენის ზრდის, უკუდენის დამყარებულ 

მნიშვნელობამდე შემცირებისა და ტირისტორის გამორთული მდგომარეობის 

აღდგენის ეტაპი. 

9. ტირისტორების ხელოვნური კომუტაცია  (გამორთვა), როგორც წესი, ხორციალდება: 

ა. ტირისტორზე ქსელის უკუძაბვის მოქმედების შედეგად; 

ბ. წინასწარ დამუხტული კონდენსატორით; 

გ. ტირისტორთან მიერთებული LC რხევითი კონტურით. 
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10. სრულად მართვადი (ოროპერაციული) ტირისტორი, არასრულად მართვადი 

(ერთოპერაციული) ტირისტორისაგან განსხვავდება: 

ა. პირდაპირი ძაბვით  შესაძლებელია მისი  როგორც გაღება, ისე ჩაკეტვა; 

ბ. მართვის ელექტროდის საშუალებით შესაძლებელია მისი გაღება, მაგრამ მართვის 

ელექტროდით  შეუძლებელია მისი ჩაკეტვა; 

გ. მართვის ელექტროდით შესაძლებელია მისი როგორც გაღება, ისე ჩაკეტვა. 

11. ძალური ბიპოლარული ტრანზისტორული გასაღების სწრაფმოქმედებას 

განაპირობებს: 

ა. კოლექტორული დენის ზრდის პროცესის დაწყების დაყოვნებისა და 

კოლექტორული დენის დამყარების დროები; 

ბ. გამორთვის პროცესში ჭარბი მუხტების გარე წრედში გაწოვისა და კოლექტორული 

დენის ნულამდე შემცირებისათვის საჭირო დროები; 

გ. კოლექტორული დენის ზრდის პროცესის დასაწყისის დაყოვნების, 

კოლექტორული დენის დამყარების, ჭარბი მუხტების გაწოვისა და 

კოლექტორული დენის ნულამდე შემცირებისთვის საჭირო დროები. 

12. ველით მართვად MOSFET ტრანზისტორებში დენგამტარი არხის 

ელექტროგამტარობა განპირობებულია: 

ა. ჩასადინარსა და სათავეს შორის მოქმედი ძაბვის მიერ შექმნილი ელექტრული 

ველით; 

ბ. საკეტსა და სათავეს შორის ჩართული ძაბვის წყაროს მიერ შექმნილი დენის 

მიმართულების მართობული ელექტრული ველით; 

გ. ფუძე ნახევარგამტარული შრის (საფენის) მუხტის ძირითადი გადამტანების 

კონცენტრაციით. 

13. ბიპოლარულ IGBT ტრანზისტორში კონსტრუქციულადაა შერწყმული: 

ა. ორი n-p-n ბიპოლარული ტრანზისტორული სტრუქტურა; 

ბ. შესავალი მმართველი  p-n გადასასვლელიანი ველით მართვადი ტრანზისტორისა 

და n-p-n ტიპის ბიპოლარული ტრანზისტორის სტრუქტურები; 
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გ. შესავალი იზოლირებული მართვის ელექტროდიანი ველით მართვადი 

ტრანზისტორისა და  n-p-n  ტიპის ბიპოლარული ტრანზისტორის 

სტრუქტურები. 

14. MOSFET ძალური გასაღებებს გააჩნიათ შემდეგი უპირატესობა ძალურ ბიპოლარულ 

გასაღებებთან შედარებით: 

ა. შეუძლიათ მუშაობა უფრო მაღალი ძაბვებისა და დენების წრედებში; ჩართული 

მდგომარეობის შესანარჩუნებლად არ არის საჭირო მართვის ელექტროდზე ძაბვის 

შენარჩუნება; 

ბ. გაცილებით ნაკლებია მართვისათვის საჭირო სიგნალის წყაროს სიმძლავრე; 

შეუძლიათ ნორმალური ფუნქცინირება უფრო მაღალი სიხშირის დენის 

გარდამქმნელებში; პარალელური შეერთების დროს არ მოითხოვს დენების 

გამთანაბრებელ დამატებით ელემენტებს; 

გ. მაღალია ღია მდგომარეობის დენგამტარი არხის წინაღობა და ნარჩენი ძაბვა; 

დენგამტარი არხის წინაღობას აქვს დადებითი ტემპერატურული კოეფიციენტი 

და ამის გამო მაღალია გასაღების თერმომედგობა. 

15. ძალური ბიპოლარული ტრანზისტორის გამორთვის პროცესის დასაჩქარებლად 

ტრანზისტორის ბაზას    მიუერთებენ: 

ა. ნულის ტოლ ძაბვას; 

ბ. 20...25 ვ-ის ტოლ უკუძაბვას; 

გ. 5...7 ვ-ის ტოლ უკუძაბვას. 

 

literatura:  

1. g. dgebuaZe. Zaluri eleqtronikis safuZvlebi. stu.  

biblioTeka. -  621.314(02)/24 2009w.  

internetSi - http://gtu.ge/Learning/ElBooks/energetika_books.php 

 2. g. dgebuaZe. Zaluri eleqtronika. laboratoriuli samuSaoebi 

kompiuterze. Teoriuli nawilis me-2 Tavi.   

internetSi - http://gtu.ge/Learning/ElBooks/energetika_books.php 
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1. ერთფაზა ნახევარპერიოდიანი დიოდური გამმართველის გამოსავალი ძაბვის 

მუდმივი შემდგენი 120=dE ვ. რისი ტოლი იქნება გამართული ძაბვის პირველი 

ჰარმონიკის ამპლიტუდა: 

ა. 180,4 ვ;                              ბ. 186,4 ვ;                        გ. 188,4 ვ;                  დ. 200 ვ. 

2. დიდი სიდიდის ინდუქციურობის შემცველ დატვირთვაზე მუშაობის დროს  

ტირისტორული ნახევარპერიოდიანი გამმართველის დატვირთვა დაშუნტებულია 

უკუდიოდით. დატვირთვის აქტიური წინაღობა 20=dR ომ. გამმართველი 

მიერთებულია 220 ვ-ისა და 50 ჰც სიხშირის ცვლად ძაბვასთან. რა სიდიდის მუდმივი 

დენი გაივლის ტირისტორში, როდესაც 
060=α : 

ა. 1,23 ა;                              ბ. 2,23 ა;                             გ. 1,64 ა;                      დ. 2,64 ა. 

3. რა შემთხვევაშია მიზანშეწონილი ერთფაზა ტირისტორულ ნახევარპერიოდიან 

გამმართველში ნულოვანი (დატვირთვის მაშუნტებელი) დიოდის გამოყენება: 

ა. როდესაც დატვირთვას წმინდა აქტიური ხასიათი აქვს; 

ბ. როდესაც დატვირთვას აქტიურ-ინდუქციური ხასიათი აქვს და 
Rd

Ld
 

მნიშვნელოვნად აღემატება ქსელის ცვლადი ძაბვის განმეორებადობის პერიოდს; 

გ. როდესაც დატვირთვას აქტიურ-ინდუქციური ხასიათი აქვს და 
Rd

Ld
 ქსელის 

ცვლადი ძაბვის პერიოდის ტოლია. 

4. როგორი სიდიდს უნდა იყოს ერთფაზა ნულოვანგამომყვანიან გამართვის სქემაში 

გამოყენებული დიოდის უკუძაბვის დასაშვები მაქსიმალური მნიშვნელობა, 

როდესაც დატვირთვა მოითხოვს 100=dE ვ-ის ტოლ მუდმივ ძაბვას: 

ა. 320,33 ვ;                       ბ. 313,33 ვ;                     გ. 325,33 ვ;                   დ. 318,33 ვ. 

5. ერთფაზა ნულოვანგამომყვანიანი და ბოგური დიოდური გამმართველების 

გამოსავალზე ერთნაირი სიდიდის მუდმივი ძაბვებია. ბოგური გამმართველის 

ვენტილზე იმოქმედებს უკუძაბვის მაქსიმალური სიდიდე, რომელიც: 

ა. ორჯერ აღემატება ნულოვანგამომყვანიანი სქემის დიოდებზე მოქმედი უკუძაბვის 

მაქსიმალურ სიდიდეს; 
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ბ. ორივე სქემის დიოდებზე იმოქმედებს ერთნაირი სიდიდის უკუძაბვის 

მაქსიმალური სიდიდეები; 

გ. ორჯერ ნაკლებია ნულოვანგამომყვანიანი სქემის დიოდებზე მოქმედი უკუძაბვის 

მაქსიმალურ სიდიდეზე. 

6. ერთფაზა ნულოვანგამომყვანიანი გამმართველის დატვირთვა აქტიურ-ინდუქციური 

ხასიათისაა ).( ∞→dX  დატვირთვაში გამავალი მუდმივი დენი 16=dI ა. როგორი 

სიდიდის იქნება ტრანსფორმატორის ნახევარგრაგნილში გამავალი დენის მოქმედი 

მნიშვნელობა: 

ა. 11,34 ა;                       ბ. 12,11 ა;                 გ. 11,84 ა;                  დ. 12,34. 

7. განსაზღვრეთ ერთფაზა დიოდური ბოგური გამმართველის გამოსავალი ძაბვის 

ფილტრის ფილტრაციის კოეფიციენტის სიდიდე ძირითადი ჰარმონიკის მიხედვით, 

თუ ფილტრის გამოსავალზე მიღებული ძაბვის პულსაციის კოეფიციენტი 

066,0=gamq : 

ა. 100;                              ბ. 11;                                 გ. 10;                     დ. 12. 

8. აქტიურ-ინდუქციური დატვირთვის დროს ერთფაზა ბოგური ტირისტორული 

გამმართველის გამოსავალი ძაბვის რეგულირების სრული დიაპაზონის მისაღებად, 

ჩართული უკუდიოდის შემთხვევაში, საჭიროა ტირისტორების გაღების დაგვანების 

კუთხე  შეიცვალოს: 

ა. 0-დან π /2-მდე;       ბ. 0-დან π
3

2
-მდე;        გ. 0-დან π

0

5
-მდე;     დ. 0-დან π -მდე. 

9. უკუდიოდიან სქემაში აქტიურ-ინდუქციური დატვირთვაზე მომუშავე ერთფაზა 

ბოგური ტირისტორული გამმართველის ტრანსფორმატორის პირველადი 

გრაგნილის დენის ფაზური ძვრის კუთხე ქსელის ძაბვის მიმართ : 

ა. უფრო მეტია, ვიდრე სქემაში უკუდიოდის გარეშე; 

ბ. ფაზური ძვრის კუთხე არ იცვლება; 

გ. უფრო ნაკლებია, ვიდრე სქემაში უკუდიოდის გარეშე. 

10. ერთფაზა ბოგური დიოდური გამმართველი მიერთებულია 50 ჰც სიხშირის ცვლად 

ძაბვაზე და მუშაობს 10=dR ომ აქტიურ დატვირთვაზე. დატვირთვაზე 
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მიწოდებული გამართული ძაბვის პულსაციის დასაშვები კოეფიციენტი 06,0=dasq . 

პულსაციის კოეფიციენტის ასეთი სიდიდის მისაღებად უნდა ჩაირთოს მარტივი 

ინდუქციური ფილტრი, რომლის ინდუქციურობაა: 

ა. 0,27 ჰნ;                   ბ. 0,2 ჰნ;                    გ. 0,35 ჰნ;                  დ. 0,17 ჰნ. 

 

literatura:  

  g. dgebuaZe. Zaluri eleqtronikis safuZvlebi.  

stu. biblioTeka-  621.314(02)/24 2009w.  

internetSi - http://gtu.ge/Learning/ElBooks/energetika_books.php 

 

მრავალფაზამრავალფაზამრავალფაზამრავალფაზა    გამმართველებიგამმართველებიგამმართველებიგამმართველები    

    

III III III III კატეგორიაკატეგორიაკატეგორიაკატეგორია: : : : მრმრმრმრავალფაზაავალფაზაავალფაზაავალფაზა    გამმართველიგამმართველიგამმართველიგამმართველი    

1. სამფაზა ნულოვანგამომყვანიანი გამმართველი მუშაობს აქტიურ-ინდუქციურ 

დატვირთვაზე ).( ∞→dX  დატვირთვა დაშუნტებულია ნულოვანი ვენტილით. 

როგორია გამოსავალი ძაბვის რეგულირების სრული დიაპაზონი: 

ა. 0-დან  900-მდე;       ბ. 0-დან  1200-მდე;       გ. 0-დან  1500-მდე;      დ. 0-დან  1800-მდე. 

2. აქტიური დატვირთვის დროს, სამფაზა ნულოვანგამომყვანიანი გამმართველის 

ტრანსფორმატორის მეორეული გრაგნილის ფაზაში გაედინება: 

ა. ნიშან ცვლადი დენი; 

ბ. ერთი მიმართულების დენი, რომელიც შეიცავს მუდმივ და ცვლად შემდგენებს; 

გ. ორი მიმართულების არასიმეტრიული დენის იმპულსები. 

3. სამფაზა ბოგური გამმართველის გამოსავალი ძაბვის განმეორების პერიოდია: 

ა. 1200;                                   ბ. 600;                           გ. 900;                        დ. 1200. 

4. როგორი სიდიდის იქნება სამფაზა ბოგური გამმართველის ვენტილში გამავალი 

პირდაპირი დენის ამპლიტუდა, თუ ვენტილში გამავალი დენის საშუალო 

მნიშვნელობა 30=aI ა: 

ა. 92,4 ა;                        ბ. 93,2 ა;                       გ. 96,2 ა;                   დ. 94,2 ა. 
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5. სამფაზა ბოგური გამმართველის გამოსავალი ძაბვის ცვლადი შემდგენის ძირითადი 

ჰარმონიკის სიხშირეა: 

ა. 150 ჰც;                 ბ. 200 ჰც;                         გ. 250 ჰც;                      დ. 300 ჰც. 

6. სამფაზა ბოგური გამმართველის რეგულირებად რეჟიმში მუშაობის დროს 

ტირისტორების მართვის α  კუთხე აითვლება: 

ა. მეორეული გრაგნილის ფაზური ძაბვების გადაკვეთის წერტილებიდან; 

ბ. მეორეული გრაგნილის ხაზური ძაბვების ნულზე გავლის მომენტიდან; 

გ. მეორეული გრაგნილის ხაზური ძაბვების გადაკვეთის წერტილებიდან; 

დ. მეორეული გრაგნილის ფაზური ძაბვების ნულზე გავლის მომენტიდან. 

7. სამფაზა ბოგური გამმართველი მუშაობს აქტიურ-ინდუქციურ დატვირთვაზე 

).( ∞→dX  ტრანსფორმატორის ფაზის გაბნევის ნაკადის ინდუქციური წინაღობა 

2,1=aX  ომ. გამმართველის გამოსავალი მუდმივი ძაბვა  0=α -ის დროს 5000 =dE

ვ-ს.  როგორი სიდიდის ძაბვა იმოქმედებს დატვირთვაზე 
060=α -ის დროს, თუ 

დატვირთვაში გამავალი მუდმივი დენი 20=dI ა. 

ა. 327.08 ვ;              ბ.  242.08 ვ;                     გ.  227.08 ვ;                 დ.  229.08 ვ. 

8. სამფაზა ბოგური გამმართველის აქტიურ-ინდუქციური დატვირთვის 

პარალელურად ჩართული ნულოვანი ვენტილი (უკუდიოდი) გავლენას არ ახდენს 

გამმართველის ენერგეტიკულ მაჩვენებლებზე: 

ა. მართვის კუთხის მხოლოდ  0-დან 900-მდე მნიშვნელობების დროს; 

ბ. მართვის კუთხის მხოლოდ 0-დან 300-მდე მნიშვნელობების დროს; 

გ. მართვის კუთხის მხოლოდ 0-დან 600-მდე მნიშვნელობების დროს. 

9. სამფაზა ბოგური გამმართველის გარე (დატვირთვის) მახასიათებლის დახრილობა 

გამოწვეულია: 

ა. მართვის α  კუთხის გაზრდით; 

ბ. ტირისტორების საკომუტაციო შუალედში ძაბვის ვარდნის გაზრდით; 

გ. ტირისტორების საკომუტაციო შუალედში ძაბვის ვარდნის შემცირებით. 

10. სამფაზა ბოგური გამმართველი მკვებავი ქსელიდან მოიხმარს 6=p  კვტ აქტიურ 

სიმძლავრეს და 3=Q  კვარ რეაქტიულ სიმძლავრეს. პირველადი დენის 
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დამახინჯების კოეფიციენტი .96,0=iK მაშინ გამმართველის სიმძლავრის 

კოეფიციენტია: 

ა.  0,86;                   ბ.  0,9;                     გ.  0,65;                     დ.  0,75. 

11. ორმაგ სამფაზა გამმართველში ჩართული გამთანაბრებელი რეაქტორის 

დანიშნულებაა: 

ა. სამფაზა გამმართველი ჯგუფების გამოსავალი დენების გათანაბრება; 

ბ. სამფაზა გამმართველი ჯგუფების გამოსავალი ძაბვის საშუალო 

მნიშვნელობათა გათანაბრება; 

გ. ფაზის მიხედვით ერთმანეთის მომდევნო ძაბვების მყისი მნიშვნელობების 

გათანაბრება. 

12. 12-პულსიანი გამმართველი შესაძლებელია მიღებული იქნას: 

ა. თუ მიმდევრობით ან პარალელურად შეერთებულ ორ სამფაზა ვენტილურ ბოგას 

მივაერთებთ სამგრაგნილიანი  ძალური ტრანსფორმატორის მეორეულ 

გრაგნილებთან, რომლებიც ვარსკვლავურად არიან შეერთებული; 

ბ. თუ მიმდევრობით ან პარალელურად შეერთებულ ორ სამფაზა ვენტილურ ბოგას 

მივაერთებთ სამგრაგნილიანი ძალური ტრანსფორმატორის მეორეულ 

გრაგნილებთან, რომლებიც სამკუთხედურად არიან შეერთებული; 

გ. თუ მიმდევრობით ან პარალელურად შეერთებულ ორ სამფაზა ვენტილურ ბოგას 

მივაერთებთ სამგრაგნილიანი ძალური ტრანსფორმატორის მეორეულ 

გრაგნილებთან, რომელთაგან ერთი გრაგნილი ვარსკვლავურადაა შეერთებული, 

მეორე - სამკუთხედურად. 

13. როგორი სიდიდის არის 12-პულსიანი გამმართველის მიერ 50 ჰც სიხშირის ცვლადი 

დენის ქსელიდან მოთხოვნილ დენში შემავალი ყველაზე დიდი ამპლიტუდის 

მაღალი რიგის ჰარმონიკის სიხშირე: 

ა. 550 ჰც;                     ბ. 600 ჰც;                    გ. 650 ჰც;                  დ. 850 ჰც. 

 

literatura: 

 g.dgebuaZe. Zaluri eleqtronikis safuZvlebi. stu.  
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biblioTeka. -  621.314(02)/24 2009w.  

internetSi - http://gtu.ge/Learning/ElBooks/energetika_books.php 

    

ქსელისქსელისქსელისქსელის    ამყოლიამყოლიამყოლიამყოლი    დადადადა    ავტონომიურიავტონომიურიავტონომიურიავტონომიური    ინვერტორებიინვერტორებიინვერტორებიინვერტორები    

    

1. ქსელის ამყოლი ერთფაზა ინვერტორი მიერთებულია ცვლადი დენის ქსელთან, 

რომლის ფაზური ძაბვის ეფექტური მნიშვნელობა 2202 =E ვ-ს. როგორი სიდიდის 

იქნება ინვერტორის შიგა უკუ ე.მ.ძ-ის საშუალო მნიშვნელობა, როდესაც 

ვენტილების წინგასწრებით გაღების კუთხე 
060=β : 

ა. 90.78 ვ;                        ბ. 95.78 ვ;                           გ. 98.78 ვ;                     დ. 101.78 ვ. 

2. მართვადი ვენტილური გარდამქმნელის სქემაში ტირისტორის ჩართვის 

პოლარულობის შენარჩუნების შემთხვევაში, ამ გარდამქმნელის ქსელის ამყოლი 

ინვერტორულ რეჟიმში გადასაყვანად საჭიროა: 

ა. გარდამქმნელის გამოსავალზე მიერთებული მუდმივი დენის მანქანის გადაყვანა 

გენერატორულ რეჟიმში, მანქანის პოლარულობის შეცვლა და ტირისტორის 

გაღება ცვლადი ძაბვის დადებითი ნახევარპერიოდის დროს; 

ბ. გარდამქმნელის გამოსავალზე მიერთებული მუდმივი დენის მანქანის გადაყვანა 

გენერატორულ რეჟიმში, მანქანის პოლარულობის უცვლელი შენარჩუნება და 

ტირისტორების გაღება ცვლადი ძაბვის უარყოფითი ნახევარპერიოდის დროს; 

გ. გარდამქმნელის გამოსავალზე მიერთებული მუდმივი დენის მანქანის გადაყვანა 

გენერატორულ რეჟიმში, მანქანის პოლარულობის შეცვლა და ტირისტორების 

გაღება ცვლადი ძაბვის უარყოფითი ნახევარპერიოდის დროს. 

3. ქსელის ამყოლი ინვერტორის ნორმალური მუშაობისათვის საჭიროა, რომ: 

ა. მართვადი ვენტილების წინგასწრებით გაღების კუთხე არ იყოს ნაკლები 

ვენტილების კომუტაციის ხანგრძლივობაზე; 

ბ. ვენტილების წინგასწრებით გაღების კუთხე აღემატებოდეს ვენტილების 

ჩაკეტილი მდგომარეობის აღდგენის ხანგრძლივობას; 
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გ. ვენტილების წინგასწრებით გაღების კუთხე აღემატებოდეს ვენტილების 

კომუტაციისა და ჩაკეტილი მდგომარეობის აღდგენის ხანგრძლივობათა 

სხვაობას; 

დ. ვენტილების წინგასწრებით გაღების კუთხე არ იყოს ნაკლები კომუტაციისა და 

ჩაკეტილი მდგომარეობის აღდგენის ხანგრძლივობათა ჯამზე. 

4. მაქსიმალური სიმძალვრე რეზონანსული ინვერტორის დატვირთვაში გამოიყოფა: 

ა. როდესაც ინვერტორის რეჟიმის მართვის იმპულსური სიგნალების სიხშირე 

რამდენჯერმე აღემატება რეზონანსული კონტურის სიხშირეს; 

ბ. როდესაც ინვერტორის რეჟიმის მართვის იმპულსური სიგნალების სიხშირე 

დაახლოებით 2-ჯერ ნაკლებია რეზონანსული კონტურის სიხშირეზე; 

გ. როდესაც ინვერტორის რეჟიმის მართვის იმპულსური სიგნალების სიხშირე 

მაქსიმალურად უახლოვდება რეზონანსული კონტურის სიხშირეს. 

5. ნახევრად ბოგური შესრულების ძაბვის ერთფაზა ავტონომიური ინვერტორის 

გამოსავალი ძაბვა შეიძლება წარმოსდგეს: 

ა. ნახევარი პერიოდის მანძილზე სინუსოიდური კანონის მიხედვით 

მოდულირებული მხოლოდ ორპოლარული იმპულსების ერთობლიობის 

სახით; 

ბ. ნახევარი პერიოდის მანძილზე სინუსოიდური კანონის მიხედვით 

მოდულირებული  ერთპოლარული იმპულსების ერთობლიობის სახით. 

გ. ნახევარი პერიოდის მანძილზე სინუსოიდური კანონის მიხედვით 

მოდულირებული როგორც ორპოლარული, ისე ერთპოლარული იმპულსების 

ერთობლიობის სახით. 

6. ძაბვის ერთფაზა ბოგური ავტონომიური ინვერტორის შესავალზე მიერთებულია 

110=sU ვ-ის ტოლი მუდმივი ძაბვა. გამოსავალი იმპულსური ძაბვა 

მოდულირებულია სინუსოიდური კანონის მიხედვით. მოდულაციის სიღრმე 

7,0=m . რისი ტოლი იქნება გამოსავალი ძაბვის პირველი ჰარმონიკის ამპლიტუდა: 

ა. 154 ვ;                         ბ. 72 ვ;                    გ. 77 ვ;                     დ. 55 ვ. 
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7. ძაბვის ერთფაზა ბოგური ინვერტორის შესავალზე მიერთებულია 64 ვ მუდმივი 

ძაბვა. ინვერტორიდან იკვებება 10=dR ომ და 1,0=dL  ჰნ აქტიურ ინდუქციური 

დატვირთვა. გამოსავალი ძაბვა მოდულირებულია 50 ჰც სიხშირის სინუსოიდური 

სიგნალით. მოდულაციის სიღრმე 6,0=m . როგორი სიდიდის იქნება დატვირთვის 

დენის პირველი ჰარმონიკის ამპლიტუდა: 

ა. 1,16 ა;                        ბ. 2,5 ა;                   გ. 3,16 ა;                  დ. 1,24 ა. 

8. სამფაზა ბოგური ინვერტორის შესავალზე მოქმედებს 120=sU ვ მუდმივი ძაბვა. 

გამოსავალი ძაბვა მოდულირებულია სინუსოიდური კანონის მიხედვით. 

მოდულაციის სიღრმე 8,0=m . როგორი სიდიდის იქნება გამოსავალი ფაზური 

ძაბვის პირველი ჰარმონიკის ამპლიტუდა: 

ა. 52 ვ;                    ბ. 54 ვ;                        გ. 48,8 ვ;                  დ. 48 ვ. 

9. სიმეტრიული მართვის ძაბვის სამფაზა ბოგური ინვერტორის ხაზური ძაბვის 

დიაგრამა ნახევარი პერიოდის მანძილზე, გამოსავალი ძაბვის სინუსოიდური 

კანონის მიხედვით მოდულაციის დროს, წარმოსდგება: 

ა. კვების წყაროს ძაბვის  1/2  ამპლიტუდისა და სიგანის მიხედვით 

მოდულირებული იმპულსთა ჯგუფის სახით; 

ბ. კვების წყაროს ძაბვის 2/3 ამპლიტუდისა და სიგანის მიხედვით 

მოდულირებული იმპულსთა ჯგუფის სახით; 

გ. კვების წყაროს ძაბვის ტოლი ამპლიტუდისა და სიგანის მიხედვით 

მოდულირებული იმპულსთა ჯგუფის სახით. 

10. სიხშირის უშუალო გარდამქმნელის გამოსავალი ძაბვის სიხშირე: 

ა. მკვებავი ცვლადი დენის ქსელის სიხშირის ტოლია; 

ბ. მკვებავი ცვლადი დენის ქსელის სიხშირეზე მეტია; 

გ. მკვებავი ცვლადი დენის ქსელის სიხშირეზე ნაკლებია. 

11. სამფაზა - ერთფაზა სიხშირის უშუალო გარდამქმნელის სქემაში შედის: 

ა. ერთი სამფაზა მართვადი გამმართველი; 

ბ. ორი სამფაზა მართვადი გამმართველი; 

გ. სამი სამფაზა მართვადი გამმართველი. 
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12. მუდმივი დენის შუალედურრგოლიანი სიხშირის გარდამქმნელის სიხშირის 

სიდიდე განისაზღვრება: 

ა. მკვებავი ცვლადი ძაბვის სიხშირით; 

ბ. სქემაში გამოყენებული ავტონომიური ინვერტორის გასაღებების მართვის 

სიგნალის სიხშირით; 

გ. ავტონომიური ინვერტორის შესასვლელზე მიწოდებული მუდმივი ძაბვის 

სიდიდით. 

 

literatura:  

 1. g. dgebuaZe. Zaluri eleqtronikis safuZvlebi. stu.  

biblioTeka. -  621.314(02)/24 2009w.  

internetSi - http://gtu.ge/Learning/ElBooks/energetika_books.php 

 2. g. dgebuaZe. Zaluri eleqtronika. laboratoriuli samuSaoebi 

kompiuterze. Teoriuli nawilis me-5 Tavi.   

internetSi - http://gtu.ge/Learning/ElBooks/energetika_books.ph 
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სასწავლოსასწავლოსასწავლოსასწავლო    კურსიკურსიკურსიკურსი    „„„„ელექტრომომარაგებაელექტრომომარაგებაელექტრომომარაგებაელექტრომომარაგება    დადადადა    ელექტრომოწყობილობებიელექტრომოწყობილობებიელექტრომოწყობილობებიელექტრომოწყობილობები““““    

კონნსულტანტიკონნსულტანტიკონნსულტანტიკონნსულტანტი    ბადურბადურბადურბადურ    ჭუნაშვილიჭუნაშვილიჭუნაშვილიჭუნაშვილი    595 29 0044595 29 0044595 29 0044595 29 0044    

    

::1::  ::1::  ::1::  ::1::  ძრავაძრავაძრავაძრავა    მუშაობისმუშაობისმუშაობისმუშაობის    რომელრომელრომელრომელ    რეჟიმშირეჟიმშირეჟიმშირეჟიმში    ცივდებაცივდებაცივდებაცივდება    გარემოსგარემოსგარემოსგარემოს    ტემპერატურამდეტემპერატურამდეტემპერატურამდეტემპერატურამდე????    

~ხანგრძლივ რეჟიმში მუშაობისას.    

~ხანმოკლე რეჟიმში მუშაობისას. 

~განმეორებითი ხანმოკლე რეჟიმში მუშაობისას. 

 

 

::2::  ::2::  ::2::  ::2::  ძრავასძრავასძრავასძრავას    ტემპერატურატემპერატურატემპერატურატემპერატურა    რომელრომელრომელრომელ    რეჟიმშირეჟიმშირეჟიმშირეჟიმში    მუშაობისასმუშაობისასმუშაობისასმუშაობისას    ვერვერვერვერ    აღწევსაღწევსაღწევსაღწევს    დამყარებულდამყარებულდამყარებულდამყარებულ    მნიშვნელობასმნიშვნელობასმნიშვნელობასმნიშვნელობას            

    დადადადა    ვერვერვერვერ    ცივდებაცივდებაცივდებაცივდება    გარემოსგარემოსგარემოსგარემოს    ტემპერატურამდეტემპერატურამდეტემპერატურამდეტემპერატურამდე????    

~მუშაობის ხანგრძლივ რეჟიმში. 

~მუშაობის ხანმოკლე რეჟიმში. 

~მუშაობის განმეორებითი ხანმოკლე რეჟიმში. 

 

    

::3::  ::3::  ::3::  ::3::  ძრავაძრავაძრავაძრავა    ტემპერატურატემპერატურატემპერატურატემპერატურა    რომელრომელრომელრომელ    რეჟიმშირეჟიმშირეჟიმშირეჟიმში    მუშაობისმუშაობისმუშაობისმუშაობის    აღწევსაღწევსაღწევსაღწევს    დამყარებულდამყარებულდამყარებულდამყარებულ    მნიშვნელობასმნიშვნელობასმნიშვნელობასმნიშვნელობას? ? ? ?     

~ მუშაობის ხანგრძლივ რეჟიმში. 

~ მუშაობის ხანმოკლე რეჟიმში. 

~ მუშაობის განმეორებითი ხანმოკლე რეჟიმში. 

 

 

::4::  ::4::  ::4::  ::4::  რომელირომელირომელირომელი    ძაბვისძაბვისძაბვისძაბვის    ელექტრომომარაგებისელექტრომომარაგებისელექტრომომარაგებისელექტრომომარაგების    ქსელიქსელიქსელიქსელი    სრულდებასრულდებასრულდებასრულდება    ყრუდჩამიწებულიყრუდჩამიწებულიყრუდჩამიწებულიყრუდჩამიწებული    ნეიტრალითნეიტრალითნეიტრალითნეიტრალით????    

~10კვ ძაბვის.    

~35 კვ ძაბვის. 

~110 კვ ძაბვის. 

 

 

 

::5::  ::5::  ::5::  ::5::  როგორიროგორიროგორიროგორი    უნდაუნდაუნდაუნდა    იყოსიყოსიყოსიყოს    ერთტრანსფორმატორიანერთტრანსფორმატორიანერთტრანსფორმატორიანერთტრანსფორმატორიან    ქვესადგურშიქვესადგურშიქვესადგურშიქვესადგურში    მომუშავემომუშავემომუშავემომუშავე    ძალოვანიძალოვანიძალოვანიძალოვანი            

    ტრანსფორმატორებისტრანსფორმატორებისტრანსფორმატორებისტრანსფორმატორების        დატვირთვისდატვირთვისდატვირთვისდატვირთვის        კოეფიციენტიკოეფიციენტიკოეფიციენტიკოეფიციენტი    მუშაობისმუშაობისმუშაობისმუშაობის    ნორმალურინორმალურინორმალურინორმალური    რრრრეჟიმისასეჟიმისასეჟიმისასეჟიმისას? ? ? ?     

~kდ ≤1. 

~ kდ ≤0.7. 

~ kდ ≤0,5. 

::6::  6::  6::  6::  რარარარა    მეთოდითმეთოდითმეთოდითმეთოდით    შეირჩევაშეირჩევაშეირჩევაშეირჩევა    6666----10 10 10 10 კვკვკვკვ    ძაბვისძაბვისძაბვისძაბვის    ქსელისქსელისქსელისქსელის    საკაბელოსაკაბელოსაკაბელოსაკაბელო    ხაზებისხაზებისხაზებისხაზების    კვეთებიკვეთებიკვეთებიკვეთები? ? ? ?  

~ დენის ეკონომიკური სიმკვრივის პირობის მიხედვით. 

~ ძაბვის დასაშვები კარგვის პირობის მიხედვით. 

~ დასაშვები გახურების პირობის მიხედვით. 

 

 

::7777::  ::  ::  ::  რარარარა    განსაზღვრავსგანსაზღვრავსგანსაზღვრავსგანსაზღვრავს    ძალოვანიძალოვანიძალოვანიძალოვანი    ტრანსფორმატორებისტრანსფორმატორებისტრანსფორმატორებისტრანსფორმატორების    რაოდენობასრაოდენობასრაოდენობასრაოდენობას    მთავარმთავარმთავარმთავარ    დამწევდამწევდამწევდამწევ    ქვესადგურშიქვესადგურშიქვესადგურშიქვესადგურში????    

~ობიექტის დატვირთვის გრაფიკი. 

~ობიექტის საანგარიშო სიმძლავრე. 

~ობიექტის ელექტრომომარაგების კატეგორია. 
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::8::    როგორიროგორიროგორიროგორი    უნდაუნდაუნდაუნდა    იყოსიყოსიყოსიყოს    ორტრანსფორმატორიანორტრანსფორმატორიანორტრანსფორმატორიანორტრანსფორმატორიან    ქვესადგურშიქვესადგურშიქვესადგურშიქვესადგურში    მომუშავემომუშავემომუშავემომუშავე    ძალოძალოძალოძალოვანივანივანივანი            

    ტრანსფორმატორებისტრანსფორმატორებისტრანსფორმატორებისტრანსფორმატორების        დატვირთვისდატვირთვისდატვირთვისდატვირთვის        კოეფიციენტიკოეფიციენტიკოეფიციენტიკოეფიციენტი    მუშაობისმუშაობისმუშაობისმუშაობის    ნორმალურინორმალურინორმალურინორმალური    რეჟიმისასრეჟიმისასრეჟიმისასრეჟიმისას? ? ? ?     

~ kდ ≤1. 

~kდ ≤0.7. 

~ kდ ≤0,5. 

 

 

::9::9::9::9::  რარარარა    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი    აქვსაქვსაქვსაქვს    მდქმდქმდქმდქ––––შიშიშიში    ძალოვანიძალოვანიძალოვანიძალოვანი    ტრანსფორმატორებისტრანსფორმატორებისტრანსფორმატორებისტრანსფორმატორების    განცალკევებულგანცალკევებულგანცალკევებულგანცალკევებულ    მუშაობასმუშაობასმუშაობასმუშაობას???? 

~ძალოვანი ტრანსფორმატორების უსაფრთხოება და საიმედოობა. 

~ სისტემიდან მოსალოდნელი მოკლედ შერთვის დენების შემცირება. 

~ მოსალოდნელი ავარიული რეჟიმების შემცირება. 

 

    

::::::::10::10::10::10::    10 10 10 10 კვკვკვკვ    ძაბვისძაბვისძაბვისძაბვის    გამანაწილებელიგამანაწილებელიგამანაწილებელიგამანაწილებელი    ქსელისქსელისქსელისქსელის    რომელირომელირომელირომელი    სქემასქემასქემასქემა    გამოირჩევაგამოირჩევაგამოირჩევაგამოირჩევა    შედარებითშედარებითშედარებითშედარებით    მაღალიმაღალიმაღალიმაღალი        

    საიმედოობითსაიმედოობითსაიმედოობითსაიმედოობით????    

~ ორმაგი მაგისტრალური. 

~ ორმაგი რადიალური.  

~ რგოლური. 

 

 

::11111::1::1::1::        რასრასრასრას    უზრუნველყოფსუზრუნველყოფსუზრუნველყოფსუზრუნველყოფს    მდქმდქმდქმდქ––––სსსს    დატვირთვისდატვირთვისდატვირთვისდატვირთვის    პირობითპირობითპირობითპირობით    ცენტრშიცენტრშიცენტრშიცენტრში    განთავსებაგანთავსებაგანთავსებაგანთავსება? ? ? ?     

~ ქსელში ძაბვების სტაბილიზაციას. 

~ ელექტრომომარაგების საიმედოობის ამაღლებას. 

~ ელექტრული ქსელის გამარტივებასა და ქსელში ელექტროებერგიის დანაკარგების    

 შემცირებას. 

 

    

::12::::12::::12::::12::რისრისრისრის    მიხედვითმიხედვითმიხედვითმიხედვით    გაგაგაგანისაზღვრებანისაზღვრებანისაზღვრებანისაზღვრება    ძალოვანიძალოვანიძალოვანიძალოვანი    ტრანსფორმატორებისტრანსფორმატორებისტრანსფორმატორებისტრანსფორმატორების    რაოდენობარაოდენობარაოდენობარაოდენობა    ქვესადგურშიქვესადგურშიქვესადგურშიქვესადგურში? ? ? ?     

~ ელექტრომომხმარებლების საანგარიშო სრული დატვირთვის. 

~ მაქსიმალური დატვირთვის ხანგრძლივობის. 

~ ელექტრომომხმარებლების კატეგორიის. 

 

 

::13::  ::13::  ::13::  ::13::  რომელიარომელიარომელიარომელია    რეაქტიულირეაქტიულირეაქტიულირეაქტიული    სიმძლავრისსიმძლავრისსიმძლავრისსიმძლავრის    კოეფიციენტისკოეფიციენტისკოეფიციენტისკოეფიციენტის    საანგარიშოსაანგარიშოსაანგარიშოსაანგარიშო    ფფფფორმულაორმულაორმულაორმულა????    

~COS·=P/S. 

~COS·=Q/S. 

~COS·=P/Q. 

 

 

::14::  ::14::  ::14::  ::14::  რასრასრასრას    წარმოადგენსწარმოადგენსწარმოადგენსწარმოადგენს    წლიურიწლიურიწლიურიწლიური    დატვირთვისდატვირთვისდატვირთვისდატვირთვის    გრაფიკისაგრაფიკისაგრაფიკისაგრაფიკისა    დადადადა    აბცისთააბცისთააბცისთააბცისთა    ღერძისღერძისღერძისღერძის    მიერმიერმიერმიერ        

შემოსაზღვრულიშემოსაზღვრულიშემოსაზღვრულიშემოსაზღვრული    ფართიფართიფართიფართი? ? ? ?     

~ წლის განმავლობაში მოხმარებული ელექტროენერგიას.  

~ წლიურ დატვირთვების განაწილებას. 
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~ წლიური დატვირთვებით გამოწვეულ ელექტროენერგიის დანაკარგებს. 

 

    

::15::  ::15::  ::15::  ::15::  რომელრომელრომელრომელ    დატვირთვასდატვირთვასდატვირთვასდატვირთვას    აქვსაქვსაქვსაქვს    წინმსწრებიწინმსწრებიწინმსწრებიწინმსწრები    რეაქტიულირეაქტიულირეაქტიულირეაქტიული    სიძლავრესიძლავრესიძლავრესიძლავრე????    

~~~~ ინდუქტიურს.  

~ ტევადურს. 

~ აქტიურს. 

 

    

::16::  ::16::  ::16::  ::16::  რომელიარომელიარომელიარომელია    სინათლისსინათლისსინათლისსინათლის    ნაკადისნაკადისნაკადისნაკადის    განზომილებაგანზომილებაგანზომილებაგანზომილება????    

~ლუქსი.  

~ლუმენი. 

~კანდელი. 

 

 

::17::  ::17::  ::17::  ::17::  რომელიარომელიარომელიარომელია    სინათლისსინათლისსინათლისსინათლის    ძალისძალისძალისძალის    განზომილებაგანზომილებაგანზომილებაგანზომილება????    

~ ლუქსი.  

~ლუმენი. 

~კანდელი. 

 

 

::18::::18::::18::::18::  რომელიარომელიარომელიარომელია    განათებულობისგანათებულობისგანათებულობისგანათებულობის    განზომილებაგანზომილებაგანზომილებაგანზომილება???? 

~ლუქსი. 

~ლუმენი. 

~კანდელი. 

 

 

::19::  ::19::  ::19::  ::19::  რომელიარომელიარომელიარომელია    სინათლისსინათლისსინათლისსინათლის    უფროუფროუფროუფრო    ენერგოეფექტურიენერგოეფექტურიენერგოეფექტურიენერგოეფექტური    წყაროწყაროწყაროწყარო????    

~ მეტალოჰალოგენური. 

~შუქდიოდი. 

~ლუმენესცენტური ნათურა. 

 

 

::20::  ::20::  ::20::  ::20::  რომელმარომელმარომელმარომელმა    სინათლისსინათლისსინათლისსინათლის    წყარომწყარომწყარომწყარომ    შეიძლებაშეიძლებაშეიძლებაშეიძლება    გამგამგამგამოიწვიოსოიწვიოსოიწვიოსოიწვიოს    სტრობოსკოპიულისტრობოსკოპიულისტრობოსკოპიულისტრობოსკოპიული    ეფექტიეფექტიეფექტიეფექტი? ? ? ?     

~ ვარვარის ნათურამ; 

~ შუქდიოდმა; 

~ლუმენესცენტურმა ნათურამ. 

 

 

::21::  ::21::  ::21::  ::21::  მუშაობისმუშაობისმუშაობისმუშაობის    რომელირომელირომელირომელი    რეჟიმისრეჟიმისრეჟიმისრეჟიმის    დროსდროსდროსდროს    არარარარ    გადისგადისგადისგადის    დენიდენიდენიდენი    ნულოვანნულოვანნულოვანნულოვან    გამტარშიგამტარშიგამტარშიგამტარში? ? ? ?     

~ასიმეტრიული დატვირთვისას. 

~ სიმეტრიული დატვირთვისას. 

~ ერთფაზა გადატვირთვისას. 
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::22::  ::22::  ::22::  ::22::  რარარარა    მეთოდითმეთოდითმეთოდითმეთოდით        ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    ერთსაფეხურიანიერთსაფეხურიანიერთსაფეხურიანიერთსაფეხურიანი    წინაღობითწინაღობითწინაღობითწინაღობით    გახურებისგახურებისგახურებისგახურების    ღუმელებშიღუმელებშიღუმელებშიღუმელებში                

    ტემპერატურისტემპერატურისტემპერატურისტემპერატურის    რეგულირებარეგულირებარეგულირებარეგულირება?   ?   ?   ?       

~ სახურებელი ელემენტის ჩართვა გამორთვით. 

~სახურებელ ელემენტზე მიყვანილი ძაბვის შეცვლით. 

~სავენტილაციო სისტემის საშუალებით. 

 

 
::23::  ::23::  ::23::  ::23::  წერტილოვანიწერტილოვანიწერტილოვანიწერტილოვანი    შედუღებისშედუღებისშედუღებისშედუღების    დადადადანადგარებისნადგარებისნადგარებისნადგარების    მართვისმართვისმართვისმართვის    სისტემამსისტემამსისტემამსისტემამ    რომელირომელირომელირომელი    ტექნოლოგიურიტექნოლოგიურიტექნოლოგიურიტექნოლოგიური                

ციკლიციკლიციკლიციკლი    უნდაუნდაუნდაუნდა    უზრუნველყოსუზრუნველყოსუზრუნველყოსუზრუნველყოს????    

~შესადუღი დეტალების ურთიერთ დაწნევა, დენის გატარება, დაწნევის გაზრდა, დენის   

       მოხსნა, დაწნევის მოხსნა. 

~ძაბვის მიწოდება, შედუღების დენის გატარება,  დენის მოხსნა, შედუღებული  

       დეტალების გაციება. 

~შესადუღი დეტალების ურთიერთ დაწნევა, დენის გატარება, დაწნევის მოხსნა, დენის    

        მოხსნა. 

 

 
::24:: ::24:: ::24:: ::24::     რომელირომელირომელირომელი    ტექნოლოგიურიტექნოლოგიურიტექნოლოგიურიტექნოლოგიური    ციკლიციკლიციკლიციკლი    უნდაუნდაუნდაუნდა    უზრუნველყოსუზრუნველყოსუზრუნველყოსუზრუნველყოს    ნაკერიანინაკერიანინაკერიანინაკერიანი    შედუღებისშედუღებისშედუღებისშედუღების        

დანადგარებისდანადგარებისდანადგარებისდანადგარების        მართვისმართვისმართვისმართვის    სისტემამსისტემამსისტემამსისტემამ????    

~ ~ ~ ~ შესადუღი დეტალების ურთიერთ დაწნევა, დენის გატარება, დაწნევის მოხსნა, დენის  

       მოხსნა. 

~ შესადუღი დეტალების ურთიერთ დაწნევა, დენის გატარება, დაწნევის გაზრდა, დენის  

   მოხსნა, დაწნევის მოხსნა. 

~დეტალების ურთიერთ დაწნევა,  ერთდროულად დენის მიწოდება და  დეტალების   

   მუდმივი სიჩქარით გადაადგილება, დენის მოხსნა, დაწნევის მოხსნა და გადაადგილების    

   მექანიზმის გაჩერება. 

    

::25::  ::25::  ::25::  ::25::  რომელრომელრომელრომელ    ელექტრომიმღებსელექტრომიმღებსელექტრომიმღებსელექტრომიმღებს    გააჩნიაგააჩნიაგააჩნიაგააჩნია    შედარებითშედარებითშედარებითშედარებით    დაბალიდაბალიდაბალიდაბალი    რეაქტიულირეაქტიულირეაქტიულირეაქტიული    სიმძლავრისსიმძლავრისსიმძლავრისსიმძლავრის            

 კოეფიციენტიკოეფიციენტიკოეფიციენტიკოეფიციენტი???? 

~არხის ტიპის ინდუქციურ ღუმელს. 

~ ინდუქციურ საწრთობ დანადგარს. 

~ინდუქციურ მოსაპირსალებელ დანადგარს. 

 

 

::26::::26::::26::::26::        რომელრომელრომელრომელ    პარამეტრებისპარამეტრებისპარამეტრებისპარამეტრების    კონტროლზეაკონტროლზეაკონტროლზეაკონტროლზეა    დაფუძნებულიდაფუძნებულიდაფუძნებულიდაფუძნებული    ელექტროდისელექტროდისელექტროდისელექტროდის    მიწოდებისმიწოდებისმიწოდებისმიწოდების    მართვამართვამართვამართვა            

რკალურრკალურრკალურრკალურ    ღუმელებშიღუმელებშიღუმელებშიღუმელებში????    

~ რკალის დენისა და ძაბვის კონტროლზე.    

~  მკვებავი ქსელის ძაბვის სიხშირისა და ძაბვის კონტროლზე. 

~  რკალის ტემპერატურისა და დნობის ტემპერატურის კონტროლზე. 

 

 

::27:: ::27:: ::27:: ::27::     რომელირომელირომელირომელი    აპარატიაპარატიაპარატიაპარატი    გამოიყენებაგამოიყენებაგამოიყენებაგამოიყენება    მუდმივიმუდმივიმუდმივიმუდმივი    დენისდენისდენისდენის    რკალურრკალურრკალურრკალურ    ღუმელებშიღუმელებშიღუმელებშიღუმელებში    რკალისრკალისრკალისრკალის    დენისდენისდენისდენის        

    კვებისათვისკვებისათვისკვებისათვისკვებისათვის????    

~ სამფაზა სიხშირული გარდამსახი. 
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~ სამფაზა ავტოტრანსფორმატორი. 

~სამფაზა ბოგირული სქემით შესრულებული მართვადი გამმართველი. 

 

 

::28::::28::::28::::28::        რომელრომელრომელრომელიიიი    პარამეტრებისპარამეტრებისპარამეტრებისპარამეტრების    საშუალებითსაშუალებითსაშუალებითსაშუალებით    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    პლაზმურპლაზმურპლაზმურპლაზმურ    დანადგარებშიდანადგარებშიდანადგარებშიდანადგარებში        

    პლაზმისპლაზმისპლაზმისპლაზმის    ტემპერატურისტემპერატურისტემპერატურისტემპერატურის    რეგულირებარეგულირებარეგულირებარეგულირება????    

~~~~რკალის დენისა და ძაბვის ცვლილებით.    

~გაზის მიწოდების სიჩქარისა და რკალის დენის ცვლილებით. 

~ პლაზმოტრონის ანოდური საქშენის ზომებისა და ადგილმდებარეობის ცვლილებით. 

 

 

::29::::29::::29::::29::    რომელირომელირომელირომელი    დანადგარისდანადგარისდანადგარისდანადგარის    მოქმედებისმოქმედებისმოქმედებისმოქმედების    პრინციპიპრინციპიპრინციპიპრინციპი    ემყარებაემყარებაემყარებაემყარება    ძალოვანიძალოვანიძალოვანიძალოვანი    ტრანსფორმატორისტრანსფორმატორისტრანსფორმატორისტრანსფორმატორის            

    მოკლედშერთვისმოკლედშერთვისმოკლედშერთვისმოკლედშერთვის    რეჟიმშირეჟიმშირეჟიმშირეჟიმში    მუშაობისმუშაობისმუშაობისმუშაობის    პრინციპსპრინციპსპრინციპსპრინციპს????    

~ტიგელის ტიპის ინდუქციური ღუმელი. 

~ ინდუქციური საწრთობი დანადგარი. 

~არხის ტიპის ინდუქციური ღუმელი. 

 

::30:: ::30:: ::30:: ::30:: რარარარა    მეთოდითმეთოდითმეთოდითმეთოდით    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    დდდდნობისნობისნობისნობის    დენისდენისდენისდენის    რეგულირებარეგულირებარეგულირებარეგულირება    არხისარხისარხისარხის    ტიპისტიპისტიპისტიპის    ინდუქციურინდუქციურინდუქციურინდუქციურ        

    ღუმელშიღუმელშიღუმელშიღუმელში????    

~ინდუქტორზე მიყვანილი ძაბვის შეცვლით.     

~ინდუქტორის საჰაერო ღრეჩოს შეცვლით. 

~ინდუქტორზე მიყვანილი ძაბვის სიხშირის შეცვლით. 

 
::31::::31::::31::::31::    რარარარა    დანიშნულებადანიშნულებადანიშნულებადანიშნულება    აქვსაქვსაქვსაქვს    ელექტრულიელექტრულიელექტრულიელექტრული    შედუღებისშედუღებისშედუღებისშედუღების    ელექტროდზეელექტროდზეელექტროდზეელექტროდზე    არსებულარსებულარსებულარსებულ    წიდასწიდასწიდასწიდას????    

~ შედუღების დენის რეგულირება. 

~პლაზმის წარმოქმნა და გამდნარი ლითონის ჟანგბადისაგან დაცვა.  

~ რკალის ანთებისა და შედუღების დენის მართვა. 

    

::32::::32::::32::::32::    რომელირომელირომელირომელი    ელექტროტექნოლოგიურიელექტროტექნოლოგიურიელექტროტექნოლოგიურიელექტროტექნოლოგიური    დანადგარიადანადგარიადანადგარიადანადგარია    აღჭურვილიაღჭურვილიაღჭურვილიაღჭურვილი    ვენტილატორითავენტილატორითავენტილატორითავენტილატორითა    დადადადა        

    სახურებელისახურებელისახურებელისახურებელი    ელემენტითელემენტითელემენტითელემენტით????    

 ~ელექტროსამღებრო დანადგარი. 

~ დიელექტრიკული გახურების დანადგარი. 

~კალორიფერი. 

 

 

::33::::33::::33::::33::        რარარარა    ღირსებებიღირსებებიღირსებებიღირსებები    გააჩნიაგააჩნიაგააჩნიაგააჩნია    მილისებრმილისებრმილისებრმილისებრ    ელექტროსახურებელსელექტროსახურებელსელექტროსახურებელსელექტროსახურებელს????    

~აქვს მღალი მარგი ქმედების კოეფიციენტი. 

~მისი გამოყენება შეიძლება ნებისმიერ გარემოში. 

~ აქვს სითბოს რეგულირების დიდი დიაპაზონი. 

 

 

::34::::34::::34::::34::        რომელრომელრომელრომელ    ეეეელექტროტექნოლოგიურლექტროტექნოლოგიურლექტროტექნოლოგიურლექტროტექნოლოგიურ    ჯგუფსჯგუფსჯგუფსჯგუფს    მიეკუთვნებიანმიეკუთვნებიანმიეკუთვნებიანმიეკუთვნებიან    ელექტროლიზურიელექტროლიზურიელექტროლიზურიელექტროლიზური    დანადგარებიდანადგარებიდანადგარებიდანადგარები? ? ? ?     

~~~~ ელექტროთერმიულს.    

~ელექტროქიმიურს. 
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~ ელექტრომექანიკურს. 

 

::::::::35:35:35:35:: : : : რომელრომელრომელრომელ    ელექტროტექნოლოგიურელექტროტექნოლოგიურელექტროტექნოლოგიურელექტროტექნოლოგიურ    ჯგუფსჯგუფსჯგუფსჯგუფს    მიეკუთვნებიანმიეკუთვნებიანმიეკუთვნებიანმიეკუთვნებიან    ლაზერულილაზერულილაზერულილაზერული        დანადგარებიდანადგარებიდანადგარებიდანადგარები????    

~ ელექტროსხივურს.    

~ელექტროთერმიულს. 

~ ელექტროქიმიურს. 

 

 

:::::36:: :36:: :36:: :36::     ცვლადიცვლადიცვლადიცვლადი    დენისდენისდენისდენის    რომელრომელრომელრომელ    ძრავასძრავასძრავასძრავას    გააჩნიაგააჩნიაგააჩნიაგააჩნია    მუდმივიმუდმივიმუდმივიმუდმივი    დენისდენისდენისდენის    გრაგნილიგრაგნილიგრაგნილიგრაგნილი????    

~ სინქრონულს. 

~მოკლედშერთულროტორიან ასინქრონულს. 

~ფაზურროტორიან ასინქრონულს. 

 

 

::37::::37::::37::::37::            როგორროგორროგორროგორ    შეიძლებაშეიძლებაშეიძლებაშეიძლება    მუდმივიმუდმივიმუდმივიმუდმივი    დენისდენისდენისდენის    დამოუკიდებელაგზნებიანიდამოუკიდებელაგზნებიანიდამოუკიდებელაგზნებიანიდამოუკიდებელაგზნებიანი    ძრავასძრავასძრავასძრავას    ბრუნვისბრუნვისბრუნვისბრუნვის        

მიმართულებისმიმართულებისმიმართულებისმიმართულების    შეცვლაშეცვლაშეცვლაშეცვლა????    

~ქსელიდან მიყვანილი ძაბვის სამივე ფაზის გადანაცვლებით. 

~ ქსელიდან მიყვანილი ძაბვის ორი ფაზის ურთიერთ გადანაცვლებით. 

~ ერთ ფაზაში მუდმივი დენის მიწოდებით. 

 

    

::38::::38::::38::::38::            როგორროგორროგორროგორ    შეიძლებაშეიძლებაშეიძლებაშეიძლება    ასინქრონულიასინქრონულიასინქრონულიასინქრონული    ძრავასძრავასძრავასძრავას        ბრუნვისბრუნვისბრუნვისბრუნვის    მიმართულებისმიმართულებისმიმართულებისმიმართულების    შეცვლაშეცვლაშეცვლაშეცვლა????    

~ქსელიდან მიყვანილი ძაბვის სამივე ფაზის გადანაცვლებით.    

~ ქსელიდან მიყვანილი ძაბვის ორი ფაზის ურთიერთ გადანაცვლებით. 

~ ერთ ფაზაში მუდმივი დენის მიწოდებით. 

 

 

::39::39::39::39::        როგორროგორროგორროგორ    შეიძლებაშეიძლებაშეიძლებაშეიძლება    ასინქრონულიასინქრონულიასინქრონულიასინქრონული    ძრავასძრავასძრავასძრავას    დინამიკურდინამიკურდინამიკურდინამიკურ    სამუხრუჭესამუხრუჭესამუხრუჭესამუხრუჭე    რეჟიმშირეჟიმშირეჟიმშირეჟიმში    გადაყვანაგადაყვანაგადაყვანაგადაყვანა????    

~ ცვლადი დენის ქსელიდან გამორთვით და ორ ფაზაში მუდმივი დენის მიწოდებით. 

~ ქსელიდან მიყვანილი ძაბვის სამივე ფაზის გადანაცვლებით.  

~ქსელიდან მიყვანილი ძაბვის ორი ფაზის ურთიერთ გადანაცვლებით. 

 

 

::40:: ::40:: ::40:: ::40:: რარარარა    ფუნქციებსფუნქციებსფუნქციებსფუნქციებს    ასრულებსასრულებსასრულებსასრულებს    ელექტრომომარაგებისელექტრომომარაგებისელექტრომომარაგებისელექტრომომარაგების    სისტემისსისტემისსისტემისსისტემის    ქვესადგურიქვესადგურიქვესადგურიქვესადგური????        

~გამოიმუშავებს და ანაწილებს ელექტროენერგიას.    

~გარდაქმნის და ანაწილებს ელექტროენერგიას. 

~გარდაქმნის ელექტროენერგიის სიხშირეს და დენს. 

 

 
::41::  ::41::  ::41::  ::41::  რასრასრასრას    წარმოადგენსწარმოადგენსწარმოადგენსწარმოადგენს    ქვესადგურისქვესადგურისქვესადგურისქვესადგურის    ღიაღიაღიაღია    გამანაწილებელიგამანაწილებელიგამანაწილებელიგამანაწილებელი    მოწყობილობამოწყობილობამოწყობილობამოწყობილობა????    

~მოწყობილობას, რომლის ყველა შემადგენელი ნაწილი გახსნილია. 

~ქვესადგურის ნაწილს, სადაც ძალოვანი ტრანსფორმატორები და მაღალი ძაბვის  

   აპარატები    განლაგებულია ღია ცის ქვეშ. 

~ მოწყობილობას, რომლის შემადგენელი უჯრედების კარებიც შეიძლება გაიღოს. 
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::42:: ::42:: ::42:: ::42:: რარარარა    დანიშნულებადანიშნულებადანიშნულებადანიშნულება    აქვსაქვსაქვსაქვს    დამწევდამწევდამწევდამწევ    ქვესადგურსქვესადგურსქვესადგურსქვესადგურს????    

~ელექტროენერგიის მიღება და განაწილება. 

~ელექტროენერგიის მიღება, გარდაქმნა და განაწილება. 

~ელექტროენერგიის მიღება და განაწილება. 

 

 
::43: ::43: ::43: ::43: როგორიროგორიროგორიროგორი    ტიპისტიპისტიპისტიპის    ქვესადგურებიქვესადგურებიქვესადგურებიქვესადგურები    არსებობსარსებობსარსებობსარსებობს    მკვებავმკვებავმკვებავმკვებავ    ხაზთანხაზთანხაზთანხაზთან    მიერთებისმიერთებისმიერთებისმიერთების    მიხედვითმიხედვითმიხედვითმიხედვით????    

~ჩიხური, ტრასნზიტული და განშტოებული. 

~გარე, მაგისტრალური და კუთხური. 

~~~~მაღალი ძაბვის, საშუალო ძაბვის, სტაბულური. 

 

 
::44:: ::44:: ::44:: ::44:: ქვექვექვექვესადგურშისადგურშისადგურშისადგურში    ტრანსფორმატორისტრანსფორმატორისტრანსფორმატორისტრანსფორმატორის    რომელირომელირომელირომელი    ძაბვისძაბვისძაბვისძაბვის    მხარესმხარესმხარესმხარეს    უფროუფროუფროუფრო    მეტიამეტიამეტიამეტია    მმმმოკლედშერთვისოკლედშერთვისოკლედშერთვისოკლედშერთვის        

                            დენებიდენებიდენებიდენები????  

~ დაბალი ძაბვის. 

~საშუალო ძაბვის. 

~მაღალი ძაბვის. 

 

 
::45::  ::45::  ::45::  ::45::  რარარარა    დანიშნულებადანიშნულებადანიშნულებადანიშნულება    აქვსაქვსაქვსაქვს    დენისდენისდენისდენის    ტრანსფორმატორსტრანსფორმატორსტრანსფორმატორსტრანსფორმატორს????    

~დენი მიაწოდოს მომხმარებელს. 

~ კვებოს მზომი, აღრიცხვისა და სარელეო დაცვის სისტემების დენური გრაგნილები. 

~ კვებოს მზომი აღრიცხვისა და სარელეო დაცვის სისტემების სიმძლავრის გრაგნილები. 

 

    

::46::  ::46::  ::46::  ::46::  რარარარა    დანიშნულებადანიშნულებადანიშნულებადანიშნულება    აქვსაქვსაქვსაქვს    ძაბვისძაბვისძაბვისძაბვის    ტრანსფორმატორსტრანსფორმატორსტრანსფორმატორსტრანსფორმატორს????    

~ძაბვა მიაწოდოს მომხმარებელს. 

~კვებოს მზომი აღრიცხვისა და სარელეო დაცვის სისტემების დენური გრაგნილები. 

~კვებოს მზომი აღრიცხვისა და სარელეო დაცვის სისტემების ძაბვის გრაგნილები. 

 

 

::47::  ::47::  ::47::  ::47::  რამდენიარამდენიარამდენიარამდენია    დენისდენისდენისდენის    ტრანსფორმატორებისტრანსფორმატორებისტრანსფორმატორებისტრანსფორმატორების    მეორადიმეორადიმეორადიმეორადი        ნომინალურინომინალურინომინალურინომინალური    დენიდენიდენიდენი????    

~0,5 ამპერი. 

~10 ამპერი. 

~1 ან 5 ამპერი. 

 

    

::48::  ::48::  ::48::  ::48::  რამდენიარამდენიარამდენიარამდენია    ძაბვისძაბვისძაბვისძაბვის    ტრანსფორმატორებისტრანსფორმატორებისტრანსფორმატორებისტრანსფორმატორების    მეორადიმეორადიმეორადიმეორადი        ნომინომინომინომინალურინალურინალურინალური    ძაბვაძაბვაძაბვაძაბვა????    

~100 ვოლტი. 

~220 ვოლტი. 

~380 ვოლტი. 
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::49::  49::  49::  49::  რარარარა    სახისსახისსახისსახის    გრაგნილებიგრაგნილებიგრაგნილებიგრაგნილები    გააჩნიაგააჩნიაგააჩნიაგააჩნია    აქტიურიაქტიურიაქტიურიაქტიური    ენერგიისენერგიისენერგიისენერგიის    ერთფაზაერთფაზაერთფაზაერთფაზა    მრიცხველსმრიცხველსმრიცხველსმრიცხველს????    

~ძაბვისა და აქტიური სიმძლავრის. 

~ძაბვისა და დენის. 

~დენისა და რეაქტიული სიმძლავრის. 

 

 

::50::  ::50::  ::50::  ::50::  ძირითადადძირითადადძირითადადძირითადად, , , , რომელირომელირომელირომელი    სახისსახისსახისსახის    ენერგიასენერგიასენერგიასენერგიას    მოიხმმოიხმმოიხმმოიხმარსარსარსარს    დაუტვირთავიდაუტვირთავიდაუტვირთავიდაუტვირთავი    ასინქრონულიასინქრონულიასინქრონულიასინქრონული    ძრავაძრავაძრავაძრავა????    

~ აქტუტრს. 

~ ინდუქტიურს. 

~ ტევადურს. 
 

 
ლიტერატურალიტერატურალიტერატურალიტერატურა 

1.  ბადურ ჭუნაშვილი ელექტროტექნოლოგიური დანადგარები და კომპლექსები. (ლექციების 

კურსი). თბილისი-2012წ. -  58გვ. CD/553; 

2.  არტურ სულამანიძე წინაღობით შედუღება. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 

თბილისი-2009. - 440გვ.   621.79(02)/67. 

3. ლაოშვილი დ. ელექტრომომარაგება. სახელმძღვანელო. თბილისი, 2006. -292გვ.  621. 311.019.3/4. 

4. გიორგობიანი ვ.,  ნაჭყებია შ., რუხვაძე მ. ელექტრული სადგურებისა და ქვესადგურების 

ელექტრული ნაწილი. თბ. 2007. 169 გვ. სტუ. -169გვ. 623.311(02)/80 

5.  მ. ალმოევი, გ. მუსელიანი,  ნ. ქადაგიშვილი ელექტრული განათება. საგამომცემლო სახლი   

   „ტექნიკური უნივერსიტეტი”. თბილისი-2011, -265გვ. (621.32(02)/4   

6. ლორთქიფანიძე ნ. სამრეწველო საწარმოთა ელექტრომომარაგება. სახელმძღვანელო. 

გამომცემლობა  

   „განათლება“. თბილისი-1983. -435გვ. 621.34(02)/41. 
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სასწავლოსასწავლოსასწავლოსასწავლო    კურსიკურსიკურსიკურსი    „„„„ელექტრომომარაგებისელექტრომომარაგებისელექტრომომარაგებისელექტრომომარაგების    საფუძვლებისაფუძვლებისაფუძვლებისაფუძვლები““““    

კონსულტამტიკონსულტამტიკონსულტამტიკონსულტამტი    ბადურბადურბადურბადურ    ჭუნაშვილიჭუნაშვილიჭუნაშვილიჭუნაშვილი    595 29 0044595 29 0044595 29 0044595 29 0044    

 

::1::  ::1::  ::1::  ::1::  რარარარა    მიზნითმიზნითმიზნითმიზნით    აიგებააიგებააიგებააიგება        ელექტრულიელექტრულიელექტრულიელექტრული    დატვირთვისდატვირთვისდატვირთვისდატვირთვის    გრაფიკებიგრაფიკებიგრაფიკებიგრაფიკები????    

~ელექტრომომხმარებლების მუშაობის რეჟიმების დადგენისათვის. 

~ელექტრომომხმარებლების რელეური დაცვების პარამეტრების ანგარიშისათვის. 

~ელექტრომომხმარებლების ენერგეტიკული მაჩვენებლების განსასაზღვრისათვის. 

 

 

 ::2::  2::  2::  2::  ელექტრულიელექტრულიელექტრულიელექტრული    დატვირთვებისდატვირთვებისდატვირთვებისდატვირთვების    ანგარიშისანგარიშისანგარიშისანგარიშის    რომელირომელირომელირომელი    მეთოდიამეთოდიამეთოდიამეთოდია    უფროუფროუფროუფრო    ზუსტიზუსტიზუსტიზუსტი????    

~ მოთხოვნის კოეფიციენტის მეთოდი. 

~მოწესრიგებული დიაგრამების მეთოდი. 

~ერთეულ პროდუქციაზე მოსული (ხვედრითი) ელექტროენერგიის ხარჯის  

  მეთოდი. 

 

 

::3:: ::3:: ::3:: ::3:: ელექტრულიელექტრულიელექტრულიელექტრული    დატვირთვებისდატვირთვებისდატვირთვებისდატვირთვების    ანგარიშისანგარიშისანგარიშისანგარიშის    რომელირომელირომელირომელი    მეთოდიმეთოდიმეთოდიმეთოდი    ითვალისწინებსითვალისწინებსითვალისწინებსითვალისწინებს        

    ელექტრომიმღებთაელექტრომიმღებთაელექტრომიმღებთაელექტრომიმღებთა    რაოდენობასრაოდენობასრაოდენობასრაოდენობას????    

~მოთხოვნის კოეფიციენტის მეთოდი. 

~მოწესრიგებული დიაგრამების მეთოდი. 

~ ერთეულ პროდუქციაზე მოსული (ხვედრითი) ელექტროენერგიის ხარჯის  

 მეთოდი. 

 

 

::4:: ::4:: ::4:: ::4:: რამდენიარამდენიარამდენიარამდენია    დასაშვებიდასაშვებიდასაშვებიდასაშვები    ძაბვისძაბვისძაბვისძაბვის        კარგვაკარგვაკარგვაკარგვა    0,4 0,4 0,4 0,4 კვკვკვკვ    ძაბვისძაბვისძაბვისძაბვის    ქსელებისქსელებისქსელებისქსელების    პირველპირველპირველპირველ    დონეზედონეზედონეზედონეზე????    

~  5%. 

~10%. 

~ 15%. 

 

 

::5::  ::5::  ::5::  ::5::  რომელრომელრომელრომელ    რეჟიმშირეჟიმშირეჟიმშირეჟიმში    მუშაობისასმუშაობისასმუშაობისასმუშაობისას    აქვსაქვსაქვსაქვს    ასინქრონულასინქრონულასინქრონულასინქრონულ        ძრავასძრავასძრავასძრავას    დაბალიდაბალიდაბალიდაბალი    რეაქტიულირეაქტიულირეაქტიულირეაქტიული        

    სიმძლავრისსიმძლავრისსიმძლავრისსიმძლავრის    კოეფიციენტიკოეფიციენტიკოეფიციენტიკოეფიციენტი????    

~უქმ სვლაზე მუშაობისას. 

~ ნომინალური დატვირთვისას. 

~ გადატვირთვისას. 

 

 

::6::  ::6::  ::6::  ::6::  რაზეარაზეარაზეარაზეა    დამოკიდებულიდამოკიდებულიდამოკიდებულიდამოკიდებული    დენისდენისდენისდენის    ეკონომიკურიეკონომიკურიეკონომიკურიეკონომიკური    სიმკვრივისსიმკვრივისსიმკვრივისსიმკვრივის    მნიშვნელობამნიშვნელობამნიშვნელობამნიშვნელობა? ? ? ?     

~ გამოყენების კოეფიციენტის  მნიშვნელობასა და კაბელის მასალის გვარობაზე. 

~მაქსიმალური დატვირთვის გამოყენების წლიურ საათთა რიცხვსა და კაბელის  

  მასალის გვარობაზე. 

~მაქსიმალური დატვირთვის გამოყენების წლიურ საათთა რიცხვსა და გამოყენების  

  კოეფიციენტის  მნიშვნელობაზე. 
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::7::   ::7::   ::7::   ::7::   რომელირომელირომელირომელი    მექანიზმიმექანიზმიმექანიზმიმექანიზმი    მოითხოვსმოითხოვსმოითხოვსმოითხოვს    შედარებითშედარებითშედარებითშედარებით    დიდდიდდიდდიდ    რეაქტიულრეაქტიულრეაქტიულრეაქტიულ    სიმძლავრესსიმძლავრესსიმძლავრესსიმძლავრეს????    

~მექანიზმი ასინქრონული ელექტროამძრავით.   

~წინაღობით გახურების დანადგარი.  

~მექანიზმი სინქრონული ელექტროამძრავით. 

 

 
::8::  ::8::  ::8::  ::8::  რომელირომელირომელირომელი    მეთოდითმეთოდითმეთოდითმეთოდით    შეირჩევაშეირჩევაშეირჩევაშეირჩევა    10 10 10 10 კვკვკვკვ    ძაბვისძაბვისძაბვისძაბვის    საკაბელოსაკაბელოსაკაბელოსაკაბელო    ხაზებისხაზებისხაზებისხაზების    კვეთებიკვეთებიკვეთებიკვეთები????    

~ძაბვის დასაშვები კარგვის მიხედვით. 

~დენის ეკონომიკური სიმკვრივის პირობის მიხედვით. 

~გადატვირთვის უნარის მიხედვით. 

 

 

::9::::9::::9::::9::        რომელრომელრომელრომელ    პირობაზეპირობაზეპირობაზეპირობაზე    უნდაუნდაუნდაუნდა    შემოწმდესშემოწმდესშემოწმდესშემოწმდეს    დენისდენისდენისდენის    ეკონომიკურიეკონომიკურიეკონომიკურიეკონომიკური    სიმკვრივისსიმკვრივისსიმკვრივისსიმკვრივის        მიხედვითმიხედვითმიხედვითმიხედვით        შერჩეულიშერჩეულიშერჩეულიშერჩეული        

    საკაბელოსაკაბელოსაკაბელოსაკაბელო    ხაზებისხაზებისხაზებისხაზების    კვეთებიკვეთებიკვეთებიკვეთები????    

~ გახურების პირობაზე ავარიის შემდგომი რეჟიმისათვის და მოკლედ შერთვის დენის    

 მიმართ თერმიულ მდგრადობაზე. 

~ძაბვისა და სიმძლავრის დანაკარგების შემცირების პირობაზე.   

~ დასაშვები ძაბვის კარგვის პირობაზე. 

 

    

::10:: ::10:: ::10:: ::10::     ჩამოთვლილთაგანჩამოთვლილთაგანჩამოთვლილთაგანჩამოთვლილთაგან    რომელირომელირომელირომელი    მეთოდითმეთოდითმეთოდითმეთოდით    შეირჩევაშეირჩევაშეირჩევაშეირჩევა    0,4 0,4 0,4 0,4 კვკვკვკვ    ძაბვისძაბვისძაბვისძაბვის    ძალოვანიძალოვანიძალოვანიძალოვანი    ქსელისქსელისქსელისქსელის    საკაბელოსაკაბელოსაკაბელოსაკაბელო        

                        ხაზებისხაზებისხაზებისხაზების    კვეთებიკვეთებიკვეთებიკვეთები????    

~ძაბვის დასაშვები კარგვის მიხედვით. 

~დენის ეკონომიკური სიმკვრივის პირობის მიხედვით. 

~კაბელის ხანგრძლივი დასაშვები დენის მიხედვით. 

 

 

::11::::11::::11::::11::    11110 0 0 0 კვკვკვკვ    ძაბვისძაბვისძაბვისძაბვის    გამანაწილებელიგამანაწილებელიგამანაწილებელიგამანაწილებელი    ქსელისქსელისქსელისქსელის    რომელირომელირომელირომელი    სქემისთვისსქემისთვისსქემისთვისსქემისთვის    არააარააარააარაა    აუცილებელიაუცილებელიაუცილებელიაუცილებელი    ხაზისხაზისხაზისხაზის    თავშითავშითავშითავში        

    ამომრთველისამომრთველისამომრთველისამომრთველის    დაყენებადაყენებადაყენებადაყენება????    

~ორმაგი რადიალული.  

~ორმაგი მაგისტრალური. 

~ რგოლური. 

 

 

::22::::22::::22::::22::        ჩამოთვლილთაგანჩამოთვლილთაგანჩამოთვლილთაგანჩამოთვლილთაგან    რომელირომელირომელირომელი    ხელსაწყოებიახელსაწყოებიახელსაწყოებიახელსაწყოებია    საჭიროსაჭიროსაჭიროსაჭირო    საფეხუროვანისაფეხუროვანისაფეხუროვანისაფეხუროვანი    ელექტრულიელექტრულიელექტრულიელექტრული        

    დატვირთვისდატვირთვისდატვირთვისდატვირთვის        გრაფიკებისგრაფიკებისგრაფიკებისგრაფიკების    გადასაღებადგადასაღებადგადასაღებადგადასაღებად????    

~ ვატმეტრი და ვარმეტრი.  

~აქტიურული და რეაქტიული ენერგიის აღრიცხვის ხელსაწყოები.   

~ვოლტმეტრი და ამპერმეტრი. 

 

 

::14:: ::14:: ::14:: ::14:: რისთვისრისთვისრისთვისრისთვის    გამოიყენებაგამოიყენებაგამოიყენებაგამოიყენება    დატვირთვათადატვირთვათადატვირთვათადატვირთვათა    კარტოგრამაკარტოგრამაკარტოგრამაკარტოგრამა? ? ? ?     

~დატვირთვების განაწილების თვალსაჩინოებისათვის. 

~ დატვირთვის წინასწარი ანგარიშისათვის. 

~დადგმული დატვირთვების თვალსაჩინოებისათვის. 
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::15::::15::::15::::15::    რასრასრასრას    წარმოადგენსწარმოადგენსწარმოადგენსწარმოადგენს    დატვირთვათადატვირთვათადატვირთვათადატვირთვათა    კარტოგრამაკარტოგრამაკარტოგრამაკარტოგრამა????    

~ წრეს, რომლის სიგრძე შეესაბამება დადგმული სიმძლავრის მნიშვნელობას.  

~ მართკუთხედს, რომლის ფართობი შაასაბამება საანგარიშო დატვირთვის მნიშვნელობას;  

~წრეს, რომლის ფართობი გარკვეულ მასშტაბში საანგარიშო დატვირთვის ტოლია. 

 

 

::15::::15::::15::::15::        ჩამოთვლილთაგანჩამოთვლილთაგანჩამოთვლილთაგანჩამოთვლილთაგან    რომელიარომელიარომელიარომელია    დენისდენისდენისდენის    ეკონომეკონომეკონომეკონომიკურიიკურიიკურიიკური    სიმკვრივისსიმკვრივისსიმკვრივისსიმკვრივის    განზომილებაგანზომილებაგანზომილებაგანზომილება????    

~კვტ/მმ2. 

~ა/მმ2 ; 

~კვა/მმ2. 

 

    

::16::  ::16::  ::16::  ::16::  რამდენიარამდენიარამდენიარამდენია    პარალელურპარალელურპარალელურპარალელურ    რეჟიმშირეჟიმშირეჟიმშირეჟიმში    მომუშავემომუშავემომუშავემომუშავე    ძალოვანიძალოვანიძალოვანიძალოვანი    ტრანსფორმატორებისტრანსფორმატორებისტრანსფორმატორებისტრანსფორმატორების    სიმძლავრეთასიმძლავრეთასიმძლავრეთასიმძლავრეთა        

    შორისშორისშორისშორის    დასაშვებიდასაშვებიდასაშვებიდასაშვები    განსხვავებაგანსხვავებაგანსხვავებაგანსხვავება????    

~ 1/2. 

~ 1/3. 

~1/4. 

 

 

::17:: ::17:: ::17:: ::17:: რომელიარომელიარომელიარომელია    გამოყენებისგამოყენებისგამოყენებისგამოყენების    კოეფიციენტისკოეფიციენტისკოეფიციენტისკოეფიციენტის    საანგარიშოსაანგარიშოსაანგარიშოსაანგარიშო    ფორმულაფორმულაფორმულაფორმულა????    

~Kგამ = Pმაქს / Pსაშ .  

~Kგამ = Pმაქს / Pდადგ . 

~Kგამ = Pსაშ / Pდადგ . 

 

 

::18::  18::  18::  18::  რომელიარომელიარომელიარომელია    მაქსიმუმისმაქსიმუმისმაქსიმუმისმაქსიმუმის    კოეფიციენტისკოეფიციენტისკოეფიციენტისკოეფიციენტის    საანგარიშოსაანგარიშოსაანგარიშოსაანგარიშო    ფორმულაფორმულაფორმულაფორმულა????    

~ Kმაქს = Pმაქს / Pსაშ .    

~Kმაქს = Pმაქს / Pდადგ . 

~Kმაქს = Pსაშ / Pდადგ . 

    

::19::  ::19::  ::19::  ::19::  რომელიარომელიარომელიარომელია    მოთხოვნისმოთხოვნისმოთხოვნისმოთხოვნის    კოეფიციენტისკოეფიციენტისკოეფიციენტისკოეფიციენტის        საანგარსაანგარსაანგარსაანგარიშოიშოიშოიშო    ფორმულაფორმულაფორმულაფორმულა????    

~Kმოთხ = Pმოთხ / Pსაშ . 

~Kმოთხ = Pმოთხ / Pდადგ . 

~Kმოთხ = Pსაშ / Pდადგ . 

 

 

::20:: ::20:: ::20:: ::20:: რომელიარომელიარომელიარომელია    მაქსიმალურიმაქსიმალურიმაქსიმალურიმაქსიმალური    აქტიურიაქტიურიაქტიურიაქტიური    დატვირთვისდატვირთვისდატვირთვისდატვირთვის    გამოყენებისგამოყენებისგამოყენებისგამოყენების    წლიურწლიურწლიურწლიურ    საათთასაათთასაათთასაათთა    რიცხვისრიცხვისრიცხვისრიცხვის        

    საანგარიშოსაანგარიშოსაანგარიშოსაანგარიშო    ფორმულაფორმულაფორმულაფორმულა????    

~ >მაქს =
¸მაქ

¹მაქ
 . 

~  >მაქს =
 ºაქტ

_მაქ
 . 
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~ >მაქს = 
¸აქტ

_მაქ
 . 

 
 

::21::  ::21::  ::21::  ::21::  რომელირომელირომელირომელი    მეთოდითმეთოდითმეთოდითმეთოდით    განისაზღვრებაგანისაზღვრებაგანისაზღვრებაგანისაზღვრება    საერთოსაერთოსაერთოსაერთო    განათებულობაგანათებულობაგანათებულობაგანათებულობა????    

~ მაქსმალური განათებულობის კოეფიციენტის. 

~ სინათლის ძალის გამოყენების კოეფიციენტის. 

~სინათლის ნაკადის გამოყენების კოეფიციენტის. 

 

    

::22::  ::22::  ::22::  ::22::  რომელირომელირომელირომელი    სინათლისსინათლისსინათლისსინათლის    წყაროსწყაროსწყაროსწყაროს    მმმმიერიერიერიერ    გამოსხივებულიგამოსხივებულიგამოსხივებულიგამოსხივებული    სინათლისსინათლისსინათლისსინათლის    ნაკადისნაკადისნაკადისნაკადის    რეგულირებარეგულირებარეგულირებარეგულირება    

    შეიძლებაშეიძლებაშეიძლებაშეიძლება    ძაბვისძაბვისძაბვისძაბვის    შეცვლითშეცვლითშეცვლითშეცვლით????    

~რკალური განმუხტვის ნათურის. 

~შუქდიოდის. 

~ ლუმენესცენტური ნათურის. 

 

 

::23::::23::::23::::23::        რომელირომელირომელირომელი    მეთოდითმეთოდითმეთოდითმეთოდით    ხორციელდებახორციელდებახორციელდებახორციელდება    დენისდენისდენისდენის    რეგულირებარეგულირებარეგულირებარეგულირება    ელექტროლიზურელექტროლიზურელექტროლიზურელექტროლიზურ    დანადგარებშიდანადგარებშიდანადგარებშიდანადგარებში? ? ? ?     

~ელექტროდებზე მიყვანილი ძაბვის სიხშირის შეცვლით. 

~ ელექტროდებზე მიყვანილი ძაბვის  შეცვლით. 

~ წრედში ჩართული ინდუქტიურობის ჩართვით. 

 

    

::24:: ::24:: ::24:: ::24::     რომელირომელირომელირომელი    ძრავასძრავასძრავასძრავას    მექანიკურმექანიკურმექანიკურმექანიკურ    მახასიათებელსმახასიათებელსმახასიათებელსმახასიათებელს    გააჩნიაგააჩნიაგააჩნიაგააჩნია    კრიტიკულიკრიტიკულიკრიტიკულიკრიტიკული    მომენტიმომენტიმომენტიმომენტი????    

~ მუდმივი დენის დამოუკიდებელ აგზნებიანს.  

~მოკლედშერთულროტორიან ასინქრონულს. 

~ სინქრონულს. 

   

 

::25::::25::::25::::25::        რომელირომელირომელირომელი    ძრავასძრავასძრავასძრავას    მექანიკურიმექანიკურიმექანიკურიმექანიკური    მახასიათებელიამახასიათებელიამახასიათებელიამახასიათებელია    აბცისთააბცისთააბცისთააბცისთა    ღერძისღერძისღერძისღერძის    პარალელურიპარალელურიპარალელურიპარალელური????    

~ მუდმივი დენის დამოუკიდებელ აგზნებიანის.  

~მოკლედშერთულროტორიან ასინქრონულის. 

~სინქრონულის. 

  

 

:: 26:::: 26:::: 26:::: 26::        რომელრომელრომელრომელ    ძრავაშიძრავაშიძრავაშიძრავაში    აქვსაქვსაქვსაქვს    ადგილიადგილიადგილიადგილი    სრიალსსრიალსსრიალსსრიალს????    

~ მუდმივი დენის დამოუკიდებელ აგზნებიანში.  

~მოკლედშერთულროტორიან ასინქრონულში. 

~სინქრონულში.  

  

 

::17::::17::::17::::17::        როგორროგორროგორროგორ    შეიძლებაშეიძლებაშეიძლებაშეიძლება    მუდმივიმუდმივიმუდმივიმუდმივი    დენისდენისდენისდენის    დამოუკიდებელაგზნებიანიდამოუკიდებელაგზნებიანიდამოუკიდებელაგზნებიანიდამოუკიდებელაგზნებიანი    ძრავასძრავასძრავასძრავას    იდეალურიიდეალურიიდეალურიიდეალური        

უქმისვლისუქმისვლისუქმისვლისუქმისვლის    სიჩქარისსიჩქარისსიჩქარისსიჩქარის    გაზრდაგაზრდაგაზრდაგაზრდა????    

~ღუზის წრედში ჩართული წინაღობის გაზრდით. 

~ აგზნების ნაკადის შემცირებით. 

~აგზნების ნაკადის შემცირებით. 
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::28::::28::::28::::28::        რარარარა    მოსდისმოსდისმოსდისმოსდის    ცვლადიცვლადიცვლადიცვლადი    დენისდენისდენისდენის    ძრავასძრავასძრავასძრავას    კრიტიკულკრიტიკულკრიტიკულკრიტიკულ    მომენტსმომენტსმომენტსმომენტს    სიხშირისსიხშირისსიხშირისსიხშირის    გაზრდითგაზრდითგაზრდითგაზრდით????    

~ კრიტიკული მომენტი იზრდება. 

~ კრიტიკული მომენტი მცირდება. 

~კრიტიკული მომენტი უცვლელი რჩება. 

 

 

::29::::29::::29::::29::    რომელრომელრომელრომელ    ძრავასძრავასძრავასძრავას    არარარარ    აქვსაქვსაქვსაქვს    იდეალურიიდეალურიიდეალურიიდეალური    უქმიუქმიუქმიუქმი    სვლისსვლისსვლისსვლის    სიჩქარესიჩქარესიჩქარესიჩქარე????    

~მუდმივი დენის დამოუკიდებელ აგზნებიან ძრავას;  

~მოკლედშერთულროტორიან ასინქრონულ ძრავას; 

~მუდმივი დენის მიმდევრობითაგზნებიან ძრავას. 

 

 
::30::::30::::30::::30:: რარარარა    მიზანიმიზანიმიზანიმიზანი    აქვსაქვსაქვსაქვს    ქვესადგურებშიქვესადგურებშიქვესადგურებშიქვესადგურებში    ტრანსფორმატორებისტრანსფორმატორებისტრანსფორმატორებისტრანსფორმატორების    გამოყენებასგამოყენებასგამოყენებასგამოყენებას    გახლეჩილიგახლეჩილიგახლეჩილიგახლეჩილი        

    მეორადიმეორადიმეორადიმეორადი    გრაგნილებითგრაგნილებითგრაგნილებითგრაგნილებით???? 

~დენის გახლეჩისათვის. 

~მომხმარებელთა გაყოფა. 

~მოკლე შერთვის დენების შეზღუდვა. 

 

 

::31::::31::::31::::31::რასრასრასრას    წარმოადგენსწარმოადგენსწარმოადგენსწარმოადგენს    მოკლემოკლემოკლემოკლე    შერთვაშერთვაშერთვაშერთვა????    

~ელექტროთერმიულ გარდამავალ პროცესს. 

~ელექტრომექანიკურ გარდამავალ პროცესს. 

~ელექტრომაგნიტურ გარდამავალ პროცესს. 

 

 
::32:: ::32:: ::32:: ::32:: რარარარა    დანიშნულებადანიშნულებადანიშნულებადანიშნულება    აქვსაქვსაქვსაქვს    შემკრებშემკრებშემკრებშემკრებ    სალტეებსსალტეებსსალტეებსსალტეებს????    

~წინააღმდეგობის შემცირება. 

~შემომავალი და გამავალი ხაზების ერთმანეთთან დაკავშირება. 

~სიმძლავრეების შეკრება. 

 

::33::  ::  ::  ::  რასრასრასრას        იწვევსიწვევსიწვევსიწვევს    ერთმაგიერთმაგიერთმაგიერთმაგი    დაუსექციონირებელიდაუსექციონირებელიდაუსექციონირებელიდაუსექციონირებელი    სალტისსალტისსალტისსალტის    გამანაწილებელგამანაწილებელგამანაწილებელგამანაწილებელ    მოწყობილობაშიმოწყობილობაშიმოწყობილობაშიმოწყობილობაში        

    გამავალიგამავალიგამავალიგამავალი    უჯრედისუჯრედისუჯრედისუჯრედის    ამომრთველისამომრთველისამომრთველისამომრთველის    შეკეთებაშიშეკეთებაშიშეკეთებაშიშეკეთებაში        ჩაყენებაჩაყენებაჩაყენებაჩაყენება????    

~მოკლე შერთვას. 

~შესაბამისი მინაერთის გამორთვას. 

~ გამთიშველების ჩართვას. 

 

 

::34::  ::34::  ::34::  ::34::  რა დანიშნულება აქვს ორმაგი სალტეთა სისტემაში სალტეთაშორისო ამომრთველს?რა დანიშნულება აქვს ორმაგი სალტეთა სისტემაში სალტეთაშორისო ამომრთველს?რა დანიშნულება აქვს ორმაგი სალტეთა სისტემაში სალტეთაშორისო ამომრთველს?რა დანიშნულება აქვს ორმაგი სალტეთა სისტემაში სალტეთაშორისო ამომრთველს?    
~მოკლე შერთვის დენები შეზღუდვა. 

~დანაკარგების შემცირება. 
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~ერთი სალტედან მეორეზე მინაერთებისის გამოურთავად გადასვლა და ნებისმიერი 

ამომრთველის ჩანაცვლება. 

 

::35::  ::35::  ::35::  ::35::  რაზეარაზეარაზეარაზეა    დამოკიდებულიდამოკიდებულიდამოკიდებულიდამოკიდებული    ელექტროენერგეტიკულიელექტროენერგეტიკულიელექტროენერგეტიკულიელექტროენერგეტიკული    სისტემისსისტემისსისტემისსისტემის    შიდაშიდაშიდაშიდა    წინააღმდეგობაწინააღმდეგობაწინააღმდეგობაწინააღმდეგობა????    

~სისტემის ჯამურ სიმძლავრეზე. 

~სისტემის სარეზერვო სიმძლავრეზე. 

~ძაბვის სიდიდეზე. 

 

 
::36:: ::36:: ::36:: ::36:: რომელირომელირომელირომელი    პარამეტრიპარამეტრიპარამეტრიპარამეტრი    უფროუფროუფროუფრო    მეტმეტმეტმეტ    ზეგავლენასზეგავლენასზეგავლენასზეგავლენას    ახდენსახდენსახდენსახდენს    მოკლედშერთვისმოკლედშერთვისმოკლედშერთვისმოკლედშერთვის    დენისდენისდენისდენის    სიდიდესიდიდესიდიდესიდიდეზეზეზეზე????  

~ანგარიშის დრო აღებული ბაზისური სიმძლავრე. 

~ჯამური აქტიური წინააღმდეგობა. 

~ჯამური ინდუქტიური წინააღმდეგობა. 

 

 
::37:: ::37:: ::37:: ::37:: რომელირომელირომელირომელი    აპარატიაპარატიაპარატიაპარატი    გამოიყენებაგამოიყენებაგამოიყენებაგამოიყენება    მოკლედშერთვისმოკლედშერთვისმოკლედშერთვისმოკლედშერთვის    დენისდენისდენისდენის    შესამცირებლადშესამცირებლადშესამცირებლადშესამცირებლად????        

~კონდენსატორული ბატარეა. 

~ რეაქტორი. 

~ძალოვანი ტრანსფორმატორი. 

 

 
::38::::38::::38::::38::    ჩამოთვლილთაგანჩამოთვლილთაგანჩამოთვლილთაგანჩამოთვლილთაგან    რომელიარომელიარომელიარომელია    სწორისწორისწორისწორი????  

~უსასრულოდ მძლავრი სისტემის წინააღმდეგობა უსასრულოდ დიდია. 

~სისტემის წინააღმდეგობა დამოკიდებული არაა სისტემის სიმძლავრეზე. 

~უსასრულოდ მძლავრი სისტემის წინააღმდეგობა ნულის ტოლია. 

 

 
::39::::39::::39::::39::რასრასრასრას    უწოდებენუწოდებენუწოდებენუწოდებენ    მოკლედმოკლედმოკლედმოკლედ    შერთვისშერთვისშერთვისშერთვის    პირველპირველპირველპირველ    ნახნახნახნახევარევარევარევარ    პერიოდშიპერიოდშიპერიოდშიპერიოდში    წარმოქმნილწარმოქმნილწარმოქმნილწარმოქმნილ    დენსდენსდენსდენს???? 

~ აპერიოდულ მდგენელს. 

~დარტყმის დენს. 

~დამყარებულ დენს. 

 

::40:: ::40:: ::40:: ::40:: რომელირომელირომელირომელი    მდგენელაბისგანმდგენელაბისგანმდგენელაბისგანმდგენელაბისგან    შედგებაშედგებაშედგებაშედგება    მოკლედმოკლედმოკლედმოკლედშერთვისშერთვისშერთვისშერთვის    დენიდენიდენიდენი???? 

~პერიოდული დამყარებული და აპერიოდული მდგენელისაგან. 

~პერიოდული და საშუალო მდგენელისაგან. 

~აპერიოდული და არასიმეტრიული მდგენელისაგან. 

 

 

::41::  ::41::  ::41::  ::41::  რისრისრისრის    მიხედვითმიხედვითმიხედვითმიხედვით    მოწმდებამოწმდებამოწმდებამოწმდება    აპარატურააპარატურააპარატურააპარატურა    მოკლედშერთვისმოკლედშერთვისმოკლედშერთვისმოკლედშერთვის    დენისდენისდენისდენის    თერმიულთერმიულთერმიულთერმიულ    მდგრადობაზემდგრადობაზემდგრადობაზემდგრადობაზე???? 

~მოკლედშერთვის დენის საშუალო მნიშვნელობის მიხედვით. 
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~მოკლედშერთვის დენის დამყარებული მნიშვნელობის მიხედვით.  

~მოკლედშერთვის დარტყმის დენის მიხედვით. 

 

:::::42:: :42:: :42:: :42:: რისრისრისრის    მიხედვითმიხედვითმიხედვითმიხედვით    მოწმდებამოწმდებამოწმდებამოწმდება    აპარატურააპარატურააპარატურააპარატურა    მოკლედშერთვისმოკლედშერთვისმოკლედშერთვისმოკლედშერთვის    დენისდენისდენისდენის    დინამიკურდინამიკურდინამიკურდინამიკურ    მდგრადობაზემდგრადობაზემდგრადობაზემდგრადობაზე???? 

~მოკლედშერთვის დენის საშუალო მნიშვნელობის მიხედვით. 

~მოკლედშერთვის დენის დამყარებული მნიშვნელობის მიხედვით.  

~მოკლედშერთვის დარტყმის დენის მიხედვით. 

 

::43:: ::43:: ::43:: ::43:: რომელრომელრომელრომელ    პარამეტრსპარამეტრსპარამეტრსპარამეტრს    უგუგუგუგულებელყოფენულებელყოფენულებელყოფენულებელყოფენ    მმმმოკლედშერთვისოკლედშერთვისოკლედშერთვისოკლედშერთვის    დენებისდენებისდენებისდენების    ანგარიშისასანგარიშისასანგარიშისასანგარიშისას????  

~ტრანსფორმატორების სიმძლავრეს. 

~ სისტემის ძაბვას. 

~ტრანსფორმატორების დამაგნიტების დენს, მისი მაგნიტური სისტემის გაჯერებას. 

 

 

::44:: ::44:: ::44:: ::44:: რომელირომელირომელირომელი    ტრანსფორმატორისტრანსფორმატორისტრანსფორმატორისტრანსფორმატორის    მეორადიმეორადიმეორადიმეორადი    გრაგნილისგრაგნილისგრაგნილისგრაგნილის    გახსნააგახსნააგახსნააგახსნაა    დაუშვებელიდაუშვებელიდაუშვებელიდაუშვებელი????    

~ ძაბვის ტრანსფორმატორის. 

~ დენის ტრანსფორმატორის. 

~ძალოვანი ტრანსფორმატორის. 

 

 

::45::  ::45::  ::45::  ::45::  როგორიროგორიროგორიროგორი    მოკლედშერთვისმოკლედშერთვისმოკლედშერთვისმოკლედშერთვის    დროსდროსდროსდროს    არარარარ    გადისგადისგადისგადის    დენიდენიდენიდენი    ნულოვანნულოვანნულოვანნულოვან    გამტარშიგამტარშიგამტარშიგამტარში????    

~ ერთფაზა მოკლედშერთვის. 

~ორფაზა მოკლედშერთვის. 

~სამფაზა მოკლედშერთვის. 

 

 

::46::  ::46::  ::46::  ::46::  როგორიროგორიროგორიროგორი    ხასიათისაახასიათისაახასიათისაახასიათისაა    დამიწებისდამიწებისდამიწებისდამიწების    დენიდენიდენიდენი    იზოლირებულიზოლირებულიზოლირებულიზოლირებულ    ნეიტრალიანნეიტრალიანნეიტრალიანნეიტრალიან    სისტემებშისისტემებშისისტემებშისისტემებში?  ?  ?  ?      

~აქტიური ხასიათის. 

~ინდუქტიური ხასიათის.  

~ტევადური ხასიათის. 

 

 

::47::  ::47::  ::47::  ::47::  რომელირომელირომელირომელი    აპარატითაპარატითაპარატითაპარატით    არარარარ    შეიძლაბაშეიძლაბაშეიძლაბაშეიძლაბა    დატვირთვისდატვირთვისდატვირთვისდატვირთვის    დენისდენისდენისდენის    გამორთვაგამორთვაგამორთვაგამორთვა????    

~ ელეგაზური ამომრთველით. 

~ ვაკუმური ამომრთველით. 

~ გამთიშველით. 

 

 

::48::  ::48::  ::48::  ::48::  ჩამოთვლილთაგანჩამოთვლილთაგანჩამოთვლილთაგანჩამოთვლილთაგან    რომელირომელირომელირომელი    პარამეტპარამეტპარამეტპარამეტრირირირი    განსაზღვრავსგანსაზღვრავსგანსაზღვრავსგანსაზღვრავს    ძალოვანიძალოვანიძალოვანიძალოვანი    ტრანსფორმატორისტრანსფორმატორისტრანსფორმატორისტრანსფორმატორის        

    საანგარიშოსაანგარიშოსაანგარიშოსაანგარიშო    წინააღმდეგობასწინააღმდეგობასწინააღმდეგობასწინააღმდეგობას????    

~ უქმი სვლის დენი.  

~ მოკლედშერთვის ძაბვა. 

~ დატვირთვის დენი. 
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::49::  ::49::  ::49::  ::49::  რარარარა    დანიშნულებადანიშნულებადანიშნულებადანიშნულება    აქვსაქვსაქვსაქვს    გამთიშველსგამთიშველსგამთიშველსგამთიშველს????    

~დატვირთვის დენის გამორთვა. 

~ ხილული გათიშვა. 

~დაზიანების დენის გამორთვა. 

 

 

::50:: ::50:: ::50:: ::50::     რომელრომელრომელრომელ    ქსელებშიქსელებშიქსელებშიქსელებში    გამოიყენებაგამოიყენებაგამოიყენებაგამოიყენება    ტრანსფორმატორისტრანსფორმატორისტრანსფორმატორისტრანსფორმატორის    ნეიტრალისნეიტრალისნეიტრალისნეიტრალის    დამამიწებელიდამამიწებელიდამამიწებელიდამამიწებელი? ? ? ?     

~ ყრუდ დამიწებულ ნეიტრალიან სისტემებში. 

~ იზოლირებულ ნეიტრალიან სისტემებში. 

~ ყრუდ დამიწებულ და იზოლირებულ ნეიტრალიან სისტემებში. 

 

 
ლიტერატურალიტერატურალიტერატურალიტერატურა    

1. ლაოშვილი დ. ელექტრომომარაგება. სახელმძღვანელო. თბილისი, 2006. -292გვ.  621. 311.019.3/4. 
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სასწავლო კურსი „გამოყენებითი ჰიდროაეროდინამიკა“ 

კონსულტანტი  გრიგოლ ხელიძე ტელ. 599-33-69-09. 

 

::01:: სითხე ეწოდება:  

~ფიზიკურ სხეულს, რომელიც ძლიერ ეწინააღმდეგება საკუთარი მოცულობისა, ხოლო 

სუსტად ეწინააღმდეგება საკუთარი ფორმის შეცვლას. 

~ფიზიკურ სხეულს, რომელიც სუსტად    ეწინააღმდეგება საკუთარი მოცულობისა, 

ხოლო ძლიერ ეწინააღმდეგება საკუთარი ფორმის შეცვლას. 

~ფიზიკურ სხეულს, რომელიც სუსტად ეწინააღმდეგება საკუთარი მოცულობისა და 

ფორმის შეცვლას. 

 

::02:: სითხეში მოქმედი ზედაპირული ძალებია:{ 

~სიბლანტის, წნევის და ინერციის ძალები. 

~სიბლანტის და ინერციის ძალები. 

~სიბლანტისა და წნევის ძალები. 

 

::03:: წნევის ერთეულებს შორის დამოკიდებულება Si და ერთეულთა ტექნიკურ 

სისტემაში შემდეგნაირად გამოისახება:{ 

~1 პა=0,102× 10-4  კგძ/სმ2 ან 1 კგძ/სმ2=9,81× 104 პა. 

~1 პა=102 კგძ/სმ2 ან 1 კგძ/სმ2=981 პა. 

~1 პა=1,02 კგძ/სმ2 ან 1 კგძ/სმ2=98,1 პა. 

} 

::04:: განვსაზღვროთ სითხის სიმკვრივე შემდეგი პირობებისათვის: სითხის მასა M 

M=500 კგ, მოცულობა W=0,6 მ3 { 

~833,33 კგ/მ3. 

~300,0 კგ/მ3. 

~878,4 კგ/მ3. 

} 
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::05:: ჭარბი წნევა ეწოდება:{ 

~აბსოლუტური  წნევის ნაზრდს ატმოსფერულ წნევეასთან შედარებით. 

~სრული და ატმოსფერული წნევების ჯამს. 

~ვაკუუმსა და ატმოსფერულ წნევას შორის სხვაობას. 

} 

::06:: არსებობს შემდეგი ტიპის მექანიკური მანომეტრები:{ 

~ზამბარიანი, მემბრანული. 

~ზამბარიანი, მემბრანული, ხრახნული. 

~ზამბარიანი, ხრახნული. 

} 

::07:: ჰიდროსტატიკური წნევის მეორე თვისება მათემატიკურად ასე ჩაიწერება:{ 

~
pppp zyx ===
. 

~
pppp zyx ≠≠≠
. 

~
pppp zyx ≠==

 

} 

::08:: სითხის წონასწორობის დიფერენციალური განტოლებებია:{ 

~
;0

1
=−

dx

dp
X

ρ      
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1
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dz

dp
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~
;0

1
=−

dy

dp
Z

ρ     
;0

1
=−

dx

dp
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ρ     
;0

1
=−

dx

dp
Y

ρ  

~
;0

1
=−

dy

dp
Z

ρ       
;0

1
=−

dy

dp
X

ρ      
;0

1
=−

dy

dp
Y

ρ  

} 

::09:: ჰიდროსტატიკის ძირითადი განტოლებაა:{ 



239 

 

~
γγ

p
z

p
z +=+ 0

0
 

~
γγ

h
z

h
z +=+ 0

0
. 

~
ρρ

P
z

P
z +=+ 0

0
. 

} 

::10:: ბრტყელი ზედაპირი განიცდის სითხის ცალმხრივ ზემოქმედებას (ზედაპირის 

დაუსველებელ მხარეს წნევა ატმოსფერულის ტოლია), მაშინ ზედაპირზე წნევის 

ძალების ტოლქმედი   განისაზღვრება:{ 

~ SpP c ×= W . 

~ SpP c ×= vak . 

~ SpP c ×= abs . 

} 

::11:: სიმაღლის ცვლილებასთან ერთად იზოთერმულ მდგომარეობაში მყოფ გაზში 

წნევა:{ 

~მცირდება სიმაღლის ზრდასთან ერთად. 

~არ იცვლება. 

~იზრდება სიმაღლის ზრდასთან ერთად. 

} 

::12:: დენის წირი:{  

~ დენის წირი ისეთი მრუდია, რომლის ყოველ წერტილში სიჩქარის ვექტორს დროის 

ყოველ მომენტში მისი მხები მიმართულება აქვს. 

~დენის წირი ისეთი მრუდია, რომლის ყოველ წერტილში ძალის ვექტორს დროის 

ყოველ მომენტში მისი მხები მიმართულება აქვს. 

~დენის წირი ისეთი მრუდია, რომლის ყოველ წერტილში სიჩქარის ვექტორს დროის 

ყოველ მომენტში მისი მართობული მიმართულება აქვს. 

} 

::13:: უკუმშვადი სითხის უწყვეტობის განტოლებაა:{ 
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} 

::14:: თხევადი ნაწილაკის მოძრაობა შეიძლება დაიშალოს:{ 

~ გადატანით, ბრუნვით და დეფორმაციულ მოძრაობად. 

~ბრუნვით და დეფორმაციულ მოძრაობად. 

~გადატანით და დეფორმაციულ მოძრაობად. 

} 

::15:: გრიგალური ზონარი ეწოდება:{ 

~გრიგალური მილაკების ერთობლიობას. 

~პოტენციალური მილაკების ერთობლიობას. 

~ელემენტარული ჭავლების ერთობლიობას. 

} 

::16:: სითხის მოძრაობის რეჟიმებია:{  

~ლამინარული და ტურბულენტური. 

~ ლამინარული, ტურბულენტური და პოტენციალური. 

~ პოტენციალური, გრიგალური  და ხრახნული. 

} 

::17:: წრიული კვეთის მილებისათვის რეინოლდსის რიცხვის კრიტიკული 

მნიშვნელობა უდრის:{ 

~2300. 

~3200. 
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~2700. 

} 

::18:: რეინოლდსის რიცხვია:{ 

~
ν

υd
=Re  

~
gd

v 2

Re = . 

~
µ

vd
=Re . 

} 

::19:: იდეალური სითხის მოძრაობის განტოლებებია:{  

~ ;
dt

du

x

p
X x=

∂

∂
− ρ   

dt

du

y

p
Y

y
=

∂

∂
− ρ ; 

dt

du

z

p
Z z=

∂

∂
− ρ . 

~ ;
dt

du

x

p
X x=

∂

∂
− ρ   

dt

du

y

p
Y z=

∂

∂
− ρ ; 

dt

du

z

p
Z

y
=

∂

∂
− ρ .. 
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∂
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} 

::20:: ბერნულის განტოლებას რეალური სითხის ჭავლის ორი კვეთისათვის აქვს სახე:{ 
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} 

::21:: ბერნულის განტოლებას რეალური სითხის ნაკადის ორი კვეთისათვის აქვს სახე:{ 
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~ const
g

vp
z =++

2

2

111
1

α

ρ
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} 

::22:: მდოვრედ ცვლადი ნაკადი ეწოდება:{ 

~ნაკადს, რომლის დენის წირების სიმრუდე ძალზე მცირეა, ხოლო ცოცხალი კვეთი 

ბრტყელი .      

~ნაკადს, რომლის დენის წირების სიმრუდე ძალზე მცირეა, ხოლო ცოცხალი კვეთი 

მრუდწირული. 

~ნაკადს, რომლის დენის წირების სიმრუდე დიდია, ხოლო ცოცხალი კვეთი ბრტყელი. 

} 

::23:: კორიოლისის კოეფიციენტი გამოსახავს:{ 

~ნაკადის ჭეშმარიტი კინეტიკური ენერგიის ფარდობას, რომელიც შეესაბამება კვეთში 

სიჩქარეთა არათანაბარ განაწილებას, კინეტიკურ ენერგიასთან, რომელიც ნაკადის 

საშუალო სიჩქარით არის მიღებული. 

~ნაკადის ჭეშმარიტი სრული მექანიკური ენერგიის ფარდობას, რომელიც შეესაბამება 

კვეთში სიჩქარეთა არათანაბარ განაწილებას, სრულ მექანიკურ  ენერგიასთან, 

რომელიც ნაკადის საშუალო სიჩქარით არის მიღებული. 

~ ნაკადის ჭეშმარიტი პოტენციალური ენერგიის ფარდობას, რომელიც შეესაბამება 

კვეთში სიჩქარეთა არათანაბარ განაწილებას, პოტენციალურ ენერგიასთან, რომელიც 

ნაკადის საშუალო სიჩქარით არის მიღებული. 

} 

::24:: რომელი სიდიდე შეიძლება იყოს უარყოფითი:{ 

~პიეზომეტრული ქანობი. 

~ჰიდრავლიკური ქანობი;  

~პიეზომეტრული და ჰიდრავლიკური ქანობი 

} 

::25:: ჰიდრავლიკური წინაღობები ეწოდება:{  
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~ნაკადზე მოქმედ ყველა გარე ზემოქმედებას, რაც განაპირობებს მისი მექანიკური 

ენერგიის დანაკარგებს. 

~ნაკადზე მოქმედ ყველა გარე ზემოქმედებას, რაც განაპირობებს კინეტიკური 

ენერგიის დანაკარგებს. 

~ნაკადზე მოქმედ ყველა გარე ზემოქმედებას, რაც განაპირობებს პოტენციალური 

ენერგიის დანაკარგებს. 

} 

::26:: სიგრძეზე დაწნევის დანაკარგის გამოსახულებაა:{ 

~
gR

L
h

24

2υ
λ= .      

~
gd

L
h

24

2υ
λ=      

~
gd

p
h

2

2υ
λ= . 

} 

::27:: წინაღობის კვადრატულ ზონაში   კოეფიციენტი დამოკიდებულია:{ 

~ d -ზე და ∆ -ზე. 

~ d -ზე და µ - ზე.   

~ d -ზე და  Re - ზე. 

} 

::28:: როგორი დამოკიდებულებით იცვლება მხები ძაბვები წრიულ მილში ნაკადის 

ლამინარული მოძრაობისას:{ 

~წრფივი  კანონით რადიუსთან მიმართებაში. 

~კვადრატული კანონით რადიუსთან მიმართებაში. 

~კუბური კანონით რადიუსთან მიმართებაში. 

}  



244 

 

::29:: რა კანონს ემორჩილება სიჩქარის განაწილება წრიულ მილში ნაკადის 

ლამინარული მოძრაობისას:{ 

~მას მეორე რიგის პარაბოლის სახე აქვს.    

~მას მესამე რიგის პარაბოლის სახე აქვს.    

~იგი წრფივად იცვლება. 

} 

::30:: ნაკადის ლამინარული მოძრაობისას წრიულ მილში საშუალო სიჩქარე ტოლია:{ 

~
max

2

1
υ=u . 

~ maxυ=u  

~ max
3

2
υ=u

 

}
 

::31:: წრიულ მილში ნაკადის ლამინარული მოძრაობისას დაწნევის დანაკარგი 

უკუპროპორციულია:{ 

~მილის დიამეტრისა კვადრატში. 

~მილის დიამეტრისა კუბში. 

~მილის დიამეტრისა მეოთხე ხარისხში. 

} 

::32:: წრიულ მილში ნაკადის ტურბულენტური მოძრაობისას დაწნევის დანაკარგი 

უკუპროპორციულია:{ 

~მილის დიამეტრისა მეოთხე ხარისხში. 

~მილის დიამეტრისა კვადრატში. 

~მილის დიამეტრისა კუბში.   

} 

::33:: მილსადენს ეწოდება მარტივი, როცა:{ 
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~მას განშტოება არ გააჩნია.  

~მას ერთი განშტოება გააჩნია. 

~მას ერთი განშტოება გააჩნია. 

} 

::34:: მილსადენში ადგილი აქვს:{ 

~ადგილობრივ და სიგრძეზე დანაკარგებს.  

~ადგილობრივ, სიჩქარეზე და სიგრძეზე დანაკარგებს.    

~ადგილობრივ, აჩქარებაზე და სიგრძეზე დანაკარგებს. 

} 

::35:: მიმდევრობით შეერთებული მილების ჯამური მახასიათებელი მიიღება:{ 

~თითოეული უბნის მახასიათებლების შეჯამებით. 

~თითოეული უბნის მახასიათებლების გამოკლებით. 

~თითოეული უბნის მახასიათებლების გამრავლებით. 

} 

::36:: სითხის ხვრეტიდან გამოდინებისას მისი კუმშვის ხარისხი ფასდება   

კოეფიციენტით:{  

~

4












d

dSek
 

~ 










d

dSek
 

~

2












d

dSek
 

} 

::37:: სიჩქარის კოეფიციენტი წარმოადგენს:{ 

~ ჭავლის ფაქტობრივი სიჩქარის სიდიდის ფარდობას თეორიულ სიჩქარესთან;     
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~ ჭავლის ტურბულრნტური სიჩქარის სიდიდის ფარდობას ლამინარულ სიჩქარესთან. 

~ჭავლის თეორიული სიჩქარის სიდიდის ფარდობას ფაქტობრივ სიჩქარესთან;    

} 

::38:: ხვრეტიდან სითხის გამოდინების თეორიული ხარჯი:{ 

~იდეალური სითხის გამოდინების ხარჯის ტოლია. 

~რეალური სითხის გამოდინების ხარჯის ტოლია. 

~სითხის ფაქტობრივი გამოდინების ხარჯის ტოლია. 

} 

::39:: წინაღობის, კუმშვის და ხარჯის კოეფიციენტები დონის ქვეშ გამოდინებისას 

შეიძლება ჩაითვალოს:{ 

~ატმოსფეროში გამოდინებისას ამავე კოეფიციენტების ტოლი. 

~.ატმოსფეროში გამოდინებისას ამავე კოეფიციენტებზე მეტი. 

~ატმოსფეროში გამოდინებისას ამავე კოეფიციენტებზე ნაკლები.  

} 

::40:: ნაკადის ზემოქმედების ძალა კონფუზორული ნაცმიდან ატმოსფეროში 

გამოდინებისას მიმართულია:{  

~გამოსასვლელიკვეთისაკენ. 

~გამოსასვლელიკვეთის მხებად. 

~გამოსასვლელიკვეთის საწინააღმდეგოდ. 

} 

::41:: ჰიდრავლიკური დარტყმის ტალღის გავრცელების სიჩქარე მილსადენის 

გასწვრივ:{ 

 ~

δ

ρ

E

Kd

K

a

+

=

1
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~

δ
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+

=

1

 

~

δE

Kd

g

K

a

+

=

1

 

} 

::42:: ჰიდრავლიკური დარტყმა ეწოდება:{ 

~მილსადენში სითხის მოძრაობის დროს სიჩქარის მკვეთრი ცვლილებისას წარმოქმნილ 

წნევის მკვეთრი აწევის ან დაწევის ტალღას. 

~მილსადენში სითხის მოძრაობის დროს სიბლანტის მკვეთრი ცვლილებისას 

წარმოქმნილ წნევის მკვეთრი აწევის ან დაწევის ტალღას. 

~მილსადენში სითხის მოძრაობის დროს ჰიდრავლიკური წინაღობის მკვეთრი 

ცვლილებისას წარმოქმნილ წნევის მკვეთრი აწევის ან  დაწევის ტალღას. 

} 

::43:: პირდაპირი ჰიდრავლიკური დარტყმის წნევის მაქსიმალური სიდიდეა:{ 

~
g

a
p

υ
=dartyma    

~ ap υγ=dartyma .G 

~ gap υ=dartyma . 

} 

::44:: სასაზღვრო შრე არსებობს:{ 

~ლამინარული და ტურბულენტური.   

~ლამინარული, ტურბულენტური, გრიგალური.     

~ლამინარული, ტურბულენტური, პოტენციალური. 
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} 

::45:: სასაზღვრო ფენის მოწყვეტა ეწოდება:{ 

~როცა სითხის ნაწილი სხეულის გარსდენისას წნევის დადებითი გრადიენტის 

ზემოქმედების შედეგად უკუმოძრაობას იძენს. 

~როცა სითხის ნაწილი   სხეულის გარსდენისას წნევის უარყოფითი გრადიენტის 

ზემოქმედების შედეგად უკუმოძრაობას იძენს. 

~როცა სითხის ნაწილი სხეულის გარსდენისას წნევის ნულოვანი გრადიენტის 

ზემოქმედების შედეგად უკუმოძრაობას იძენს. 

} 

::46:: სასაზღვრო ფენის პულსაციური ენერგიის მთავარი ნაწილი გროვდება:{ 

~კედლისპირა არეში.    

~ლოგარითმულ ზონაში.     G 

~კვადრატულ ზონაში. 

} 

::47:: გამოსახულებას  ეწოდება:  

~წნევის წინაღობა. 

~წნევის ნაზრდი.     

~წნევის გრადიენტი. 

} 

::48:: სასაზღვრო შრე არსებობს:{ 

~ლამინარული და ტურბულენტური. 

~ლამინარული, ტურბულენტური, გრიგალური. 

~ლამინარული, ტურბულენტური, პოტენციალური. 

} 

::49:: კავიტაცია ეწოდება:{ 
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~სითხეში გახსნილი გაზის ან ორთქლის ბუშტულების წარმოქმნას და ზრდას, რაც 

გამოწვეულია წნევის შემცირებით მუდმივი ტემპერატურის დროს. 

~სითხეში გახსნილი გაზის ან ორთქლის ბუშტულების წარმოქმნას და ზრდას, რაც 

გამოწვეულია წნევის გაზრდით მუდმივი ტემპერატურის დროს. 

~სითხეში გახსნილი გაზის ან ორთქლის ბუშტულების წარმოქმნას და ზრდას, რაც 

გამოწვეულია მოცულობის შემცირებით მუდმივი ტემპერატურის დროს. 

} 

::50:: კავიტაციის რიცხვი ტოლია:{ 

~
25,0 ∞
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} 

ლიტერატურა  

1. ლომიძე ი.,  ნამგალაძე დ., ხელიძე გ., შატაკიშვილი ლ., ”გამოყენებითი 

ჰიდროაერომექანიკა” 2012 წ. CD 835.  გვ. 266 ( ელექტრონული ვერსია) 
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სასწავლო კურსი „ჰიდროენერეგტიკული დანადგარებით ენერგიის გარდაქმნის 

ტენოლოგიები“ 

კონსულტანტი გრიგოლ ხელიძე  599-33-69-09. 

 

::01::საქართველოს მდინარეების ტექნიკური ჰიდროენერგეტიკული რესურსი შეადგენს:{ 

~81 მლრდ კვტსთ/წელიწადში. 

~ 32 მლრდ კვტსთ/წელიწადში. 

~ 72 მლრდ კვტსთ/წელიწადში. 

~56 მლრდ კვტსთ/წელიწადში. 

} 

::02::ჰიდროელექტროსადგურის შემადგენლობაში შედის:{ 

~ჰიდროტექნიკური და ელექტროტექნიკური ნაგებობები, მექანიკური და 

ჰიდროენერგეტიკული მოწყობილობები. 

~ ჰიდროტექნიკური ნაგებობები, მექანიკური, ჰიდროენერგეტიკული და 

ელექტროენერგეტიკული მოწყობილობები. 

~ჰიდროენერგეტიკული ნაგებობები, ელექტრომექანიკური და ჰიდროენერგეტიკული 

მოწყობილობები. 

~ ჰიდროგენერაციის მოწყობილობები და ჰიდროენერგეტიკული ნაგებობები. 

} 

::03::კაშხალი არის:{ 

~წყალშემტბორი ნაგებობა. 

~წყალსაგდები ნაგებობა. 

~ წყალგამანაწილებელი ნაგებობა. 

~წყალსატარი ნაგებობა. 

} 

::04::წყალსაცავის დანიშნულებაა:{ 
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~მოახდინოს ჰიდრორესურსების აკუმლაცია მათი რაციონალურად გამოყენების მიზნით. 

~ მოახდინოს ჰიდრორესურსების მიწოდება ჰესში. 

~ ხელოვნურად გაზარდოს წყლის ხარჯი ქვედა ბიეფში. 

~ ხელი შეუწყოს მდინარის წყლის ნატანისგან გაწმენდას. 

} 

::05:: ერთი გიგავატი ტოლია:{ 

~109 ვატის. 

~107 კილოვატის. 

~105 მეგავატის. 

~103 ტერავატის. 

} 

::06:: ჰიდრომააკუმლირებელი ელექტროსადგური ეწოდება: { 

~ჰიდროენერგეტიკულ დანადგარს, რომელშიც წყალი დაბალი ნიშნულიდან მაღალ 

ნიშნულზე ტუმბოთი გადაადგილდება, ხოლო შემდეგ იგი ელექტროენერგიის 

გამომუშავებისთვის გამოიყენება. 

~ჰიდროენერგეტიკულ დანადგარს რომელშიც წყალი ზედა აუზიდან ქვედა აუზში 

ელექტროენერგიის გამოსამუშავებლად მიეწოდება. 

~ჰიდროენერგეტიკულ დანადგარს, რომელშიც წყალი ქვედა აუზიდან ზედა აუზში 

უდაწნეო რეჟიმში გადაადგილდება, საიდანაც იგი ელექტროენერგიის გამოსამუშავებლად 

მიეწოდება. 

~ჰიდროენერგეტიკულ დანადგარს, რომელშიც წყალი სადაწნეო აუზს თვითდინებით 

მიეწოდება. 

} 

::07:: ჰიდრომააკუმლირებელი ელექტროსადგურის დანიშნულებაა:{ 

~ ელექტროენერგიის მოხმარების გრაფიკის გასწორება. 

~დატვირთვის გრაფიკის ბაზისურ ნაწილში მუშაობა. 
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~ღამის საათებში ელექტროენერგიის გამომუშავება. 

~უწყვეტად მუშაობა დღე-ღამის განმავლობაში. 

} 

::08:: ტუმბოები მუშაობის პრინციპის მიხედვით იყოფა:{ 

~დინამიკურ და მოცულობით ტუმბოებად. 

~გამომწნეხ, პოტენციალურ, მოცულობით ტუმბოებად. 

~სივრცულ, პოტენციალურ, დინამიკურ ტუმბოებად 

~სფერულ, პოტენციალურ, მოცულობით ტუმბოებად. 

} 

::09:: მუშა ორგანოების ტიპის მიხედვით ფრთიანი ტუმბოები იყოფა:{ 

~ ცენტრიდანულ, დიაგონალურ, ღერძულ ტუმბოებად. 

~ცენტრიდანულ, მინიმალურ სიმეტრიულ ტუმბოებად. 

~ცენტრისკენულ, ღერძულ, გრიგალურ ტუმბოებად. 

~ცენტრისკენულ, დიაგონალურ ღერძულ ტუმბოებად. 

} 

::10::ჰიდრავლიკური ტურბინა წარმოადგენს მანქანას, რომლის საშუალებით:{ 

~წყლის ნაკადის ენერგია გარდაიქმნება ჰიდროტურბინის მუშა თვლის ბრუნვის მექანიკურ 

ენერგიად. 

~წყლის ნაკადის ენერგია გარდაიქმნება კინეტიკურ ენერგიად. 

~ წყლის ნაკადის ენერგია გარდაიქმნება ელექტრულ ენერგიად. 

~წყლის ნაკადის ენერგია გარდაიქმნება პოტენციალურ ენერგიად. 

} 

::11:: რომელია ჰიდროტურბინის სრული მარგი ქმედების კოეფიციენტის გამოსახულება?{ 

~
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} 

::12::ჰიდროტურბინის სისტემებია:{ 

~პროპელერული, კაპლანი, ფრენსისი, დიაგონალური, პელტონი. 

~კაპლანი, ფრენსისი, პელტონი, დიაგონალური, ხრახნიანი.  

~კაპლანი, ფრენსისი, პელტონი, ხრახნიანი, ჩამჩიანი. 

~კაპლანი, ფრენსისი, პელტონი, რადიანული, ჩამჩიანი. 

} 

::13::ღერძული ჰიდროტურბინები გამოიყენება:{ 

~80-100 მეტრამდე დაწნევებისას. 

~120 მეტრამდე დაწნევებისას. 

~150 მეტრამდე დაწნევებისას. 

~140 მეტრამდე დაწნევებისას. 

} 

::14::ფრენსისის ჰიდროტურბინების დაწნევის დიაპაზონია:{ 

~30-700 მ. 

~10-500 მ.  

~10-400 მ. 

~20-1000 მ. 

} 
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::15::სპირალური კამერის დანიშნულებაა:{ 

~მიაწოდოს წყალი რეაქტიული ჰიდროტურბინის მიმმართველი აპარატის მთელ 

პერიმეტრზე. 

~მიაწოდოს წყალი რეაქტიული ჰიდროტურბინის საქშენს. 

~მიაწოდოს წყალი რეაქტიული ჰიდროტურბინის მუშა თვალს. 

~მიაწოდოს წყალი რეაქტიული ჰიდროტურბინის მიმმართველი აპარატის პერიმეტრის 

გარკვეულ ნაწილს საჭიროების მიხედვით. 

} 

::16::რეაქტიული ჰიდროტურბინის მიმმართველი აპარატის დანიშნულებაა:{ 

~მუშა თვალში გარკვეული მიმართულებით შეიყვანოს საჭირო რაოდენობის წყალი. 

~მუშა თვალში შეიყვანოს წყალი. 

~გაზარდოს მუშა თვალში მიწოდებული წყლის ხარჯი. 

~ წყალს მიანიჭოს დამატებითი აჩქარება. 

} 

::17::რეაქტიული ჰიდროტურბინის მუშა თვლის ზონაში წყლის ნაკადი:{ 

~დაწნევითია. 

~უდაწნევოა. 

~შეიძლება იყოს დაწნევითი ან უდაწნეო. 

~შეიძლება იყოს ნაწილობრივ უდაწნეო. 

} 

::18::ჰიდროტურბინაში ჰიდრავლიკურ დანაკარგებს მიეკუთვნება:{ 

~ჰიდრავლიკური დანაკარგები სიგრძეზე ჰიდროტურბინის ფარგლებში. 

~ჰიდრავლიკური დანაკარგები საკეტში. 

~ჰიდრავლიკური დანაკარგები სატურბინო მილსადენში. 

~ჰიდრავლიკური დანაკარგები ქვედა ბიეფში. 
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} 

::19:: ჰიდროტურბინების დამახასიათებელ ზომად მიღებულია:{ 

~მისი მუშა თვალის დიამეტრი. 

~მისი მიმმართველი აპარატის დიამეტრი. 

~ფრენსისის ჰიდროტურბინებისთვის მუშა თვალის მორგვის დიამეტრი,  კაპლანის 

ჰიდროტურბინებისთვის მუშა თვალის მილისის დიამეტრი. 

~მისი სპირალური კამერის გარე დიამეტრი. 

} 

::20:: ერთსადაიმავე დაწნევაზე მომუშავე ორი მსგავსი ჰიდროტურბინიდან ჰიდრავლიკური 

დანაკარგები{ 

~ნაკლები იქნება დიდ ჰიდროტურბინაში. 

~ნაკლები იქნება მცირე ჰიდროტურბინაში. 

~ჰიდროტურბინის ზომას მნიშვნელობა არ აქვს. 

~დამოკიდებულია ჰიდროტურბინაში გამავალი წყლის ხარჯზე. 

} 

::21:: ჩაწერეთ წყლის ხარჯებს შორის დამოკიდებულება ჰიდროტურბინის დაწნევის H-დან  H1-მდე 

ცვლილებისას.{ 
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::22:: დაყვანილი პარამეტრები განისაზღვრება:{ 
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~მოდელის ჰიდროტურბინისთვის რომლის მუშა თვალის დიამეტრია 1,0 მ და იგი მუშაობს  1,0 მ 

დაწნევის ქვეშ. 

~ნატურისჰიდროტურბინისთვისრომლისმუშათვალისდიამეტრია 1,0 მდაიგიმუშაობს 1 

მდაწნევისქვეშ. 

~მოდელის ჰიდროტურბინისთვის რომლის მუშა თვალის დიამეტრია 1,0 მ და იგი მუშაობს 1 კვტ 

სიმძლავრით. 

~ნატურის ჰიდროტურბინისთვის რომლის მუშა თვალის დიამეტრია 1,0 მ და იგი მუშაობს    1 ცხ.ძ 

სიმძლავრით. 

} 

::23:: სწრაფმავლობის კოეფიციენტი შემოღებულია:{ 

~ჰიდროტურბინების სისტემისა და ტიპის დასახასიათებლად,  აგრეთვე სხვადასხვა ტიპის 

ტურბინების ერთმანეთთან შესადარებლად. 

~ჰიდროტურბინებისსიმძლავრისშესადარებლად. 

~ჰიდროტურბინების ბრუნთა რიცხვების შესადარებლად. 

~ჰიდროტურბინების მახასიათებლების შესადარებლად. 

} 

::24:: სწრაფმავლობის კოეფიციენტის გაზრდა უფრო ხელსაყრელია:{ 

~დაყვანილი ხარჯის გაზრდით. 

~დაყვანილი ბრუნთა რიცხვის გაზრდით. 

~მ.ქ.კ.-ის გაზრდით. 

~დაყვანილი ბრუნთა რიცხვის და მ.ქ.კ.-ის ერთდროული გაზრდით. 

} 

::25:: რომელია ჰიდრავლიკური დანაკარგების მნიშვნელობა ნატურის ჰიდროტურბინისთვის?{ 
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::26:: ნატურული ფრენსისის ჰიდროტურბინის ოპტიმალური მ.ქ.კ.-ის გამოსახულებას,  როცა 

დაწნევა არ აჭარბებს 150 მ-ს აქვს შემდეგი სახე:{ 
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} 

::27:: რომელია ენერგეტიკულ სტენდზე ჰიდროტურბინის გამოცდისას მის ლილვზე სიმძლავრის 

გამოსახულება?{ 
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} 

::28:: ენერგეტიკულ სტენდზე ჰიდროტურბინის გამოცდისას იზომება შემდეგი სიდიდეები:{ 
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~დატვირთვა, დაწნევა, წყლის ხარჯი, ბრუნთა რიცხვი. 

~სიმძლავრე, დაწნევა, წყლის ხარჯი, ბრუნთა რიცხვი. 

~სიმძლავრე, დაწნევა, წყლის ხარჯი, ბრუნთა რიცხვი,მუშა თვალის დიამეტრი. 

~დაწნევა,წყლის ხარჯი, ბრუნთა რიცხვი,მუშა თვალის დიამეტრი. 

} 

::29::რა სიდიდეების კოორდინატებში აიგება ჰიდროტურბინის მთავარი უნივერსალური 

მახასიათებელი?{ 

~დაყვანილი ბრუნთა რიცხვის და დაყვანილი ხარჯის. 

~დაყვანილი დაწნევის და დაყვანილი ხარჯის. 

~დაყვანილი დაწნევის და დაყვანილი სიმძლავრის. 

~დაყვანილი სიმძლავრის და დაყვანილი ხარჯის. 

} 

::30:: ჰიდროტურბინის ორმაგი რეგულირება ხორციელდება:{ 

~მუშა თვლის ფრთების და მიმმართველი აპარატის ნიჩბების ერთდროული და შეთანხმებული 

მობრუნებით. 

~წინასატურბინო საკეტის და მიმმართველი აპარატის ნიჩბების  ერთდროული და შეთანხმებული 

გაღებით. 

~წინასატურბინო საკეტის და მუშა თვლის ფრთების ერთდროული და შეთანხმებული გაღებით. 

~წინასატურბინო საკეტის, მუშათვლის ფრთების და მიმმართველი აპარატის ნიჩბების 

ერთდროული და შეთანხმებული გაღებით. 

} 

::31:: პელტონის (ჩამჩიანი) ჰიდროტურბინის სწრაფმავლობის კოეფიციენტის ცვლილების 

დიაპაზონია:{ 

~2,7-80 ბრ/წთ. 

~3,0-100 ბრ/წთ. 

~5,0-90 ბრ/წთ. 

~50-150 ბრ/წთ. 
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} 

::32:: დიაგონალური ჰიდროტურბინის სწრაფმავლობის კოეფიციენტის ცვლილების დიაპაზონია:{ 

~200-350 ბრ/წთ 

~100-200 ბრ/წთ 

~50-150 ბრ/წთ 

~400-700 ბრ/წთ 

} 

::33:: 400 მეტრ დაწნევაზე სჯობს იმ ფრენსისის ჰიდროტურბინის დაყენება რომლის 

სწრაფმავლობის კოეფიციენტიცაა:{ 

~70 ბრ/წთ 

~150 ბრ/წთ 

~200 ბრ/წთ 

~400 ბრ/წთ. 

} 

::34:: ჰიდროტურბინის დაყვანილი სიმძლავრე, როცა 800' =IQ ლ/წმ;  9,0=η ტოლია:{ 

~7 კვტ.    

~5 კვტ.    

~6 კვტ.     

~4 კვტ. 

} 

::35::მოდელის ჰიდროტურბინის მუშა თვლის დიამეტრია 800 მმ, ნატურის ჰიდროტურბინისა - 

2000 მმ. გამოვთვალოთ ნატურის ჰიდროტურბინის მიმმართველი აპარატის სიმაღლე, თუ 

მოდელის ჰიდროტურბინის მიმმართველი აპარატის სიმაღლე          10 სმ-ია.{ 

~25 სმ.    

~40 სმ.      

~15 სმ.   
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~55 სმ. 

} 

::36:: ჰიდროტურბინების გამოცდის კავიტაციუ რსტენდზე დგინდება:{ 

~კავიტაციის კრიტიკული კოეფიციენტის კავშირი მოდელის პარამეტრებთან. 

~ნაჯერი ორთქლის წნევა. 

~კრიტიკული კავიტაციური წნევა. 

~ჰიდროტურბინის კავიტაციურად უსაფრთხო პარამეტრები. 

} 

::37:: ჰიდროტურბინის გამოცდის ენერგეტიკულ სტენდზე დგინდება:{ 

~ჰიდროტურბინის მოდელის დაწნევა, ხარჯი, მ.ქ.კ., ბრუნთა რიცხვი. 

~ჰიდროტურბინის მოდელის დაწნევა, ხარჯი, მ.ქ.კ., ბრუნთა რიცხვი, მუშა თვალის ზომა. 

~ჰიდროტურბინის მოდელის დაწნევა, ბრუნთა რიცხვი, გაწოვის სიმაღლე. 

~ჰიდროტურბინის მოდელის დაწნევა, ხარჯი, მ.ქ.კ., გამდინარე ნაწილების შეთანაწყობა. 

} 

::38:: რომელი სახეობის ჰიდროტურბინა აღინიშნება აბრევიატურით PO?{ 

~ფრენსისის.    

~კაპლანის. 

~დიაგონალური. 

~პელტონის. 

} 

::39:: რომელი სახეობის ჰიდროტურბინა აღინიშნება აბრევიატურით ПЛ?{ 

~კაპლანის.   

~ფრენსისის. 

~დიაგონალური. 

~პელტონის. 
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} 

::40:: კაპლანის ჰიდროტურბინის მუშა თვალის დიამეტრია 300 სმ იგი მიეკუთვნება:{ 

~მსხვილ ჰიდროტურბინებს. 

~საშუალო ჰიდროტურბინებს. 

~მცირე ჰიდროტურბინებს. 

~გააჩნია რა დაწნევაზე იქნება დაყენებული ჰიდროტურბინა. 

} 

::41:: ფრენსისის ჰიდროტურბინის მუშა თვალის დიამეტრია 120 სმ. იგი მიეკუთვნება:{ 

~მცირე ჰიდროტურბინებს. 

~საშუალო ჰიდროტურბინებს. 

~მსხვილ ჰიდროტურბინებს. 

~გააჩნია რა სუდრის ჰიდროტურბინის წყლის ხარჯი. 

} 

::42:: ჰიდროტურბინების ნომენკლატურა განსაზღვრავს გამოყენებისთვის რეკომენდირებულ 

ჰიდროტურბინების ტიპებს:{ 

~დაწნევის მიხედვით. 

~წყლის ხარჯების მიხედვით. 

~სიმძლავრის მიხედვით. 

~მუშა თვლის დიამეტრის მიხედვით. 

} 

::43:: მცირე და საშუალო ჰიდროტურბინებს მიეკუთვნება ჰიდროტურბინები სიმძლავრით:{ 

~ნაკლები 15000 კვტ-ზე. 

~ნაკლები 5000 კვტ-ზე. 

~ნაკლები 7000 კვტ-ზე. 

~ნაკლები 20000 კვტ-ზე. 
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} 

::44:: ჰიდროელექტროსადგურის აგრეგატების მინიმალური რაოდენობაა:{ 

~ორიცალი.   

~ერთიცალი. 

~სამიცალი. 

~გააჩნია კონკრეტულ პირობებს. 

::45:: რეაქტიული ჰიდროტურბინის საანგარიშო წყლის ხარჯის გამოსახულება ჩაიწერება შემდეგი 

სახით:{ 
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::46:: ჰიდროტურბინის მუშა თვლის დიამეტრის საანგარიშო გამოსახულებაა:{ 
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}

 

::47:: ფრენსისის ჰიდროტურბინების დაყვანილი ხარჯი აიღება:{ 

~სიმძლავრის 5%-იანი მარაგის მრუდზე. 

~მაქსიმალური მქკ-ის მრუდზე. 

~მაქსიმალური გაღების მრუდზე. 

~კავიტაციის კოეფიციენტის მრუდზე. 

} 

::48:: ჩამჩიანი (პელტონის) ჰიდროტურბინის დაყვანილი ხარჯის გამოსახულებას აქვს შემდეგი 

სახე:{ 
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} 

::49:: ჰესის სადაწნეო სისტემაში ჰიდრავლიკური დანაკარგები:{ 

~წყლის ხარჯის კვადრატის პროპორციულია. 

~სტატიკური დაწნევის უკუპროპორციული. 

~წყლის ხარჯის კუბის პროპორციული. 

~წრიული განივკვეთის სატურბინო მილსადენის დიამეტრის პროპრციული. 

} 
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::50::  განვსაზღვროთ რამდენჯერ გადააჭარბებს სამსაქშენიანი ჩამჩიანი (პელტონის) ერთნაირი 

სიმძლავრის ჰიდროტურბინის დაყვანილი ხარჯი ორსაქშენიანი ანალოგიური სიმძლავრის 

ჰიდროტურბინის დაყვანილ ხარჯს თუ ცნობილია,  რომ const
d

D

o

=1 { 

~1,5-ჯერ. 

~2,5-ჯერ. 

~2-ჯერ. 

~3,2-ჯერ. 

} 

 

ლიტერატურა 

 

1. ი.ლომიძე, გ. ხელიძე, პ. სამსონაშვილი. ჰიდროენერგეტიკული დანადგარები (ნაწილი I). 

“ტექნიკური უნივერსიტეტი” 2009წ. 621.24(01).5. გვ.112 

2. გ. თხინვალელი. ჰიდრავლიკური მანქანები. I ნაწილი თბილისი 1988. 621.203(03).4. 

გვ.284 
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სასწავლოსასწავლოსასწავლოსასწავლო    კურსიკურსიკურსიკურსი    „„„„ჰიდროელექტროსადგურებისჰიდროელექტროსადგურებისჰიდროელექტროსადგურებისჰიდროელექტროსადგურების    ჰიდროენერეგტიკულიჰიდროენერეგტიკულიჰიდროენერეგტიკულიჰიდროენერეგტიკული    დადადადა    

ჰიდრომექანიკურიჰიდრომექანიკურიჰიდრომექანიკურიჰიდრომექანიკური    მოწყობილობებიმოწყობილობებიმოწყობილობებიმოწყობილობები„„„„    

კონსულტანტები  დეპარტამენტის უფროსი იური ლომიძე 599-92-77-91; გრიგოლ 

ხელიძე 599-33-69-09. 

 

::01:: სატურბინო კამერიდან წყალი მიეწოდება:{  

~ტურბინის სტატორს. 

~როტორს.   

~მიმმართველ აპარატს.  

~სპირალურ კამერას. 

} 

::02:: აქტიური ჰიდროტურბინის მიმმართველი აპარატი შედგება:{ 

~საქშენის და ნემსასგან.  

~საქშენი და მიმმართველი აპარატი.               

~მიმმართველი აპარატი და ნემსა. 

~მუშა თვალი და საქშენი. 

} 

::03:: ბეტონის (რკ/ბეტონის) სატურბინო კამერების განივკვეთი:{ 

~T-სებრი ფორმისაა. 

~V-სებრი ფორმისაა.   

~U-სებრი ფორმისაა.   

~წრიული ფორმისაა.  

} 

::04:: ბეტონის სატურბინო კამერები გამოიყენება:{ 

~4-80 მ დაწნევის დიაპაზონში. 
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~40-700 მეტრის დიაპაზონში.       

~100-1200 მ დაწნევის დიაპაზონში.   

~300-900 მ დაწნევის დიაპაზონში. 

}  

::05:: ლითონის სატურბინო კამერები გამოიყენება:{ 

~40-700 მ დაწნევის დიაპაზონში. 

~4-80 მ დაწნევის დიაპაზონში.        

~100-1200 მ დაწნევის დიაპაზონში.   

~300-900 მ დაწნევის დიაპაზონში. 

} 

::06:: ჰიდროტურბინის სტატორი შეიძლება განხორციელდეს:{ 

~ზედა და ქვედა ნაწილში ცალკეული მილტუჩიანი სვეტების სახით ან მთლიანი 

კონსტრუქციის სახით.  

~ზედა და ქვედა ნაწილში მილტუჩიანი ერთიანი სვეტის სახით, ან მთლიანი 

კონსტრუქციის სახით. 

~მხოლოდ მილტუჩიანი ცალკეული სვეტების სახით. 

~მხოლოდ მთლიანი კონსტრუქციის სახით. 

} 

::07:: ჩამოთვლილთაგან რომელია ჰიდროტურბინის მიმმართველი აპარატის 

დანიშნულება.{ 

~ნაკადის მოძრაობის სიჩქარის სიდიდის და მიმართულების შეცვლა ტურბინის 

მიმმართველ აპარატსა და მუშა თვალს შორის უბანზე. 

~განახორციელოს ტურბინის მქკ-ის ცვლილება წყლის ხარჯის გაზრდით. 

~ჰიდრავლიკური დარტყმის დროს განვითარებული დატვირთვისათვის წინააღმდეგობის 

გაწევა. 

~ნაკადის მოძრაობის სიჩქარის სიდიდისა და მიმართულების შეცვლა სპირალურ კამერაში. 
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} 

::08:: შეიძლება თუ არა ჰიდროტურბინის წყლის ხარჯის რეგულირება დაწნევის 

შეცვლით?{ 

~შეუძლებელია. 

~გამოიწვევს ენერგიის დანაკარგების შემცირებას.  

~არ შეცვლის არაფერს.  

~დამოკიდებულია წნევის ცვლილების დიაპაზონზე. 

} 

::09:: მიმმართველი აპარატის გაღება ეწოდება:{ 

~ნიჩბებს შორის უმოკლეს მანძილს. 

~ნიჩბებს შორის უდიდეს მანძილს.   

~მანძილს ტურბინის ღერძიდან მიმმართველ აპარატამდე                              

~მანძილს ტურბინის ღერძიდან ნიჩბის მიმაგრების წერტილამდე. 

} 

::10:: მიმმართველი აპარატის სიმაღლე მუშა თვალის დიამეტრთან მიმართებაში 

განისაზღვრება დამოკიდებულებით:{ 

~ ( ) 10 5.01.0 Db ÷=       

~ ( ) 10 51 Db ÷=      

~ ( ) bDb +÷= 10 5.01.0  

~ ( ) 2

10 5.01.0 Db ÷=  

} 

::11:: პელტონის ჰიდროტურბინის გაჩერების აუცილებლობისას წყლის ჭავლის მუშა 

თვლიდან გვერდზე გადახრა ხორციელდება:{ 

~ჭავლის წამკვეთით ან გადამხრელით (დეფლექტორით). 

~ნემსას საშუალებით.  
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~საქშენის დახმარებით. 

~მიმმართველი აპარატის მეშვეობით. 

} 

::12:: ფრენსისის და პროპელერული ჰიდროტურბინების მუშა თვალის კამერას: 

~მუშა თვალის ფრთების განლაგების უბანზე ცილინდრული ფორმა აქვს. 

~მუშა თვლის ფრთების განლაგების უბანზე ნახევრადსფერული ფორმა აქვს. 

~მუშა თვლის ფრთების განლაგების უბანზე სფერული ფორმა აქვს. 

~მუშა თვლის ფრთების განლაგების უბანზე კონუსური ფორმა აქვს. 

} 

::13::  საშუალო და მაღალი სწრაფმავლობის ფრენსისის ჰიდროტურბინების მუშა თვალის 

გამდინარე ნაწილის მოხაზულობა ხასიათდება ჩამოთვლილი სიდიდეებიდან ერთ-

ერთით:{ 

~მუშა თვალის ქვედა ფერსოს მსახველის დახრის კუთხით. 

~მუშა თვლის ზედა ფერსოს მოხაზულობის დიამეტრით. 

~მუშა თვლის დიამეტრით. 

~სწრაფლმავლობის კოეფიციენტით. 

} 

::14::  ნელმავალი ფრენსისის ჰიდროტურბინებში:{ 

~ 12 DD <      

~ 12 DD >      

~ 12 DD =        

~ 12 bD <  

} 
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::15::  ნორმალური სწრაფმავლობის ფრენსისის ჰიდროტურბინებში:{ 

~ 12 DD =      

~ 12 DD >      

~ 12 DD <       

~ 12 bD <  

} 

::16:: დიაგონალური ჰიდროტურბინის მილისს:{  

~კონუსური ფორმა აქვს. 

~ცილინდრული ფორმა აქვს. 

~წაჭრილი კონუსის ფორმა აქვს. 

~ნახევარსფეროს ფორმა აქვს. 

} 

::17:: მსხვილი ვერტიკალური ჰიდროტურბინების ლილვები:{ 

~ღრუტანიანია. 

~მთლიანად სხმულია. 

~არაა ღრუტანიანი. 

~არც ერთი პასუხი არ არის სწორი. 

} 

::18:: წყლით გაპოხვის საკისრის ძირითადი ნაწილებია:{ 

~საკისრის კორპუსი, განმბჯენი ჭანჭიკები, სადებები. 

~ხუნდ-სეგმენტები და ჭანჭიკები. 

~საკისრის კორპუსი ბაბიტის ჩასმით შესრულებული ხუნდ-სეგმენტები, ჭანჭიკები. 

~განმბჯენი ჭანჭიკები და ქანჩები. 
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} 

::19:: ჰიდროტურბინის დადგმის სიმაღლეს ქვედა ბიეფის მხრიდან ეწოდება:{ 

~გაწოვის სიმაღლე. 

~გაწოვის ინტენსიობა. 

~დაწნევა ქვედა ბიეფში. 

~არც ერთი პასუხი არ არის სწორი. 

} 

::20:: გამწოვი მილი:{ 

~ამცირებს წნევას მუშა თვალის შემდეგ და ქმნის ვაკუუმს. 

~ზრდის წნევას მუშა თვლის შემდეგ. 

~ამცირებს წნევას და მუშა თვალში ქმნის ვაკუუმს 

~იცავს მუშა თვალს ჰიდრავლიკური დარტყმისგან. 

} 

::21:: კავიტაციურ ეროზიას{ 

~გლუვი ზედაპირები ნაკლებად ექვემდებარება. 

~გლუვი ზედაპირები მეტად ექვემდებარება. 

~გლუვი ზედაპირი საერთოდ არ ექვემდებარება. 

~გლუვი ზედაპირი არ ექვემდებარება თუ ის მონიკელებულია. 

} 

::22:: უარყოფითი გაწოვის სიმაღლის შემთხვევაში:{ 

~ჰიდროტურბინის განლაგების ნიშნული ქვედა ბიეფის დონის ქვევითაა.  

~ჰიდროტურბინის განლაგების ნიშნული ქვედა ბიეფის დონის ზევითაა. 

~ჰიდროტურბინის განლაგების ნიშნული ქვედა ბიეფის ნიშნულს ემთხვევა. 

~ჰიდროტურბინის განლაგების ნიშნული დამოკიდებულია მქკ-ზე. 
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}  

::23:: ფრენსისის ჰიდროტურბინის მუშა თვალის ქვეშ კავიტაციის წარმოქმნის წინააღმდეგ 

საჭიროა:{ 

~ამ ზონაში ატმოსფერული ან მასზე მეტი წნევით ჰაერის შეშვება. 

~ამ ზონაში ატმოსფერული ან მასზე ნაკლები წნევით ჰაერის შეშვება. 

~ამ ზონაში ატმოსფერულზე ნაკლები წნევით ჰაერის შეშვება. 

~ამ ზონაში ატმოსფერულზე ორჯერ ნაკლები წნევით ჰაერის შეშვება. 

} 

::24:: ჰიდროტურბინის სიჩქარის რეგულატორის სტაბილიზაციის ორგანოები:{ 

~უზრუნველყოფენ რეგულირების მდგრადობას. 

~უზრონველყოფენ მუდმივი სიჩქარის შენარჩუნებას. 

~უზრუნველყოფენ ხარჯის თანაბარ განაწილებას ტურბინის ფრთებს შორის. 

~ცვლიან ტურბინის მბრუნავ მომენტს. 

}  

::25:: ჰიდროტურბინის სიჩქარის რეგულატორის სტაბილიზაციის ორგანოებია:{ 

~ხისტი ან დრეკადი გამომრთველი. 

~სერვომოტორი. 

~მკვეთარა და სერვომოტორი. 

~ხისტი გამომრთველი და მკვეთარა. 

} 

::26:: მილსადენები სტატიკური სქემების მიხედვით იყოფა:{ 

~გაჭრილ და უჭრ მილსადენებად. 

~დაწნევით და უდაწნეო მილსადენებად. 

~ჩაშენებულ და გამოტანილ მილსადენებად. 
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~მთლიანნაჭიმი და შენადუღ მილსადენებად. 

} 

::27:: მილსადენის რბილ გრუნტებზე განლაგებისას გამოიყენება:{ 

~ჯდომითი ან ტემპერატურულ-ჯდომითი  კომპენსატორები. 

~ჯდომითი და ხისტეგოლებიანი კომპენსატორები. 

~საჩობლო კომპენსატორები. 

~სხმული ან შენადუღი კომპენსატორები. 

} 

::28:: მილსადენის საანკესო საყრდენები არსებობს:{ 

~ღია და დახურული.  

~ღია და ნახევრად დახურული. 

~ღია სადაწნეო და უდაწნეო. 

~სხმული და რეზინის გულარით. 

} 

::29:: ჰესის ჰიდრავლიკური საკეტები დანიშნულების მიხედვით იყოფა:{ 

~ძირითად,  ავარიულ და სარემონტო საკეტებად.  

~დამხმარე, ავარიულ და სარემონტო საკეტებად. 

~ძირითად, დამხმარე და ავარიულ საკეტებად. 

~ძირითად, სათადარიგო და ავარიულ საკეტებად. 

} 

::30:: ზეთსადაწნეო დანადგარი შედგება:{ 

~საშვები ავზის, ზეთის ტუმბოს, ელექტროძრავის, ზეთ-ჰაერის ქვაბისგან. 

~სადაწნეო ავზის, ზეთის ტუმბოს, ელექტროძრავის, ზეთ-ჰაერის ქვაბისგან. 

~საშვები ავზის, წყლის ტუმბოს, ელექტროძრავის, ზეთ-ჰაერის ქვაბისგან. 
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~საშვები ავზის, ზეთის ტუმბოს, ჰიდროგენერატორის, ორთქლის ქვაბისგან. 

} 

::31:: გამოთვალეთ ფრენსისის ჰიდროტურბინებისთვის უქმი საშვების გარეშე 

ზეთსადაწნეო დანადგარის ქვაბის მოცულობის დიაპაზონი როცა 4=m.aV  მ3{ 

~7,2÷8 მ3  

~5,5÷6,8 მ3 

~8,2÷9 მ3 

~4,2÷7 მ3 

} 

::32:: ზეთსადაწნეო დანადგარის გადასაშვები სარქველი:{ 

~ზეთის ტუმბოს მუშაობის შესაძლებლობას უზრუნველყოფს უწყვეტ რეჟიმში.   

~ჰიდროტურბინის მუშაობის შესაძლებლობას უზრუნველყოფს უწყვეტ რეჟიმში.   

~ზეთის ტუმბოს მუშაობის შესაძლებლობას უზრუნველყოფს ოპტიმალურ რეჟიმში.   

~ჰიდროტურბინის მუშაობის შესაძლებლობას უზრუნველყოფს ოპტიმალურ რეჟიმში.   

} 

::33:: ჩამოთვლილთაგან რომელი ასრულებს ჰიდროაგრეგატის გაქანებისგან დაცვის 

ფუნქციას?{ 

~სწრაფმოქმედი საკეტები, რომელიც მდებარეობს მილსადენის დასაწყისში, 

ჰიდროტურბინის წინ ან გამწოვ მილში. 

~სწრაფმოქმედი საკეტები, რომელიც მდებარეობს მილსადენის ბოლოში, ჰიდროტურბინის 

წინ ან გამწოვ მილში. 

~სწრაფმოქმედი საკეტები, რომელიც მდებარეობს მილსადენის დასაწყისში, 

ჰიდროტურბინის მერე ან გამწოვი  მილის შესასვლელში. 

~საკეტები, რომელიც მდებარეობს მილსადენში, ჰიდროტურბინის წინ ან გამწოვი მილის 

შესასვლელ კვეთში. 

} 
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::34:: გაქანების ბრუნთა რიცხვის მნიშვნელობა ფრენსისის ჰიდროტურბინებისთვის 

შეადგენს:{ 

~აგრეგატის სინქრონულ ბრუნთა რიცხვზე 1,8÷2,2-ჯერ მეტს. 

~აგრეგატის სინქრონულ ბრუნთა რიცხვზე 1,8÷2,2-ჯერ ნაკლებს. 

~აგრეგატის სინქრონულ ბრუნთა რიცხვზე 3÷4-ჯერ მეტს. 

~აგრეგატის სინქრონულ ბრუნთა რიცხვზე 0.5÷3,2-ჯერ მეტს. 

} 

::35:: თანამედროვე ჰიდროაგრეგატების ზეთსადაწნეო დანადგარებში ზეთ-ჰაერის ქვაბის 

ნაცვლად გამოიყენება:{ 

~ნიტროგენ-ზეთის აკუმულატორები. 

~სერვომოტორები. 

~ნიტროგენ-ზეთის ქვაბები. 

~ხრახნიანი ტუმბოები. 

} 

::36:: ზეთ-ჰაერის ქვაბთან შედარებით ნიტროგენ-ზეთის აკუმულატორების 

უპირატესობაა:{ 

~მაღალი ენერგოტევადობა მცირე გაბარიტების პირობებში.  

~დაბალი ფასი. 

~მაღალი ენერგოტევადობა, მიუხედავად დიდი გაბარიტისა. 

~მარტივი კონსტრუქცია. 

} 

::37:: ვაკუუმის მომხსნელი სარქველი  ეწყობა:{ 

~ჰიდროტურბინის მიმმართველი აპარატის დაკეტვისას მისი მიმართულებით ნაკადის 

მკვეთრი და სწრაფი მოძრაობით გამოწვეული უარყოფითი ეფექტის შემსუბუქების 

მიზნით.  
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~ჰიდროტურბინის მიმმართველი აპარატის გაღებისას მისი მიმართულებით ნაკადის 

მკვეთრი და ნელი მოძრაობით გამოწვეული უარყოფითი ეფექტის შემსუბუქების მიზნით. 

~ჰიდროტურბინის მიმმართველი აპარატის სწრაფი დაკეტვისას წნევის სახიფათო 

მომატების თავიდან ასაცილებლად. 

 ~გენერატორის მიმმართველი აპარატის დაკეტვისას მისი მიმართულებით ნაკადის 

მკვეთრი და სწრაფი მოძრაობით გამოწვეული უარყოფითი ეფექტის შემსუბუქების 

მიზნით. 

} 

::38:: უქმი საშვები ეწყობა:{ 

~ჰიდროტურბინის სპირალური კამერის მილყელზე. 

~ჰიდროტურბინის ლილვზე. 

~ჰიდროტურბინის სპირალური კამერის შესასვლელ კვეთში. 

~გამწოვი მილის შესასვლელ კვეთში. 

} 

::39:: ორმაგი რეგულირების ფრენსისის ჰიდროტურბინაში ხდება ერთდროული და 

შეთანხმებული გადაადგილება:{ 

~ მიმმართველი აპარატის ნიჩბების და უქმი საშვების სარქველის. 

~მიმმართველი აპარატის ნიჩბების და ტურბინის მუშა თვლის. 

~მიმმართველი აპარატის ნიჩბების და ტურბინის ფრთების. 

~არც ერთი პასუხი არ არის სწორი. 

} 

::40:: ორმაგი რეგულირების პელტონის ჰიდროტურბინაში ხდება ერთდროული და 

შეთანხმებული გადაადგილება:{ 

~საქშენის ნემსას და დეფლექტორის. 

~საქშენის ნემსას და ბარბაცასი. 

~დეფლექტორის და ბარბაცასი. 
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~საქშენის და მიმმართველი აპარატის ნიჩბების. 

} 

::41:: კაპლანის ჰიდროტურბინის ორმაგი რეგულირების კომბინატორული 

დამოკიდებულება:{ 

~თითოეული დაწნევისათვის განსხვავებულია. 

~არ არის დამოკიდებული დაწნევაზე. 

~დამოკიდებულია სერვომოტორის რაოდენობაზე. 

~დამოკიდებულია ტურბინაში გამავალ ხარჯზე. 

} 

::42:: ჰიდრავლიკური დარტყმის ფაზის დრო ეწოდება დროს, რომელიც საჭიროა:{ 

~ჰიდრავლიკური დარტყმის ტალღის მოძრაობისათვის მიმმართველი აპარატიდან წყლის 

თავისუფალ ზედაპირამდე და უკან. 

~ჰიდრავლიკური დარტყმის ტალღის მოძრაობისათვის მიმმართველი აპარატიდან წყლის 

თავისუფალ ზედაპირამდე. 

~დროს რომელიც საჭიროა დაწნევის მაქსიმალური მნიშვნელობის მისაღწევად. 

~დროს, რომელიც საჭიროა დაწნევის მინიმალური მნიშვნელობის მისაღწევად. 

} 

::43:: უარყოფითი ჰიდრავლიკური დარტყმა იწვევს:{ 

~ჰიდროტურბინის წნევის შემცირებას. 

~ჰიდროტურბინის წნევის გაზრდას. 

~ჰიდროტურბინის ხარჯის შემცირებას. 

~ჰიდროტურბინის ხარჯის გაზრდას. 

} 

::44:: ნორმების თანახმად აგრეგატის სრული დატვირთვის მოდებისას რეგულირბის 

უთანაბრობის კოეფიციენტი არ უნდა აჭარბებდეს:{ 
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~ 60%-ს.   

~70%-ს.   

~80%-ს.   

~90%-ს.   

} 

::45:: ჰიდროაგრეგატის მქნევარა მომენტი, რეგულირების დროებითი უთანაბრობის 

სიდიდის:{ 

~უკუპროპორციულია. 

~პირდაპირპროპორციულია. 

~ორჯერ მეტია. 

~არც ერთი პასუხი არაა სწორი. 

} 

::46:: ჩამოთვლილთაგან რომელია წყალმომარაგების სისტემა?{ 

~თვითდინებითი. 

~წყალსარინი. 

~ჰიდროდინამიკური. 

~გრიგალური. 

} 

::47:: ჩამოთვლილთაგან რომელია წყალმომარაგების სისტემა?{ 

~ეჟექტორული. 

~წყალსარინი. 

~ჰიდროდინამიკური. 

~გრიგალური. 

} 
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::48:: ჩამოთვლილთაგან რომელი ოპერაცია ხორციელდება ჰესის ზეთის მეურნეობაში?{ 

~ზეთის ხარისხის შემოწმება.  

~ზეთების შერევა. 

~ნამუშევარი ზეთის დასაწყობება და მისი ხელმეორედ გამოყენება. 

~არც ერთ პასუხი არ არის სწორი. 

} 

::49:: ჩამოთვლილთაგან რომელი ოპერაცია ხორციელდება ჰესის ზეთის მეურნეობაში?{ 

~ნამუშევარი ზეთის ჩამოღვრა და შენახვა. 

~ზეთების შერევა. 

~ნამუშევარი ზეთის დასაწყობება და მისი ხელმეორედ გამოყენება. 

~არც ერთ პასუხი არ არის სწორი. 

} 

::50:: ჩამოთვლილთაგან შეკუმშულ ჰაერს მოიხმარს:{ 

~ზეთსადაწნეო მოწყობილობა, ზეთ-ჰაერის და ჰაერის ქვაბები (რესივერები). 

~ტრანსფორმატორები. 

~ჰიდროტურბინის სტატორი. 

~გამწოვი მილი. 

} 
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