საგანი - მანქანების კონსტრურება და საწარმოო ტექნოლოგიები
ბილეთი #1
1. რომელი ტექნოლოგიური პროოცესით მიიღება გარე ცილინდრული ზედაპირი სიმქისით
RZ=20 მკმ?
ა) საჭრისი რანდვით;
ბ) ბრტყლად ხეხვით;
გ) ახარატებით;
დ) ფრეზვით.
2.ჩარხის მაგიდაზე დადებულ პრიზმულ დეტალს რამდენი თავისუფლების ხარისხი
ეზღუდება?
ა) ერთი;
ბ) ორი;
გ) სამი;
დ) ექვსი
3.დეტალების მექნიკური დამუშავების პროცესში ტექნოლოგიური სისტემის დრეკადი
დეფორმაციის გავლენით რა სახის ცდომილებები წარმოიქმნება?
ა) ტემპერატურული დეფორმაციები;
ბ) სისტემატური და შემთხვევითი;
გ) შიდა ძაბვებით გამოწვეული;
დ) გაწყობის ცდომილებები.
4. ჩარხის დინამიკური სისტემის ფუნქციონალური მთლიანი სტრუქტურული სქემის
საჭირო სტრუქტურული ელემენტები.
ა) დრეკადი სისტემა, ჭრის და ხახუნის პროცესი, პროცესები ძრავში;
ბ) დრეკადი სისტემა და ჭრის პროცესი;
გ) დრეკადი სისტემა და ხახუნის პროცესი;
დ) დრეკადი სისტემა, ჭრის და ხახუნის პროცესები.

5. რას წარმოადგენს დინამიკური რგოლის გადამცემი ფუნქცია.
ა) გამომავალი და შემავალი სიდიდეების ნამრავლს;
ბ) გამომავალი და შემავალი სიდიდეების გამოსახულებათა ფარდობას;
გ) გამომავალი და შემავალი სიდიდეების ჯამს;
დ) გამომავალი და შემავალი სიდიდეების სხვაობას.
6. ჩამოთვალეთ თესვის და რგვის სახეები.
ა)მწკრივად თესვა, ჯვარედინად თესვა, ვიწრო მწკრივად თესვა, ფართო მწკრივად თესვა,
ლენტური თესვა, ფუნქციური თესვა, ბუდობრივი თესვა, მობნევითი თესვა.
ბ)ზოლებრივი თესვა, ცალმხრივი თესვა;
გ)მობნევითი თესვა. რომბისებრი თესვა;
დ)საშემოდგომო თესვა, საგაზაფხულო თესვა, მეორადი თესვა.

7. კომპლექსური სასოფლო-სამეურნეო აგრეგატი არის
ა) აგრეგატი, რომელიც ერთი გავლით ასრულებს ერთ ოპერაციას;
ბ) აგრეგატი, რომელიც ერთი გავლით ასრულებს რამდენიმე ოპერაციას;
გ) აგრეგატი, რომელიც ასრულებს ძირითადი დამუშავების სამუშაოებ;
დ) აგრეგატი, რომელიც ერთი გავლით ასრულებს სატრანსპორტო სამუშაოებს.

8. რომელი ძირითადი პარამეტრები ახასიათებს ნებისმიერ რხევას
ა) ამპლიტუდა და რყევა ;
ბ) ამპლიტუდა და სიხშირე;
გ) სიხშირე და გადაადგილება;
დ) რყევა და გადაადგილება .
9. მოქმედი ძალის დინამიკურობას გან საზღვრავს ცვალებადობა
ა) დროში;
ბ) სივრცეში;
გ) სითხეში;
დ) ჰაერში.
10. რა არის დამჭირხნი სარქველების დანიშნულება?
ა) დაჭირხნილი ორთქლის წნევის გაზომვა;
ბ) დაჭირხნილი ორთქლის წნევის სიდიდის რეგულირება;
გ) მუშა აგენტის ორთქლის შეწოვა კომპრესორში;
დ) შეწოვის წნევის რეგულირება.
11. რა არის ჩობალების დანიშნულება?
ა) მიაწოდოს ზეთი კარტერში;
ბ) არეგულიროს ზეთის წნევის სიდიდე კარტერში;
გ) მიაწოდოს ზეთი შეზეთვის ადგილებში;
დ) დაიცვას ჰერმეტულობა კარტერსა და გარემოს შორის.
12. ფოტოფორმა წარმოადგენს:
ა) საბეჭდ ფორმას;
ბ) ნახატ;.
გ) დიაპოზიტივს;
დ) ანაბეჭდს.
13. შტრიხული ორიგინალების სიმკვრივეების დონეებია:
ა) ორი;
ბ) ოთხ;.
გ) ექვსი;
დ) რვა.

14. ზაფხულის საკაბე ქსოვილებია:
1) შალი;
2) აბრეშუმი, ბამბა;
3) ბეწვეული;
4) ტყავი.
15 .რა არის აქსესუარი:
1) კაბა;
2) ფეხსაცმელი;
3) ჰალსტუხი;
4) შარვალი.
16.გრძივი გახერხვისათვის მრგვალი ხერხების კბილებს აქვთ შემდეგი სამი პროფილი:
ა) სწორი, ტეხილი და ამოზნექილი უკანა წახნაგი;
ბ) სწორი და ამოზნექილი უკანა წახნაგი;
გ) მხოლოდამოზნექილი უკანა წახნაგი;
დ) სწორი და ტეხილი უკანა წახნაგი;
17. ლენტური ხერხები დანიშნულია:
ა) მრუდწირული, სწორხაზოვანი და წიბოზე დახერხვისათვის;
ბ) მხოლოდ ფილების მრუდწირული დახერხვისათვის;
გ) მასალების სწორხაზოვანი დახერხვისათვის;
დ) მხოლოდ სწორხაზოვანი დახერხვისათვის.
18. როგორ გამოითვლება მიმდევრობით შეერთებული დინამიკური რგოლების საერთო
გადამცემი ფუნქცია.
ა) ცალკეული რგოლების გადამცემი ფუნქციების ნამრავლი;
ბ) ცალკეული რგოლების გადამცემი ფუნქციების ჯამი;
გ) რგოლების გადამცემი ფუნქციების ნამრავლის შეფარდება მათ ჯამზე;
დ) რგოლების გადამცემი ფუნქციების ჯამის შეფარდება მათ ნამრავლზე.
19. შუალედური ინფორმაციის შემცველია:
ა)
ბ)
გ)
დ)

ანაბეჭდი;
ბროშურა;
დიაპოზიტივი;
ორიგინალი.

20. ღია ტიპის როლერებში ჩაის ფოთლის გრეხის ოპტიმალური ხანგრძლიობა შეადგენს:
ა) 20 წთ
ბ) 30 წთ
გ) 45 წთ
დ) 60 წთ

საგანი მანქანების კონსტრუირება და საწარმოო ტექნოლოგიები
ბილეთი №2
1. რომელი მჭრელი
მისაღებად?

იარაღი

გამოიყენება

მთლიან

მასალაში

ნახვრეტის

ა) შიგსახრახნი საჭრისი;
ბ) ზენკერი;
გ) ბურღი;
დ) საწელავი.
2. საშუალო სირთულის მანქანის გამოსაშვები რაოდენობა სერიაში იცვლება 6–
დან 26–მდე, რომელი სახის წარმოებას შეუძლია აითვისოს მანქანის გამოშვება?
ა) მასობრივი;
ბ) მსხვილსერიული;
გ) სერიული;
დ) წვრილსერიული.
3. რა მეთოდით შეიძლება მივიღოთ თუჯუსაგან დამზადებული ჩანგლის
ნამზადი?
ა) წნეხზე შტამპვით;
ბ) უროზე თავისუფალი ჭედვით;
გ) ჩამოსხმით;
დ) ელექტროქიმიური მეთოდით.
4. ჩარხის დინამიკური სისტემის ფუნქციონალური მთლიანი სტრუქტურული
სქემის საჭირო სტრუქტურული ელემენტები
ა) დრეკადი სისტემა, ჭრის და ხახუნის პროცესი, პროცესები ძრავაში;
ბ) დრეკადი სისტემა და ჭრის ძალები;
გ) დრეკადი სისტემა და ხახუნის ძალები;

დ) დრეკადი სისტემა, ჭრის და ხახუნის პროცესები.

5. სიჩქარის
მოცულობითი
შემადგენელი ელემენტები

რეგულირების

ჰიდროამძრავის

ძირითადი

ა) ჰიდროტუმბო, გამშვები სარქველი და რეგულირებადი ჰიდრავლიკა;
ბ) ჰიდროტუმბო, სარედუქციო სარქველი და ჰიდროძრავა;
გ) რეგულირებადი ჰიდროტუმბო, გამშვები სარქველი და ჰიდროძრავა;
დ) ჰიდროტუმბო, რეგულირებადი დროსელი და ჰიდროძრავა.
6. გუთნის კლასიკური სქემა მოიცავს შემდეგ სამუშაო ორგანოებს:
ა) სახნისი, დისკო, ტანი, ფრთა, ველის გვერდი;
ბ) საკვეთელი, ფრთა, ველის გვერდი, საყრდენი თვალი;
გ) დისკოსებრი საკვეთელი, ჩარჩო, ღრმა გაფხვიერებული სახნისი;
დ) ჩარჩო, წინამხვნელი, საკვეთელი, ძირითადი ტანი, ღრმად გამაფხვიერებელი,
საკიდის
სისტემა.
7. შუალედური ინფორმაციის შემცველია:
ა) ანაბეჭდი;
ბ) ბროშურა;
გ) დიაპოზიტივი;
დ) ორიგინალი.
8. სკანირების პროცესია:
ა) ბეჭდვა;
ბ) შკალების დამზადება;
გ) ინფორმაციის შეყვანა;
დ) ჩაწერილი ინფორმაციის გამჟღავნება.
9. შუქფილტრები გამოიყენება:
ა) სხივის შერჩევითი გატარებისათვის;
ბ) სრული გატარებისათვის;
გ) შთანთქმისათვის;
დ) ინფორმაციის ეკრანული წარმოსახვისათვის.
10. რომელი ანატომიური ელემენტებისაგან შედგება ხის წლიური შრე:

ა) წიწვებისა და ფოთლებისაგან;
ბ) ჭურჭლებისა და ფისის სავალი მილებისაგან;
გ) ადრეული და გვიანა მერქნისაგან;
დ) ტექსტურისა და ქერქისაგან.

11. ტენის რა სახეები გვხვდება მერქანში:
ა) ბმული და თავისუფალი;
ბ) სორბციული და დესორბციული;
გ) ცელუზოლური და მიკროფიბლიური;
დ) წონასწორული და პერფორაციული.
12. დეტალების დამუშავების სიზუსტეზე არ მოქმედებს:
ა) მჭრელი იარაღის სიზუსტე;
ბ) ჩარხის სიზუსტე;
გ) სამარჯვის სიზუსტე;
დ) მერქნის ქიმიური შემადგგენლობა.
13. როგორ გამოიჭრება ფეხსაცმლის ბუნებრივი საზედაპირე ტყავი:
ა) ფენილების სახით;
ბ) ერთეული გამოჭრით;
გ) ორივე ერთად;
დ) არცერთი.

14. რომელია თბილი ფერი:
ა) შავი;
ბ) წითელი;
გ) ლურჯი;
დ) მწვანე.
15. თარგების დანიშნულება:
ა) მოდელის გარეგნული სახის განსაზღვრა;
ბ) ნაწარმის ზომის განსაზღვრა;
გ) ტანსაცმლის დეტალების გამოჭრა;
დ) ტანსაცმლის დეტალების შეერთება.

16. რა არის მუდმივი იზოთერმული პროცესის დროს?
ა) წნევა;
ბ) ტემპერატურა;
გ) აგრეგატული მდგომარეობა;
დ) მოცულობა.

17. რაზე არის დამოკიდებული აირის მუდმივას მნიშვნელობა?
ა) აირის სახეობაზე;
ბ) აირის ტემპერატურაზე;
გ) აირის წნევაზე;
დ) აირის რაოდენობაზე.
18. რა არის მუდმივი იზობარული პროცესის დროს?
ა) ტემპერატურა;
ბ) წნევა;
გ) მოცულობა;
დ) აგრეგატული მდგომარეობა.
19. რა მეთოდებით ხორციელდება გრუნტებისა და ქანების დაშლა:
ა) მექანიკური ხერხით;
ბ) ჰიდრავლიკური ხერხით;
გ) აფეთქებით;
დ) ყველა ზემოთ აღნიშნული მეთოდით.

20. რა ტიპის მანქანებს მიეკუთვნებიან ბულდოზერები:
ა) მიწასათხრელ მანქანებს;
ბ) მოედნების, გზების, გრუნტის ყრილების მოსასწორებელ მანქანებს;
გ) მოწასათხრელ – სატრანსპორტო მანქანებს;
დ) ქვაბულების, ორმოების, არხების და სხვა მიწის სამუშაოების მანქანებს.

საგამოცდის საკითხები
მანქანათა მექანიკა, ტექნოლოგიური მანქანები
და ავტომატიზებული კომპლექსები

1. რას წარმოადგენს ჩარხის დინამიკური სისტემის დრეკადი სისტემის სტატიკური
მახასიათებელი Wyc.
ა) დრეკადი Y გადაადგილების ფარდობას P მოდებულ ძალასთან;
ბ) P მოდების ძალის ფარდობას დრეკად გადაადგილებასთან;
გ) დრეკადი სისტემის ცალკეული ელემენტების ფარდობას;
დ) შესასვლელზე და გამოსასვლელზე მოდებული ძალების ფარდობას.
2. ჩარხის დინამიკური სისტემის ფუნქციონალური მთლიანი სტრუქტურული სქემის
საჭირო სტრუქტურული ელემენტები.
ა) დრეკადი სისტემა, ჭრის და ხახუნის პროცესი, პროცესები ძრავაში;
ბ) დრეკადი სისტემა და ჭრის პროცესი;
გ) დრეკადი სისტემა და ხახუნის პროცესი;
დ) დრეკადი სისტემა, ჭრის და ხახუნის პროცესები.
3. ჩარხის დინამიკური სისტემის მუდმივპარამეტრებიანი გაწრფივებული მოდელის
დინამიკური მდგრადობის შეფარდების ფართოდ გამოყენებადი კრიტერიუმები.

ა) რაუს–ჰურვიცის და ნაიკვისტის კრიტერიუმები;
ბ) პოპოვის კრიტერიუმი;
გ) კოტოვის კრიტერიუმი;
დ) ბონჯიორნის კრიტერიუმი.
4. როგორ გამოითვლება დინამიკური სისტემის ამპლიტუდურ–სიხშირული
მახასიათებელი A(ω).
ა) გამომავალი კოორდინატის რხევების ამპლიტუდის ფარდობა შემავალი
კოორდინატის ამპლიტუდასთან;
ბ) რხევების ამპლიტუდების ჯამი;
გ) ამპლიტუდების სხვაობა;
დ) ამპლიტუდების ნამრავლი.
5. როგორ დინამიკურ სისტემაში წარმოიშვება ავტორხევები.
ა) წრფივ მუდმივკოეფიციენტებიან დინამიკურ სისტემაში;
ბ) წრფივ ცვალებად კოეფიციენტებიან დინამიკურ სისტემაში;
გ) დრეკად რგოლებიან არაწრფივ დინამიკურ სისტემაში;
დ) ხისტ რგოლებიან დინამიკურ სისტემაში.
6. რას წარმოადგენს დინამიკური რგოლის გადამცემი ფუნქცია.
ა) გამომავალი და შემავალი სიდიდეების ნამრავლს;
ბ) გამომავალი და შემავალი სიდიდეების გამოსახულებათა ფარდობა;
გ) გამომავალი და შემავალი სიდიდეების ჯამს;
დ) გამომავალი და შემავალი სიდიდეების სხვაობას.
7. რა სახის განტოლებათა სისტემით აღიწერება დინამიკური სისტემის მოძრაობა
ლაპლასის გარდაქმნების გამოყენებით.
ა) ტრანსცენდენტური ალგებრული განტოლებებით;
ბ) წრფივი სახის ალგებრული განტოლებით;
გ) მუდმივპარამეტრებიანი წრფივი დიფერენციალური განტოლებებით;
დ) ცვალებადპარამეტრებიანი დიფერენციალური განტოლებებით.
8. როგორ გამოითვლება მიმდევრობით შეერთებული დინამიკური რგოლების
საერთო გადამცემი ფუნქცია.
ა) ცალკეული რგოლების გადამცემი ფუნქციების ნამრავლი;
ბ) ცალკეული რგოლების გადამცემი ფუნქციების ჯამი;
გ) რგოლების გადამცემი ფუნქციების ნამრავლის შეფარდება მათ ჯამზე;
დ) რგოლების გადამცემი ფუნქციების ჯამის შეფარდება მათ ნამრავლზე.

9. როგორ გამოითვლება სისტემის მტყუნების წარმოქმნის ალბათობა, როდესაც
სისტემაში შემავალი ელემენტები წარმოადგენენ მუდმივად დატვირთულ
სარეზერვო ელემენტებს.
ა) ცალკეული ელემენტების მტყუნებათა ალბათობების ნამრავლი;
ბ) ცალკეული ელემენტების მტყუნებათა ალბათობების ჯამი;
გ) ცალკეული ელემენტების მტყუნებათა ჯამი მათ უმტყუნო მუშაობის
ალბათობებთან;
დ) ცალკეული ელემენტების მტყუნებათა შეფარდება.
10. ძირითადი სტრუქტურული განსხვავება მარტივ ჰიდროცილინდრსა და
დიფერენციალურ ჰიდროცილინდრს შორის.
ა) ტელესკოპური ცილინდრი;
ბ) ორმხრივჭოკიანი დგუში;
გ) საფეხურიანი ყვინთა;
დ) დგუში, გარე ცილინდრული ზედაპირის ფორით.
11. მომენტიანი ჰიდროძრავის ძირითადი კინემატიკური განსხვავება სხვა ტიპის
ძრავებისაგან.
ა) მოძრავი რგოლის თნაბარი სიჩქარის განხორციელებით;
ბ) ამყოლი რგოლის თანაბარი აჩქარების განხორციელებით;
გ) არამთლიანი ბრუნვის კუთხური გადაადგილების განხორციელებით;
დ) უკუქცევითი–წინსვლითი მოძრაობების განხორციელებით.
12. რა მიზანს ემსახურება ტელესკოპური ცილინდრის გამოყენება.
ა) დიდი სვლის მიღებას;
ბ) წინსვლითი მოძრაობიდან ბრუნვითი მოძრაობაზე გადასვლას;
გ) ბრუნვითი და წინსვლითი მოძრაობების შეჯამებას;
დ) ბრუნვითი მოძრაობების შეჯამებას.
13. რა განაპირობებს სიჩქარეთა სხვაობას ერთი და იგივე ხარჯის მიწოდებისას,
დიფერენციალური ჰიდროცილინდრის მუშა არეებში.
ა) ჭოკის არსებობა ერთ–ერთ მუშა არეში;
ბ) ცილინდრის დიამეტრების სხვაობა;
გ) ჭოკების დიამეტრების სხვაობა;
დ) ცილინდრის ტელესკოპური შესრულება.
14. პნევმატიკური ამძრავის უმარტივესი სტრუქტურული სქემის აუცილებელი
სტრუქტურული ელემენტები.

ა) ფილტრი, წნევის რეგულატორი, ზეთის სარქველი, პნევმოგამანაწილებელი და
პნევმოცილინდრი;
ბ) გამშვები სარქველი, პნევმოგამანაწილებელი, პნევმოცილინდრი;
გ) ფილტრი, წნევის რეგულატორი, სიჩქარის სტაბილიზატორი;
დ) ფილტრი, სიჩქარის სტაბილიზატორი და პნევმოცილინდრი.
15. რეგულირებადი ჰიდროდროსელის დანიშნულება.
ა) წნევის ცვლა დროსელის შესავალზე;
ბ) გამავალი სითხის წნევის რეგულირება;
გ) ხარჯის ცვლა დროსელის შესავალზე;
დ) დროსელიდან გამავალი სითხის ხარჯის ცვლა.
16. სარედუქციო სარქველის დანიშნულება.
ა) წნევის რეგულირება სარქველის შესასვლელზე;
ბ) წნევის რეგულირება სარქველის გასასვლელზე;
გ) სითხის ხარჯის რეგულირება სარქველის შესასვლელზე;
დ) სითხის ხარჯის რეგულირება სარქველის გასასვლელზე.
17. ჩამოსაშვები სარქველის დანიშნულება.
ა) წნევის სტაბილიზაცია შესასვლელზე;
ბ) წნევის სტაბილიზაცია გასასვლელზე;
გ) წნევათ შეჯამება შესასვლელზე;
დ) წნევათა შეჯამება გასასვლელზე.
18. სიჩქარის რეგულატორის ძირითადი სტრუქტურული ელემენტები.
ა) ჩამოსაშვები სარქველის და დროსელის ერთობლიობა;
ბ) სარედუქციო სარქველის და დროსელის ერთობლიობა;
გ) ჩამოსაშვები და სარედუქციო სარქველების ერთობლიობა;
დ) ჰიდრომანაწილებლის და ჩამოსაშვები სარქველის ერთობლიობა.

19. სითხის მანაწილებლის ძირითადი სტრუქტურული ელემენტები.
ა) წრიულ ღარებიანი ღერძული გადაადგილების მკვეთარა და წრიული ფანჯრებით
აღჭურვილი მილისა;
ბ) წრიულ ღარებიანი მკვეთარა და გადასაშვები სარქველი;
გ) წრიულ ფანჯრებიანი მილისა და გადამშვები სარქველი;
დ) წრიულ ღარებიანი მკვეთარა და სარედუქციო სარქველი.

20. ორ და სამპოზიციანი მანაწილებლების ძირითდი კინემატიკური და
ფუნქციონალური განსხვავებანი.
ა) მკვეთარა იკავებს ორ ან სამ პოზიციას და ანხორციელებს ჰიდროცილინდრში
სითხის მიწოდების ორ ან სამ სქემას;
ბ) მკვეთარა იკავებს ორ ან სამ პოზიციას და არეგულირებს შესაბამისი რაოდენობის
წნევათა განხორციელებას გასასვლელზე;
გ) მკვეთარა იკავებს ორ ან სამ პოზიციას და ანხორციელებს ორი ან სამი სიდიდის
სითხის სიჩქარეთა რეალიზებას;
დ) მკვეთარა იკავებს ორ ან სამ პოზიციას და არეგულირებს წნევათა მიწოდების ორ
ან სამ სქემას.
21. სიჩქარის მოცულობითი რეგულირების ჰიდროამძრავის ძირითადი შემადგენელი
სტრუქტურული ელემენტები.
ა) ჰიდროტუმბო, გადამშვები სარქველი და რეგულირებადი ჰიდროძრავა;
ბ) ჰიდროტუმბო, სარედუქციო სარქველი და ჰიდროძრავა;
გ) რეგულირებადი ჰიდროტუმბო, გადამშვები სარქველი და ჰიდროძრავა;
დ) ჰიდროტუმბო, რეგულირებადი დროსელი და ჰიდროძრავა.
22. სიჩქარის დროსელური რეგულირების სქემების ძირითადი სტრუქტურული
ელემენტები.
ა) ჰიდროტუმბო, გადასაშვები სარქველი, რეგულირებადი დროსელი,
ჰიდრომანაწილებელი და ჰიდროცილინდრი;
ბ) რეგულირებადი ჰიდროტუმბო, ჰიდრომანაწილებელი და ჰიდროცილინდრი;
გ) ჰიდროტუმბო, სარედუქციო სარქველი და ჰიდროცილინდრი;
დ) რეგულირებადი ჰიდროტუმბო, სარედუქციო სარქველი და ჰიდროცილინდრი.

23. სიჩქარის დროსელური რეგულირების სქემების ძირითადი ვარიანტებია.
ა) დროსელირება „შესასვლელზე“, „გამოსასვლელზე“ და „პარალელზე“;
ბ) დროსელირება „შესასვლელზე“ და „პარალელზე“;
გ) დროსელირება „გასასვლელზე“ და „პარალელზე“;
დ) დროსელირება „შესასვლელზე“ და „გასასვლელზე’.

24. საქშენ–საფარი სარეგულირებელი მოწყობილობის ძირითადი ელემენტები,
რეგულირებადი პარამეტრი.
ა) ზეთის მიწოდების მილაკი და ბრტყელი საფარი, სითხის გასავალი ხარჯი;
ბ) მილაკი და ცილინდრული საფარი, სითხის გასავალი ხარჯი;

გ) ზეთის მიწოდების მილაკი და ბრტყელი საფარი, სითხის წნევა;
დ) მილაკი და მასში ჩაყენებული მოძრავი ცილინდრული სხეული, სითხის წნევა.
25. უკუკავშირის გარეშე ჰიდრომაძლიერებლის სქემის ძირითადი სტრუქტურული
ელემენტები.
ა) გადასაშვები სარქველი და სიჩქარის რეგულატორი;
ბ) გადასაშვები სარქველი და ჰიდროცილინდრი;
გ) დროსელული ჰიდრომანაწილებელი და ჰიდროცილინდრი;
დ) დროსელული ჰიდრომანაწილებელი, ჰიდროცილინდრი და დაბრუნების
ზამბარები.

mimarTuleba #56

1. ra zRvrebSi icvleba xaxunis koeficientis mniSvneloba
a) -1 .....…+1
b) 0 .....…∞
g) 0 .....…1
d) 1 .....…∞
2. ra ganzomileba aqvs gorvis xaxunis koeficients
a) m/wm
b) sm
g) grami
d) ar aqvs ganzomileba
3. ra ganzomileba aqvs srialis xaxunis koeficients
a) sm
b) grami
g) ar aqvs
d) grami
4. Zalis ganzomileba SI sistemaSi

a) grami
b) niutoni
g) kilogrami
d) niuton-metri
5. drekadobis modulis ganzomileba
a) mm2
b) mpa
g) n.m.
d) m/wm2
6. brtyeli kuTxis saerTaSoriso ganzomileba
a) grad
b) steradiani
g) radiani
d) wm
7. meqanikuri manqanaTa saimedoobis umTavresi kriteriumia
a) korozia
b) daRliloba
g) cveTa
d) dabereba
8. mtyunebisa da umtyuneblobis albaTobis zRvrebi
a) -∞ .....…+∞
b) -1 .....…+1
g) -1 .....…0
d) 0 .....…+1
9. mtyunebis intensivobis maxasiaTebeli ganawilebis veibulis kanonis
SemTxvevaSi aris
a) swori xazi
b) wrewiri
g) `abazanis mrudi~
d) parabola

10. mtyunebis simkvrive f(t) aris warmoebuli
a) mtyunebis intensivobis λ(t)
b) umtyuneblobis albaTobis P(t)
g) mtyunebis albaTobis F(t)
d) umtyunebo muSaobis saSualo drois, t

11. ra ganzomileba aqvs rxevis sixSires
a) omi
b) amperi
g) herci
d) vati
12. romeli ZiriTadi parametrebi axasiaTebs nebismier rxevas
a) amplituda da ryeva
b) amplituda da sixSire
g) sixSire da gadaadgileba
d) ryeva da gadaadgileba
13. moqmedi Zalis dinamikurobas gansazRvravs cvalebadoba
a) droSi
b) sivrceSi
g) siTxeSi
d) haerSi
14. drekadi sistemis elastiuroba ganisazRvreba
a) simZafriT
b) moqnilobiT
g) datvirTviT
d) sixistiT
15. meqanikuri vibracia gamoiyeneba
a) fxvieri masalis gadasaadgileblad
b) fxvieri masalis dasaxarisxeblad

g) fxvieri masalis SesamWidroeblad
d) yvela zemoT CamoTvlilSi
16. rogori tipis kavebi gamoiyeneba tvirTamwev manqanebSi
a) erTmagi (erTrqiani)
b) ormagi

(orrqiani)

g) finebiani
d) yvela zemoT dasaxelebuli
17. ra daniSnulebiT gamoiyeneba polispasti
a) Zalis sididis mogebisaTvis
b) mgrexi momentis SemcirebisaTvis
g) gadacemis ricxvis SemcirebisaTvis
d) yvela zemoT dasaxelebulisaTvis
18. ra tipis amZravebi gamoiyeneba tvirTamwev meqanizmebSi
a) xelis
b) eleqtruli
g) hidravlikuri da pnevmaturi
d) yvela zemoT dasaxelebuli amZravi
19. ra SemTxvevaSi gamoiyeneba domkratebi
a) tvirTis asawevad 1 m-mde simaRleze
b) tvirTis asawevad 0,5 m-mde simaRleze
g) tvirTis asawevad 1,5 m-mde simaRleze
d) tvirTis asawevad 0,1 m-mde simaRleze
20. ra ZiriTadi parametrebia saWiro tvirTamwevi meqanizmis
gaangariSebisaTvis
a) tvirTamweoba da awevis simaRle
b) tvirTamweoba da tvirTis awevis siCqare
g) tvirTamweoba, meqanizmis muSaobis reJimi, polispastis tipi da
kinematikuri sqema
d) yvela zemoT CamoTvlili parametri

21. ra saxis manqanebi miekuTvneba uwyveti moqmedebis satransporto
manqanebs
a) bunkerebi da mkvebavebi
b) milebi, Rarebi masalebis CamosaSvebad
g) konveierebi (transportiorebi)
d) dozatorebi, avtomaturi sawonebi
22. ra ganzomileba aqvs amwe-satransporto manqanis Zravis simZlavres SI
sistemaSi
a) kg.m.
b) n.m.
g) n.m./wm
d) kg.m/wm
23. ra meTodebiT xorcieldeba gruntebisa da mTis qanebis daSla
a) meqanikuri xerxiT
b) hidravlikuri xerxiT
g) afeTqebiT
d) yvela zemoT aRniSnuli meTodiT
24. gruntebis kategoriebi damuSavebis siZnelis mixedviT miwasaTxreli
manqanebisaTvis (n. dombrovski, a. zeleniniT)
a) 4
b) 5
g) 8
d) 10
25. ra tipis manqanebs miekuTvneba buldozeri
a) miwasaTxrel manqanebs
b) moednebis, gzebis, gruntis yrilebis mosasworebel manqanebs
g) miwasaTxrel-satransporto manqanebs
d) qvabulebis, ormoebis, arxebis da sxv. miwis samuSaoebis manqanebs
26. gruntebis kategoriebi damuSavebis siZnelis mixedviT burRviTi
samuSaoebisaTvis (m. protodiakonoviT)

a) 8
b) 5
g) 10
d) 20
27. ras udris msxvrevis xarisxi, Tu kubisebri formis qvis naWers
gavyofT eqvsi sibrtyiT tol nawilebad.
a) 24
b) 18
g) 3
d) 6
28. wminda produqtis masa sawyis masalaSi aris 25 kg. gacxavebis Semdeg
miRebuli wminda produqtis masa Seadgens 20 kg-s. ras udris
daxarisxebis efeqturoba %-Si.
a) 100
b) 80
g) 90
d) 50
29. ras udris qvis naWris saSualo geometriuli zoma, Tu misi sigrZea
90mm, sigane 30mm, sisqe 10mm
a) 60 mm
b) 15 mm
g) 30 mm
d) 45 mm
30. romeli masalis dasafqvavad gamoviyenebT sveli dafqvis wisqvils
a) cementis klinkeris
b) TabaSiris
g) Tixis
d) kiris
31. gawmendis romeli meTodia haeris yvelaze maRali xarisxiT gamwmendi
a) ciklonebiT

b) eleqtruli
g) saxeloebiani (naWris)
d) sveli (skruberebSi)
32. ybebiani samsxvrevi ybis martivi qanaobiT gamoiyeneba
a) wminda dafqvisaTvis
b) saSualo msxvrevisaTvis
g) msxvili msxvrevisaTvis
d) uxeSi dafqvisaTvis
33. cementis daxarisxebisaTvis romel meTods gamoiyenebdiT
a) gacxaveba brtyel sacrebze
b) sahaero separacia
g) hidravlikuri klasifikacia
d) gacxaveba mrudzedapirian sacrebze
34. CamoTvlilTagan romeli komponenti ar Sedis betonis SemadgenlobaSi
a) xreSi (RorRi)
b) rkina
g) cementi
d) qviSa
35. ramdeni saxis produqti (klasi) miiReba sam sacrian cxavSi masalis
gatarebiT
a) xuTi
b) sami
g) oTxi
d) eqvsi
36. razea damokidebuli betonis simtkice (marka)
a) msxvili Semavseblis zomaze
b) arevis xangrZlivobaze
g) msxvili Semavseblis formaze
d) wyal-cementis Tanafardobaze

samagistro gamocdebis testebi
kvebis da samacivro mowyobilobebi
1) raze aris damokidebuli airis mudmivas mniSvneloba?
a) airis saxeobaze
b) airis temperaturaze
g) airis wnevaze
d) airis raodenobaze
2) ra aris mudmivi izobaruli procesis dros?
a) temperatura
b) wneva
g) moculoba
d) agregatuli mdgomareoba
3) ra aris mudmivi izoTermuli procesis dros?
a) wneva
b) temperatura
g) agregatuli mdgomareoba
d) moculoba
4) ra aris mudmivi izoqoruli procesis dros?
a) wneva
b) temperatura
g) moculoba
d) agregatuli mdgomareoba
5) macivari manqanis kompresoris kumSvis adiabaturi procesis dros
rogori unda iyos kuTri sicivis mwarmoeblobis nazrdi?
a) dq < 0
b) dq > 0
g) dq = 0
d) dq = const
6) macivari manqanis kompresoris kumSvis izoTermuli procesis dros
rogori unda iyos kuTri sicivis mwarmoeblobis nazrdi?
a) dq = const
b) dq = 0
g) dq < 0
d) dq > 0
7) macivari manqanis kompresoris kumSvis adiabaturi procesis dros
ras udris kompresoris kuTri muSaoba?
a) l > i2 − i1
b) l < i2 − i1

g) l = i2 − i1
d) l = 0
8) ra sidideebiT gamoisaxeba kompresoris moculobiTi danakargebi?
a) miwodebis koeficientiT
b) m.q.k-iT
g) indikatoruli koeficientiT
d) samacivro koeficientiT
9) ras ewodeba macivari manqanis masuri sicivis mwarmoebloba?
a) moculoba droSi
b) wneva droSi
g) sicivis raodenoba droSi
d) temperatura droSi
10) romeli miekuTvneba macivari manqanis ZiriTad elementebs?
a) cilindri
b) karteri
g) muxla lilvi
d) kompresori
11) ra saxis rgolebi yendeba dguSze?
a) Semwovi
b) zeTis gamacivebeli
g) muSa agentis gamacivebeli
d) kompresiuli
12) ra aris zeTis momxsneli rgolebis daniSnuleba?
a) cilindris zedapiridan muSa agentis mocileba
b) muSa agentis gaciveba
g) airis wnevis Seqmna cilindrSi
d) cilindris zedapiridan zeTis mocileba
13) ra aris kompresiuli rgolebis daniSnuleba?
a) muSa agentis gaciveba
b) zeTis gaciveba
g) cilindrisa da dguSis SemWidroeba
d) cilindris zedapiridan zeTis mocileba
14) ra aris Semwovi sarqvelebis daniSnuleba?
a) Sewovis wnevis sididis gazomva
b) muSa agentis orTqlis Sewova kompresorSi
g) Sewovis wnevis regulireba
d) daWirxnili orTqlis wnevis sididis regulireba
15) ra aris damWirxni sarqvelebis daniSnuleba?
a) daWirxnili orTqlis wnevis gazomva
b) daWirxnili orTqlis wnevis sididis regulireba
g) muSa agentis orTqlis Sewova kompresorSi

d) Sewovis wnevis regulireba
16) ra aris Cobalebis daniSnuleba?
a) miawodos zeTi karterSi
b) areguliros zeTis wnevis sidide karterSi
g) miawodos zeTi SezeTvis adgilebSi
d) daicvas hermetuloba kartersa da garemos Soris
17) saidan Rebulobs brunviT moZraobas zeTis tumbo?
a) dguSidan
b) barbacadan
g) muxla lilvidan
d) specialuri calke amZravidan
18) romeli
miekuTvneba macivari
manqanis
aparatebs?
a) regeneratori
b) Sualeduri WurWeli
g) kondensatori
d) filtri

ZiriTad

Tbogadamcem

19) ra aris saorTqleblis daniSnuleba?
a) moaxdinos kompresorSi zeTis aorTqleba
b) gaacios kompresori
g) gasces siTbo muSa agentidan garemoSi
d) aarTvas siTbo sakanSi arsebul produqts
20) ra aris kondensatoris daniSnuleba?
a) gaacios kompresori
b) aarTvas siTbo sakanSi arsebul produqts
g) gasces siTbo muSa agentidan garemoSi
d) moaxdinos kompresorSi zeTis kondensacia
21) fxvieri masalebis dozatorebis romel saxes Seesabameba
mwarmoeblobis formula
Q = bhvρϕ
a) Snekurs
b) lenturs
g) TefSiseburs
d) seqtoruls
22) TefSiseburi dozatoris mwarmoeblobis regulireba SesaZlebelia
Semdegi meqanizmebiT:
a) mxolod momkveTi danis radialuri gadaadgilebiT
b) mxolod teleskopuri cilindris vertikaluri gadaadgilebiT
g) mxolod TefSis brunvis sixSiris regulirebiT
d) samive meqanizmiT, erTmaneTisagan damoukideblad

23) ras aRniSnavs T perioduli qmedebis comsazeli
mwarmoeblobis saangariSo formulaSi
Wρϕ
Q=
T
a) varclis Sevsebis dro
b) varclis daclis dro
g) sruli teqnologiuri ciklis dro
d) comis temperatura

manqanebis

24) dguSiani tipis comdamyof manqanebSi rogor moZraobas asrulebs
comdamyofi Tavi?
a) ganuwyvetel brunviT moZraobas
b) wrfiv-ukuqceviT moZraobas
g) wyvetil brunviT moZraobas
d) comdamyofi Tavi uZravia
25) Ria tipis rolerebSi Cais foTlis grexis optimaluri
xangrZlioba Seadgens:
a) 20 wT
b) 30 wT
g) 45 wT
d) 60 wT
26) Cais saRnob manqanebSi foTlis tenianoba mcirdeba:
a) 62 %-mde
b) 70 %-mde
g) 55 %-mde
d) 40 %-mde
27) Camosxmis romeli meTodi gamoiyeneba blanti kvebis produqtebis
dafasoebisaTvis:
a) gravitaciuli
b) izobaruli
g) iZulebiTi
d) gravitaciul-izobaruli
28) Camosxmis romeli meTodi gamoiyeneba gaziani sasmelebis
CamosxmisaTvis?
a) gravitaciuli
b) vakuumuri
g) izobaruli
d) samive meTodi
29) siTxis dozirebis romeli principi gamoiyeneba gaziani sasmelebis
CamosxmisaTvis?
a) moculobiTi
b) mudmiv donemde
g)boTlis bolomde Sevseba
d)samive zemoTaRniSnuli meTodi

30) boTlebis damxuf manqanebSi sacobis swori orientireba boTlis
yelis mimarT xdeba:
a) sacobebis bunkerSi
b) sacobis bunkeridan gamosvlis momentSi
g) mimmarTvel RarSi
d) damxuf TavSi
31) ras iyeneben mgrZnobiare elementad winaRobis TermometrSi?
a) tivtivas
b) mavTuls
g) membranas
d) Termowyvils
32) ra dasaxeleba aqvs wnevis erTeuls n/m2
a) bari
b) paskali
g) fizikuri atmosfero
d) megapaskali
33) ra aris Termoeleqtruli Termometris mgrZnobiare elementi?
a) linza
b) Termowyvili
g) zambara
d)tivtiva
34) ra asoTi aRiniSneba temperatura kelvinis (Termodinamikuri)
skalaze?
a) t
b) T
g) K
d) C
35) rogori elementi gamoiyeneba zambarian wnevis sazom xelsawyoSi?
a) cilindruli
b) eleqtruli
g) drekadi
d) wriuli
36) ra ewodeba Warbi wnevis sazom xelsawyos?
a) pirometri
b) manometri
g) barometri
d) vakuummetri
37) romeli xelsawyo
a)
b)
g)

gamoiyeneba wnevaTa sxvaobis gasazomad?
barometri
diferencialuri manometri
manometri

d) pirometri
38) ramden nawilad aris dayofili temperaturis intervali yinulis
dnobisa da wylis duRilis wertilebs Soris farenheitis skalaze?
a) 100
b) 200
g) 180
d) 150
39) ra erTeulebSi zomaven nivTierebis masur xarjs SI sistemaSi?
a) kg/sT
b) kg/wm
g) t/sT
d) t/wm
40) ra ewodeba milgayvanilobaSi wnevaTa sxvaobis Sesaqmnel
Semaviwroebel elements?
a) tivtiva
b) droseli
g) membrana
d) bogiri
41) ra ewodeba donis meqanikur sazom xelsawyoebSi gamoyenebul
mgrZnobiare elements?
a) droseli
b) tivtiva
g) membrana
d) xraxni
42) riTi xdeba solenoiduri ventilis marTva?
a) TermowyviliT
b) eleqtromagnitiT
g) manometriT
d) turbiniT
43) ra ewodeba xarjis gasazom im xelsawyos, sadac wnevaTa sxvaoba
cvladia?
a) rotametri
b) diferencialuri manometri
g) manometri
d) barometri
44) ra erTeulebSi zomaven nivTierebis moculobiT xarjs SI
sistemaSi?
a) kg/wm
b) m3/sT
g) m3/wm
d) sm3/wm

45) ra ewodeba Cqarosnuli xarjmzomebis muSa elements?
a) membrana
b) tivtiva
g) xraxni
d) Termowyvili
46) romeli meTodi gamoiyeneba tenianobis gasazomad?
a) manometruli
b) gamoSrobis
g) diferencialuri
d) duRilis

merqnis damuSaveba
1. romeli anatomiuri elementebisagan Sedgeba xis wliuri Sre:
a)
b)
g)
d)
2.

wiwvebisa da foTlebisagan;
WurWlebisa da fisis savali milebisagan;
adreula da gviana merqnisagan;
teqsturisa da qerqisagan;

tenis ra saxeebi gvxvdeba merqanSi:
a)
b)
g)
d)

bmuli da Tavisufali;
sorbciuli da desorbciuli;
celuzoluri da mikrofibliuri
wonasworuli da perforaciuli

3. Zeli ewodeba daxerxil masalas, romlis
a)
b)
g)
d)

sigane
sigane
sigane
sigane

orjer metia sisqeze
orjer naklebia sisqeze;
da sisqe naklebia 100 mm-ze;
da sisqe metia 100 mm-ze;

4. ficari ewodeba daxerxil masalas, romlis
a)
b)
g)
d)

sigane da sisqe tolia;
sigane orjer metia sisqeze;
sigane orjer naklebia sisqeze;
sigrZe ar AaRemateba 3m-s.

5. saSrob kameraSi romeli detalebi miekuTvneba gamxurebels:
a) eJeqciuri danadgarebi;
b) ventiliatorebi

g) kaloriferebi
d) Semwov-gamwovi arxebi
6. saSrob kameraSi romeli detalebi miekuTvneba sacirkulacios:
a)
b)
g)
d)

damtenianebeli milebi;
ventilatorebi;
kaloriferebi
gverdiTi ekranebi.

7. ras ewodeba kameruli Srobis meTodi
a) Srobis agentis mdgomareobis ganrigs TakaraSi Sesvlisas;
b) fsiqometris mSrali da sveli Termometrebis maCveneblebis
aTvlas;
g) kameraSi 100-ze maRali temperaturis miRwevas;
d) Siga Zabvebis sididis gazomvas;
8. ramden safexuriania perioduli qmedebis Tanamedrove reJimebi:
a) 1 safexuriani;
b) 2 safexuriani;
g) 3 safexuriani;
d) 4 safexuriani;
9. Wris siCqare aris
a) mWreli iaraRis moZraobis siCqare miwodebis traeqtoriaze;
b) drois erTeulSi saWrisis mWreli piris an dasamuSavebeli
obieqtis
Sesabamisi
wertilis
gadaadgileba
Wris
traeqtoriaze.
g) dasamuSavebeli obieqtis gadaadgilebis siCqare;
d) saWrisis nebismieri wertilis moZraobis siCqare;
10. diskuri xerxiT xerxvis saxeebia:
a)
b)
g)
d)

ganivi da grZiv-ganivi;
grZivi da grZiv-ganivi;
grZivi, ganivi da Sereuli;
Sereuli;

11. grZivi gaxerxvisaTvis mrgvali xerxebis kbilebs aqvT Semdegi sami
profili
a)
b)
g)
d)

swori, texili da amozneqili ukana waxnagi;
swori da amozneqili ukana waxnagi;
mxolod amozneqili ukana waxnagi;
swori da texili ukana waxnagi;

12. lenturi xerxebi daniSnulia:

a) mrudwiruli, sworxazovani da wiboze daxerxvisaTvis;
b) mxolod filebis mrudwiruli daxerxvisaTvis;
g) masalebis sworxazovani daxerxvisaTvis;
d) mxolod sworxazovani daxerxvisaTvis;
13. xis damuSavebaSi gamoyenebuli frezebi iyofa or jgufad:
a) Camosacmeli da kidura;
b) sqeli da Txeli;
g) mTliani da awyobili;
d) grZivi da ganivi danawevrebis
14. lentaxerxiani Carxebi daniSnulia:
a) mxolod
merqnis
burbuSelis
filebis
mrudwiruli
danawevrebisaTvis;
b) wiboze daxerxvisaTvis;
g) morebis, brtyeli masalebis mrudwiruli,sworxazovani da
wiboze dasaxerxad;
d) mxolod didi diametris morebis dasaxerxad;
15. sarandi Carxebis muSa organoa:
a) mrgvali da lenturi xerxebi;
b) daniTi Tavi;
g) xerxebi;
d) lenturi xerxi;
16. reismusis Carxi daniSnulia:
a)
b)
g)
d)

namzadebis
gamzadebis
namzadebis
namzadebis

grZivi danawevrebisaTvis;
ganivi danawevrebisaTvis;
grZivi da ganivi danawevrebisaTvis;
sisqeze dakalibrebisaTvis;

17. muSa Spindelebis raodenobis mixedviT safrezi Carxebia:
a)
b)
g)
d)

mxolod erT Spindeliani
erTSpindeliani da orSpindeliani
mxolod mravalSpindeliani
mxolod orSpindeliani

18. morebis daSliTi daxerxvisas miiReba:
a)
b)
g)
d)

mxolod Zeli;
mxolod Camoganili ficari;
Camoganili da Camouganavi ficari;
mxolod Camouganavi ficari;

19. morebis daZelva daSliTi xerxvisas miiReba:

a)
b)
g)
d)

mxolod Zeli;
Zeli da Camouganavi ficrebi;
Zeli, Camoganili da Camouganavi ficrebi;
mxolod Camoganili ficrebi;

20. merqnis nakeTobebs ar miekuTvneba
a)
b)
g)
d)

kar-fanjrebi;
tara;
aveji;
sazeinklo magida;

21. detalebis damuSavebis sizusteze ar moqmedebs:
a)
b)
g)
d)

mWreli iaraRis sizuste;
Carxis sizuste;
samarjvis sizuste;
merqnis qimiuri Semadgenloba;

22. aveji ar SeiZleba iyos:
a)
b)
g)
d)

korpusuli;
karkasuli;
naxevarfabrikatuli;
rbili;

23. Sponidan namzadebis misaRebad gamoiyeneben:
a)
b)
g)
d)

mrgvalxerxa Carxebs;
giliotinas;
ormxriv bolomswors;
safrez Carxebs;

24. erTi masalidan misi qimiuri an meqanikuri damuSavebis saamwyobo
operaciis gareSe miRebul nakeTobas ewodeba:
a)
b)
g)
d)

detali;
kvanZi;
kompleqti;
kompleqsi;

25. burbuSelis filebis dakalibreba ar SeiZleba:
a)
b)
g)
d)

dawnexviT;
xerxviT;
cilindruli da torsuli freziT;
cilindruli da torsuli xexviT;

26. Sewebil Sereuli merqnisagan masalebs miekuTvneba:

a)
b)
g)
d)

merqnis burbuSelis fila;
fanera;
merqnis boWkos fila;
sadurglo fila;

27. kotris axdis procesSi warmoqmnili kuTxis parametrebidan romeli
warmoiqmneba Sponsaxdeli danis wina waxnagiT da Wris zedapirze
gavlebuli mxebiT:
a)
b)
g)
d)

alesvis kuTxe;
ukana kuTxe;
Wris kuTxe;
damatebiTi kuTxe;

28. faneris warmoebaSi Sponis paketebis awyobisas simetriis wesis dacva
gulisxmobs, rom faneris paketSi centraluri sibrtyesTan simetriulad
ganlagebul Sponis furclebs unda hqondeT:
a)
b)
g)
d)

sxvadasxva tenianoba;
boWkoebis erTnairi mimarTuleba;
sxvadasxva sisqe;
erTnairi temperature;

29. dawvrilmanebuli merqnisagan Sewebil masalebs warmoadgenen:
a)
b)
g)
d)

sadurglo fila
merqnis burbuSelis fila;
fanera;
merqnis Sreuli plastikebi;

30. eqstruziuli meTodiT filebis damzadebis teqnologiuri procesi
sibrtyivi meTodiT damzadebisagan gansxvavdeba Semdegi teqnologiuri
operaciebis gamoricxviT:
a)
b)
g)
d)

merqnis nawilakebis Sroba;
paketis formireba da winaswari dawnexa;
nafotis damzadeba;
merqnis nawilakebis SemakavSirebelTan Sereva.

31. mTian pirobebSi gamoyenebuli xe-tyis
ekologiurad uvnebeli teqnikuri saSualeba.
a)
b)
g)
d)

damamzadebeli

yvelaze

muxluxa traqtori;
Tvliani traqtori;
sabagiro danadgari;
cocxali gamwevi Zala;

32. xe-tyis damzadebaze rogor pirobebSi gamoiyeneba yvelaze metad
ganivgadasatani morsaTrevi sabagiro danadgari:

a)
b)
g)
d)

vakeze ganlagebul tyekafebze;
20 gradusze naklebi daxrilobis ferdobebze;
20 gradusze meti daxrilobis ferdobebze;
Waobian adgilebSi ganlagebul tyekafebze.

33. yvelaze metad razea damokidebuli
agregatis dinamikuri mdgomareoba.
a)
b)
g)
d)

morsaTrevi

TviTmtvirTavi

agregatis wonaze;
agregatis gabaritebze;
agregatis simZimis centris mdebareobaze;
savali gzis mdgomareobaze;

34. yvelaze metad razea damokidebuli traqtoris wevis Zalis sidide
morTrevaze.
a)
b)
g)
d)

haeris winaaRmdegobaze;
tvirTis wonaze;
tvirTis gabaritebze;
savali gzis mdgomareobaze;

35. Soltebis morTrevis romelia xerxia ekologiurad yvelaze misaRebiuvnebeli
a) roca Soltebi mokle misabmeliT mibmulia sawevaraze da
mieTreva miwaze;
b) roca Soltebis nawili devs sawevaraze da nawili mieTreva
miwaze;
g) roca Soltebi mTlianad devs sawevaraze;
d) roca Soltebi kantebiT dakidebulia sawevaraze da
wveroebiT mieTreva miwaze.

msubuqi mrewvelobis nawarmis teqnologiis mimarTuleba
#126
samagistro testebi
1. tansacmlis detalebis meqanikuri SeerTeba gulisxmobs:
1) Zafuri gviristiT SeerTeba;
2) weboTi SeerTeba;
3) SeduRebiTi SeerTeba;
4) moqlonuri SeerTeba.

2. sakeravi manqanis ZiriTadi meqanizmebis raodenoba:
1) 3;
2) 4;
3) 5;
4) 8.
3. maquri
1)
2)
3)
4)

gviristis warmoqmnaSi monawileobs:
maqos meqanizmi;
maqo da nemsi;
nemsi da bijis regulatori;
bijis regulatori da maqo.

4. ra daniSnuleba aqvs nemsis meqanizms:
1) qsovilSi Zafis gatareba;
2) TaTis meqanizmis muSaobis srulyofa;
3) SezeTvis gaumjobeseba;
4) lartyis meqanizmis muSaobis srulyofa.
5. ramdeni Rari aqvs manqanis sakerav nemss:
1) 3;
2) 1;
3) 2;
4) 4.
6. Zafs nemsSi romeli Raris mxridan uyriT:
1) mokle Raris mxridan;
2) grZeli Raris mxridan;
3) orivedan;
4) arcerTidan.
7. ras niSnavs universaluri sakeravi manqana:
1) asrulebs ramdenime operacias;
2) asrulebs erT operacias;
3) arcerT operacias ar asrulebs;
4) asrulebs orive operacias.

8. ramdeni ganaWeri napiri aqvs zurgis nawils:
1) 4;
2) 7;
3) 6;
4) 8.
9. ra Sedis kostumSi:
1) saxelo;
2) sayelo;
3) fexsacmlis qusli;
4) tansacmeli, fexsacmeli, Tavsamkauli, aqsesuari.

10. romelia zafxulis fexsacmeli:
1) Ceqma;
2) botasi;
3) waRa;
4) sandali.
11. zafxulis sakabe qsovilebia:
1) Sali;
2) abreSumi, bamba;
3) bewveuli;
4) tyavi.
12. ra aris aqsesuari:
1) kaba;
2) fexsacmeli;
3) halstuxi;
4) Sarvali.
13. ramdeni Srisagan Sedgeba pijaki:
1) 2;
2) 5;
3) 3;
4) 4.
14. ra masalisagan SeiZleba Seikeros fexsacmeli:
1) qaRaldi;
2) merqani;
3) tyavi;
4) foToli.
15. rogor gamoiWreba fexsacmlis bunebrivi sazedapire tyavi:
1) fenilebis saxiT;
2) erTeuli gamoWriT;
3) orive erTad;
4) arcerTi.

16. rogor xdeba mza fexsacmlis miwodeba momxmarebelze:
1) polieTilenis parkSi;
2) muyaos yuTSi;
3) qaRaldSi gaxveuli;
4) CanTiT.
17. romelia mamakacis samosi:

1)
2)
3)
4)

kaba;
pijaki;
busgalteri;
saaTi.

18. ra aris tansacmlis zoma:
1) samosis sigrZe;
2) samosis sigane;
3) sisrule;
4) gulmkerdis garSemoweriloba.
19. romelia cnobili dizaineri:
1) doliZe;
2) cqvitiniZe;
3) fxakaZe;
4) grZeliSvili.
20. ras qmnis modelior-dizaineri:
1) acxobs namcxvars;
2) manqanebs;
3) samoss;
4) Zeglebs.
21. raze formirdeba fexsacmeli:
1) dazgaze;
2) wnexze;
3) kalapotze;
4) manekenze.
22. ras eqceva yuradReba tansacmlis modelirebisas:
1) Tvalis fers;
2) sxeulis aRnagobas;
3) fexis zomas;
4) Tmis fers.
23. romelia Tbili feri:
1) Savi;
2) wiTeli;
3) lurji;
4) mwvane.

24. raSi
1)
2)
3)

gamoiyeneba sufinatori:
tansacmelSi;
fexsacmelSi;
saTvaleSi;

4) saaTSi.
25. ra funqcia akisria models:
1) xaWapuris gamocxoba;
2) leqsis mxatvruli kiTxva;
3) tansacmlis Cveneba;
4) manqanis tareba.
26. Targebis daniSnuleba:
1) modelis garegnuli saxis gansazRvra;
2) nawarmis zomis gansazRvra;
3) tansacmlis detalebis gamoWra;
4) tansacmlis detalebis SeerTeba.
27. ras niSnavs teqnologiuri procesis optimizacia:
1) teqnologiuri procesis maRali avtomatizacia;
2) procesis maxasiaTebeli parametrebis saukeTeso mniSvnelobis SerCeva;
3) teqnologiuri procesis maRali meqanizacia;
4) teqnologiuri procesis mxatvruli gaformeba.
28. romelia bunebrivi qsovilebi:
1) lavsani;
2) neiloni;
3) abreSumi;
4) kaproni.
29. Tanamedrove tansacmlis klasifikaciaSi ramdeni klasi arsebobs?
1) 1;
2) 2;
3) 3;
4) 4.
30. Tanamedrove saerTaSoriso standartizaciaSi figuris tipi ganisazRvreba ori
wamyvani niSnis SesabamisobiT. esenia:
1) sxeulis sigrZe (Т1) da gulmkerdis garSemoweriloba(Т16);
2) sxeulis sigrZe (Т1) da TeZos garSemoweriloba(Т19);
3) sxeulis sigrZe (Т1) da welis garSemoweriloba(Т18);
4) sxeulis sigrZe (Т1) da masa(m).
31. forma – tansacmlis garegnuli saxea, romlis sivrcul-moculobiTi formebi
SeiZleba warmodgenil iqnas:
1) naxatiT;
2) naxaziT;
3) naxatiT, naxaziTa da maketiT;
4) maketiT.
32. konstruirebaSi nawarmis aWra damokidebulia:

1)
2)
3)
4)

kalTis saxeze;
zurgis saxeze;
sayelos formaze;
saxelos saxeze.

33. tanadobis mixedviT figuris ramdeni tipi arsebobs:
1) 2;
2) 3;
3) 4;
4) 5.
34. nawarmis balansi (wonasworoba) zeda tansacmelSi ganisazRvreba:
1) mxris xazis mixedviT;
2) welis xazis mixedviT;
3) TeZos xazis mixedviT;
4) yelis garSemowerilobis mixedviT.
35. nawarmis jibe ras miekuTvneba tansacmelSi:
1) ZiriTad detals;
2) funqcionalur detals;
3) dekoratiuls;
4) funqcionalursa da dekoratiuls.

Ppoligrafiisa da kompiuteruli grafikis # 85 mimarTulebis
Mmagistraturis specialobaSi misaRebi gamocdebis testi.
1. romelia sagamomcemlo originali?
a) gamomcemlobis mier damuSavebuli teqsti.
b) stambaSi damuSavebuli produqcia.
g) avtoris mier warmodgenili masala.
d) nabeWdi produqciis saboloo saxe.
2. ra aris sagamomcemlo maketi?
a) wignis moculobis sidide.
b) wignis grafikuli modeli.
g) wignis ydis damuSaveba.
d) wignis gamocemis saxeoba.
3.

ra aris dakabadoneba?

a) sastambo koreqtura.
b) gverdebis damontaJebis procesi.
g) sakoreqturo anabeWdi
d) teqstis Casworeba.
4.

ra aris kegeli?
a) Camosxmuli literis simaRlis zoma.
b) Sriftis saxeoba.
g) anawyobis zoma.
d)

5.

Senadnobi.

ra zomis kegeli gamoiyeneba ZiriTad teqstur anawyobSi?
a)

6 punqtamde.

b)

10 punqtamde.

g)

12 punqtamde.

d) 8 punqtamde.
6.

ra aris Spaci?
a)

liTonis saxeoba.

b)

saSrifto masala.

g)

saxarvezo masala.

d) saxarvezo masalis zoma.
7.

ra aris ,,anawyobis sveti”?
a)

sakoreqturo anabeWdi

b)

ilustrirebuli anawyobi.

g)

awyobili striqonebis anabeWdi.

d) garkveuli striqonebis raodenoba.
8.

fotowyobis principia:
a)

xeliT wyoba.

b)

manqanuri wyoba.

g)

optikuri meTodiT wyoba.

d) kompiuteruli wyoba.
9.

ra aris rastri?
a)

foto aparati.

b)

vakuum CarCo.

g)

optikuri xelsawyo.

d) zomis erTeuli.
10.

naxevartonebi niSnavs:
a)

gradacias.

b) interliniaJs
g) iustirebas.
d)
11.

dakabadonebas.

fotoforma warmoadgens:
a) sabeWd formas.
b) naxats.
g) diapozitivs.
d)

12.

anabeWds.

Strixuli originalebis simkvriveebis doneebia:
a) ori.
b) oTxi.
g) eqvsi
d)

13.

rva

qromatuli ferebia:
a)

Savi.

b)

nacrisferi.

g)

feradi.

d) TeTri.

14.

romelia, beWdvis procesSi gamoyenebuli ZiriTadi
saRebavi?
a)

wiTeli.

b) yviTeli.
g) lurji
d)
15.

16.

17.

nacrisferfi.

Sualeduri informaciis Semcvelia:
a)

anabeWdi.

b)

broSura.

g)

diapozitivi.

d)

originali.

skanirebis procesia:
a)

beWdva.

b)

Skalebis damzadeba.

g)

informaciis Seyvana.

d)

Cawerili informaciis gamJRavneba.

Suqfiltrebi gamoiyeneba:
a)

sxivis SerCeviTi gatarebisaTvis.

b)

sruli gatarebisaTvis.

d)

STanTqmisaTvis.

g)
18.

informaciis ekranuli warmosaxisaTvis.

zRvruli gamosaxvaa:
a)

informaciis Seyvana.

b)

informaciis tevadoba.

g) informaciis damuSaveba.
d) informaciis gamoyvana.
19.

romeli teqnologiiT mzaddeba fotoforma?

20.

a)

CtF,

b)

CtP

g)

Ct Press

d)

Ct Print.

romeli teqnologiiT mzaddeba sabeWdi forma
uSualod sabeWd manqanaSi?
a)

CtP

b)

fotomeqanikuri

g)

CtF

d)
21.

Ct Press

beWdvis tradiciuli xerxebia:
a)

tamponuri.

b)

fleqsografiuli.

g)

ofseturi.

d)
22.

ofseturi beWdvis dros xvedriTi wneva tolia:
a)

23.

24.

Wavluri

10_15 kg/sm2
kg/sm2

b)

20_30

g)

50_80 kg/sm2

d)

4_5

kg/sm2

anabeWdi miiReba:
a)

saRebavis aparatSi.

b)

TviTdamwyobi sistemiT.

g)

damnamav aparatSi.

d)

sabeWd aparatSi.

rulonuri sabeWdi manqanebis furclovani manqanebisagan
ganmasxvavebeli meqanizmia:

25.

a)

furcelmimwodi.

b)

saRebavis aparati.

g)

sakec-saWreli meqanizmi.

d)

damnamavi aparati

romeli meqanizmiT gansxvavdeba seqciuri da planetaruli
tipis mravalferiani sabeWdi manqanebi?
a)
damnamavi aparatiT
b)
sabeWdi aparatiT
g)
TviTdamwyobi sistemebiT
d)
saRebavis aparatiT

26.

romelia beWdvis specialuri meTodi?
a)
b)
g)
d)

27.

28.

maRali beWdva
ofseturi beWdva
Rrma beWdva
tamponuri beWdva

ramden cilindriania furclovani ofseturi manqanis
sabeWdi aparati

a)

erTcilindriani

b)

orcilindriani

g)

samcilindriani

d)

oTxcilindriani

gaformebis mixedviT ramdeni saxis forzacia gamoyenebuli.
a)

29.

ori saxis

b)

sami saxis

g)

oTxi saxis

d)

xuTi saxis

furcelanabeWdebs bzinvarebas aniWebs.

30.

31.

32.

33.

a)

laqiT dafarva

b)

vercxlisferi pastiT beWdva

g)

oqrosferi saRebaviT beWdva

d)

amotvifrva

ramdeni elementisagan Sedgeba magarydiani wigni?
a)

ori elementisagan

b)

sami elementisagan

g)

oTxi elementisagan

d)

xuTi elementisagan

ramdeni xerxi arsebobs blokis dasakompleqteblad?
a)

ori xerxi

b)

sami xerxi

g)

oTxi xerxi

d)

xuTi xerxi

blokSi rveulebis SeerTebis ramdeni xerxi arsebobs?
a)

erTi xerxi

b)

ori xerxi

g)

sami xerxi

d)

oTxi xerxi

ramdeni saxis ydaa gavrcelebuli poligrafiuli
standartebis mixedviT:

34.

a)

ori saxis

b)

sami saxis

g)

cxra saxis

d)

Svidi saxis

kervis romeli xerxia gamoyenebuli didi moculobis
magarydiani wignebisaTvis?

a)

ZafiT kerva

b)

mavTuliT kerva

g)

spiraliT SeerTeba

d)

TermoZafebiT kerva

მექანიკის ინჟინერიის ტექნოლოგია
1.რომელი მჭრელი იარაღი გამოიყენება მთლიან მასალაში ნახვრეტის მისაღებად?
ა) შიგსახრახნი საჭრისი
ბ) ზენკერი;
გ) ბურღი;
დ) საწელავი.
2. რომელი ტექნოლოგიური პროოცესით მიიღება გარე ცილინდრული ზედაპირი
სიმქისით RZ=20 მკმ?
ა) საჭრისი რანდვით;
ბ) ბრტყლად ხეხვით;
გ) ახარეტებით;
დ) ფრეზვით.
3. საშუალო სირთულის მანქანის გამოსაშვები რაოდენობა სერიაში იცვლება 6-დან 26მდე, რომელი სახის წარმოებას შეუძლია აითვისოს მანქანის გამოშვება?
ა) მასობრივი;
ბ) მსხვილსერიული;
გ) სერიული;
დ) წვრილსერიული.
4. რა მეთოდით შეიძლება მივიღოთ თუჯისაგან დამზადებული ჩანგლის ნამზადი?
ა) წნეხზე შტამპვით;
ბ) უროზე თავისუფალი ჭედვით;
გ)
ჩამოსხმით;
დ)
ელექტრო ქიმიური მეთოდით.

5. რომელი იარაღით მუშავდება მცირე ზომის ნახვრეტში ხრახნული ზედაპირი?
ა) ზენკერით;
ბ) ბურღით;
გ) შიგსახრახნით;
დ) საჭრისით.

6. ჩარხის მაგიდაზე დადებულ პრიზმულ დეტალს რამდენი თავისუფლების ხარისხი
ეზღუდება?
ა) ერთი;
ბ) ორი;
გ) სამი;
დ) ექვსი.
7. ცილინდრულ გლუვ მილზე ჩამოცმულ გრძელ მილისას რამდენი თავისუფლების
ხარისხი ეზღუდება?
ა) ერთი;
ბ) ორი;
გ) სამი;
დ) ოთხი.
8. თხელკედლიანი მილისის სამმუშტა ვაზნაში დამაგრებით და ნახვრეტის
შიგჩარხვით, როგორი ფორმის შიგა ზედაპირი მიიღება მოჭერის ძალისაგან
განთავისუფლების შემდეგ?
ა) წრიული;
ბ) კონუსური;
გ) დამახინჯებული სამკუთხედის ფორმის;
დ) ელიფსური.
9. დეტალების მექნიკური დამუშავების პროცესში ტექნოლოგიური სისტემის
დრეკადი დეფორმაციის გავლენით რამდენი სახის ცდომილებები წარმოიქმნება?
ა) ტემპერატურული დეფორმაციით;
ბ) სისტემატური და შემთხვევითი;
გ) შიდა ძაბვებით გამოწვეული;
დ) გაწყობის ცდომილებები.
10. მანქანის დაპროექტების პროცესში სიზუსტის გაანგარიშება ხორციედება ზომათა
ჯაჭვების აგებით და გადაწყვეტით. ზომათა ჯაჭვის გადაწყვეტის რამდენი ხერხი
არსებობს?
ა) ერთი;
ბ) ორი;
გ) სამი;
დ) ხუთი.
11. ნამზადების მექანიკური დამუშავების პროცესში ბაზირების მუდმივობის
კანონოს გამოყენება ამცირებს თუ ზრდის ზომაზე სიზუსტეს?
ა) ამცირებს;
ბ) ზრდის;
გ) გასაშუალოებული სიდიდით წარმოადგენს;
დ) გავლენას არ ახდენს.

12. დეტალების სამარჯვში დაყენებით გამოწვეული კონტაქტური დეფორმაციები რა
გავლენას ახდენს დამუშავების სიზუსტეზე?
ა) იზრდება;
ბ) უცვლელი რჩება;
გ) მცირდება;
დ) მცირდება 2-ჯერ.
13. დეტალების მექანიკური დამუშავების დროს ჩარხის ცალკეული კვანძების
სიხისტის გაზრდა რა გავლენას ახდენს მისაღები ზომების სიზუსტეზე?
ა) იზრდება;
ბ) უცვლელი რჩება;
გ) მცირდება;
დ) მცირდება 2-ჯერ.
14. სახარატო ჩარხის ვაზნაში კონსოლურად დამაგრებული ნამზადის ახარატების
შემდეგ დეტალის ფორმის ცდომილება რომელ ნაწილში იქნება ნაკლები?
ა) თავისუფალ ბოლოზე;
ბ) შუა ნაწილში;
გ) დამაგრების ადგილზე.
დ) ყველგან.
15. გრძელი ხისტი ლილვის ახარატების პროცესში საჭრისის მჭრელი წიბოები
ცვდება, რის გამოც დამუშავების ბოლოს მიიღება კონუსური ზედაპირი. Lლილვის
რომელ ნაწილში იქნება გაზრდილი დიამეტრი.
ა) ვაზნაში ჩამაგრების ადგილზე;
ბ) ლილვის შუა ნაწილში;
გ) ლილვის ბოლოს;
დ) ყველგან.
16. ნამზადების მექანიკური დამუშავების დროს ტემპერატურული დეფორმაციები
იწვევს მისაღები ზომების ცვალებადობა. ღოგორ შეიცვლება ზომები დეტალის
გაცივების შემდეგ?
ა) ზომები გაიზრდება;
ბ) ზომები არ შეიცვლება;
გ) ზომები შემცირდება;
დ) ზომები შეიცვლება ზოგიერთ ადგილზე.

17. მოხახუნე ზედაპირების ცვეთამედეგობის შესამცირებლად დეტალებს ამუშავებენ
სათანადო სიმქისით: RZ=40მკმ; Ra=2,25 მკმ; Ra=1,25 მკმ; , რომელი ზედაპირები
უფრო ცვეთამედეგია?
ა) როცა ზედაპირი დამუშავებულია RZ=40მკმ;
ბ) როცა ზედაპირი დამუშავებულია Ra =2,25 მკმ;
გ) როცა ზედაპირი დამუშავებულია Ra = 1,25 მკმ;
დ) როცა ზედაპირი დამუშავებულია RZ =20მკმ.

18. ბრუნვითი დეტალების დამუშავებული ზედაპირის ხარისხი მოქმედებს მის
სიმტკიცეზე, როდესაც დატვირთვა ციკლური და ნიშანცვლადია. Dდეტალის
სიმტკიცე როდის არის უფრო მდგრადი?
RZ =40მკმ; Ra =2,25მკმ; Ra =0,63მკმ;
ა) როცა ზედაპირი დამუშავებულია RZ 40მკმ;
ბ) როცა ზედაპირი დამუშავებულია Ra =2,25 მკმ;
გ) როცა ზედაპირი დამუშავებულია Ra =0,63 მკმ;
დ) როცა ზედაპირი დამუშავებულია RZ =20მკმ.
19. დეტალების ზედაპირის ხარისხზე დამოკიდებულია შეუღლებული ზედაპირების
კონტაქტური სიხისტე; ზედაპირის სიმქისე და დატალღოვნება ამცირებს ფაქტიურ
საკონტაქტე ფართს.როდის უფრო მაღალია შეუღლებული დეტალების კონტაქტური
სიხისტე,როდესაც საკონტაქტო მზიდი ფართი არის 10%, 60%, 80%.
ა) 10%,
ბ) 60%,
გ) 80%.
დ) 100%
20. დეტალების ზედაპირების საფანტჭავლური დამუშავება რა გავლენას ახდენს
მასალის ამტანიანობის სიმტკიცეზე?
ა) აუარესებს;
ბ) აუმჯობესებს;
გ) უცვლელად ტოვებს;
დ) ზრდის.
21. ტექნიკური დროის ნორმირების ფორმულის გამოყენებით, დეტალის
მრავალიარაღიანი დამუშავება რა გავლენას ახდენს ძირითადი დროის ფაქტორზე?
ა) ამცირებს ძირითად დროს;
ბ) ზრდის ძირითად დროს;
გ) არავითარ გავლენას არახდენს;
დ) ზრდის ძირითად დროს 2-ჯერ.
22. საფეხურიანი ლილვის სახარატო ჩარხის ცენტრებზე დამუშავებით, როდესაც
დაცულია ბაზირების მუდმივობის კანონი, რომელი პარამეტრი არ ახდენს გავლენას
ანალიზური მეთოდით მინიმალური ნამეტის გაანგარიშების სიდიდეზე.
ა) მიკროუსწორობათა სიდიდე მკმ;
ბ) დასამუშავებელი საბაზო ზედაპირების სივრცითი გადახრა მკმ;
გ) დეფექტური ფენის სიდიდე მკმ;
დ) დაყენების ცდომილება მკმ.

23. არახისტი ლილვის სახარატო ჩარხზე დამუშავებით მიიღება ზედაპირის ფორმის
ცდომილება. როგორი გეომეტრიული სხეულის სახეს მიიღებს ოპერაციის
დამთავრების შემდეგ?
ა) ცილინდრული;
ბ) კონუსური;
გ) კასრისებრი;
დ) ტორსული.

24. რუხი თუჯის მასალისაგან დამზადებული სადგარის მიმმართველი ზედაპირების
თერმული დამუშავებით ზრდიან მის სისალეს. როგორი იქნება ზედაპირების
ცვეთამედეგობა?
ა) არ შეიცვლება;
ბ) გაიზრდება;
გ) შეიმცირდება;
დ) შეიმცირდება 2-ჯერ.
25. რომელ ობიექტს ეკუთვნის შემდეგი განმარტება: “მექანიზმი ან მექანიზმების
ერთობლიობა, რომლებიც ანხორციელებენ მიზანსწრაფულ მოძრაობებს ერთი სახის
ენერგიის გარდასაქმნელად მეორეში ან სამუშაოს შესასრულებლად.
ა) აგრეგატი;
ბ) კვანძი;
გ) კომპლექტი;
დ) მანქანა.
26. რომელ ობიექტს ეკუთნის შემდეგი განმარტება: საგანი, რომელიც მზადდება
დასახელებისა და მარაგის მიხედვით ერთგვაროვანი მასალისაგან საამწყობო
ოპერაციების გამოსაყენებლად.
მანქანა.
ა) ნაკეთი
ბ) საამწყობო ერთეული
გ) დეტალი
დ) ქვეკვანძი
27. რისი განმარტებაა?
საწარმოო პროცესის ნაწილი, რომელიც მოიცავს ნაკეთის გარეგანი სახის, ფორმის,
ზომების თვისებების თანმიმდევრულ ცვლილებასა და კონტროლს.
ა) წარმოების მომზადება.
ბ) ტექნოლოგიური ოპერაცია.
გ) ტექნოლოგიური პროცესი.
დ) ტექნოლოგიური გადასვლა.
28. რისი განმარტებაა?

ტექნონოლოგიური პროცესის ნაწილი, რომელიც სრულდება განუწყვეტლივ ერთ
სამუშაო ადგილზე ერთ ან რამდენიმე ნაკეთზე ერთდროულად მათი დამუშავებისას
თუ აწყობის მიზნით, ერთი ან რამდენიმე მუშის მიერ.
ა) საწარმოო პროცესი.
ბ) ტექნოლოგიური ოპერაცია.
გ) წარმოების მომზადება.
დ) ტექნოლოგიური გადასვლა.
29. რისი ნაწილებია შემდეგი კატეგორიები: დაყენება, პოზიცია, ტექნოლოგიური
გადასვლა.
ა) ტექნოლოგიური პროცესი
ბ) საწარმოო პროცესი.
გ) ტექნოლოგიური ოპერაცია.
დ). წარმოების მომზადება.
30. წარმოების რომელ ტიპს ეკუთვნის შემდეგი დასახელება: გამოსაშვები ნაკეთობის
შეზღუდული ნომენკლატურა, რომელიც იწარმოება პერიოდულად განმეორებადი
პარტიების სახით, შედარებით დიდი მოცულობით.
ა) ერთეულოვანი;
ბ) სერიული;
გ) ინდივიდუალური;
დ) მასიური.
31. ნაკეთის მიმართ წაყენებულირომელი მახასიათებლების მიღწევის მეთოდებია: 1.
საცდელი გავლის და გაზომვის; 2. გაწყობილ ჩარხებზე ზომის ავტომატური
მიღწევის
ა) ზედაპირის სიმქისე;
ბ) სიხისტე;
გ) სიზუსტე;
დ) ზედაპირის სისალე.

32. რომელი სახეობის ზომათა ჯაჭვის განმარტებაა: ზომათა ჯაჭვი, რომელიც
განსაზღვრავს მანძილებს ნაკეთის ზედაპირებს შორის მისი მექანიკური დამუშავების
ან აწყობის დროს, ჩარხის გასაწყობად ან ოპერაციათაშორისი ნამეტების
გასაანგარიშებლად.
ა) საკონსტრუქტორო;
ბ) ტექნოლოგიური;
გ) ბრტყელი, კუთხური ზომები;
დ) ხაზოვანი და პარალელური ზომები.
33. რა ეწოდება ამოცანას, რომელიც დაისმება ზომათა ჯაჭვის გადაწყვეტის დროს:
“ჩამკეტი რგოლის მოცემული პარამეტრებით შემადგენელი რგო-ლების
პარამეტრების განსაზღვრა”
ა) შებრუნებული;
ბ) პარალელური;

გ) პირდაპირი;
დ) სიზუსტის.
34. ნაკეთის რომელი კომპლექსური მახასიათებლის გადაწყვეტა-გაანგარი-შების
მეთოდებია : ა) სრული ურთიერთშეცვლადობის; ბ) არასრული
ურთიერთშეცვლადობის; გ) სელექციის; დ) კომპენსირების; ე)მორგების.
ა) სიხისტის;
ბ) სიმქისის;
გ) ზომათა ჯაჭვის;
დ) სიმტკიცის.
35. რამდენი თავისუფლების ხარისხი-შესაძლო მოძრაობა აქვს სხეულს სივრცეში?
ა) 3;
ბ) 4;
გ) 6;
დ) 5;
36. რომელი ბაზისაა შემდეგი განმარტება: წერტილი, ხაზი, ზედაპირი, რომელთა
მიმართ განისაზღვრება ნამზადის ორიენტაცია მისი ზედაპირების ჩარხზე
დამუშავების დროს მოცემულ დაყენებაზე.
ა) საზომი;
ბ) საკონსტრუქტორო;
გ) ტექნოლოგიური;
დ) დასაყენებელი.
37. როგორი მოძრაობაა მთავარი მოძრაობა?
ა) მხოლოდ წრიული მოძრაობა
ბ) მხოლოდ სწორხაზოვანი მოძრაობა
გ) წინსვლა-უკუსვლითი მოძრაობა
დ) წრიული და სწორხაზოვანი მოძრაობა
38. როგორ აღინიშნება მიწოდება?
ა) V
ბ) Vდ
გ) Vs
დ) S

39. ძირითადი სიბრტყე არის სიბრტყე
ა) ჭრის მთავარი მოძრაობის სიჩქარის მართობი სიბრტყე
ბ) ჭრის სიჩქარის მართობი სიბრტყე
გ) სიბრტყე, რომელშიც მოთავსებულია ჭრის სიჩქარისა და მიწოდების სიჩქარის
ვექტორები

დ) ჭრის ზედაპირის მხები სიბრტყე
40. წინა კუთხე არის კუთხე
ა) წინა და უკანა ზედაპირებს შორის
ბ) წინა ზედაპირსა და ჭრის სიბრტყეს შორის
გ) წინა ზედაპირსა და ძირითად სიბრტყეს შორის
დ) უკანა ზედაპირსა და ჭრის სიბრტყეს შორის
41. როგორ მოძრაობას ასრულებს მჭრელი იარაღი ფრეზვისას?
ა) ბრუნვითს
ბ) სწორხაზოვანს
გ) გადატანითს
დ) ბრუნვითს და გადატანითს
42. მოსაჭრელი ფენის ფართი ტოლია
ა) ჭრის სიღრმისა და მიწოდების ნამრავლის
ბ) მოსაჭრელი ფენის სისქისა და სიგანის ნამრავლის
გ) ჭრის სიჩქარისა და მიწოდების ნამრავლის
დ) ჭრის სიჩქარისა და მოსაჭრელი ფენის სიგანის ნამრავლის
43. საკონსტრუქციო ფოლადების დამუშავებისას ჭრის სიჩქარე V=50-60 მ/წთ არის
ზღვრული დასაშვები სიჩქარე
ა) სალი შენადნობისათვის
ბ) სწრაფმჭრელი ფოლადისათვის
გ) მინერალოკერამიკისათვის
დ) ბორის კუბიური ნიტრიდისათვის
44. როგორი ბურბუშელები წარმოიქმნება მყიფე მასალების დამუშავებისას?
ა) ელემენტისებური
ბ) უწყვეტი
გ) სახსროვანი
დ) მონატეხი
45. რას ეწოდება ჭრის სიჩქარე ახარატებისას?
ა) მჭრელი იარაღის გადაადგილების სიჩქარეს
ბ) ნამზადის გადაადგილების სიჩქარეს
გ) ნამზადის ნებისმიერი წერტილის ბრუნვის სიჩქარეს
დ) მჭრელი იარაღის ბრუნვის სიჩქარეს

