ენერგიის განახლებადი და არატრადიციული წყაროები
I სემესტრი. 2017-2018 წელი
(დასკვნითი გამოცდის ნიმუში)
Question

1

ენერგიის საზომი ერთეულია?
Select one:
a. ნიუტონი.
b. ამპერი.
c. ჯოული.
d. კვტ.
Question

2

კილოვატსაათი არის:
Select one:
a. ძაბვის საზომი ერთეული.
b. სიმძლავრის საზომი ერთეული.
c. მუშაობის (ენერგიის) საზომი ერთეული.
d. დენის საზომი ერთეული.
Question

3

მზის მუდმივას სტანდარტული მნიშვნელობა ტოლია:
Select one:
a. 1000 ვტ/მ2.
b. 1353 ვტ.
c. 1353 ვტ/მ2.
d. 1000 ჯ/კგ.
Question

4

მზის გამოსხივების სპექტრის ულტრაიისფერი დიაპაზონია:
Select one:
a. λ=2,5÷10 მკმ.
b. λ=0,35÷0,75 მკმ.
c. λ=10-8÷10-6მკმ.
d. λ=0,2÷0,35 მკმ.

Question

5

განხრის (მზის დახრილობის) კუთხე ეწოდება:
Select one:
a. მოცემული სიბრტყის ჰორიზონტისადმი დახრის კუთხეს.
b. მოცემული სიბრტყისადმი მართობის გადახრას ადგილის მერიდიანის მიმართ.
c. შუადღით მზის კუთხური მდებარეობას ეკვატორის სიბრტყის მიმართ.
d. კუთხეს მზის გამოსხივების მიმართულებასა და განსახილველ სიბრტყისადმი ნორმალს შორის.
Question

6

მზის ბრტყელ კოლექტორებში გამოიყენება:
Select one:
a. ჩვეულებრივი გამოსხივება.
b. მზის პირდაპირი და დიფუზიური გამოსხივება.
c. მხოლოდ მზის დიფუზიური გამოსხივება.
d. მხოლოდ მზის პირდაპირი გამოსხივება.
Question

7

მზის კოლექტორის თბური ბალანსის განტოლებაში კოლექტორის მიერ შთანთქმულ მზის
პირდაპირი და დიფუზიური გამოსხივების ნაკადის სიმკვრივეს განსაზღვრავს:
Select one:
a.

მდგენელი

b.

მდგენელი

c.

მდგენელი

d.

Question

მდგენელი

8

რა უდევს საფუძვლად ფოტოელექტრულ გარდაქმნას?
Select one:
a. ფოტონის დიელექტრიკის ელექტრონთან ურთიერთქმედების ეფექტი.
b. ფოტონის ზოგიერთი მეტალის ელექტრონთან ურთიერთქმედების ეფექტი.
c. ფოტონის გაზის მოლეკულასთან ურთიერთქმედების ეფექტი.
d. ფოტონის ზოგიერთი მეტალის ატომთან ურთიერთქმედების ეფექტი.

Question

9

წარმოდგენილი ნახაზებიდან რომელი შეესაბამება მზის ენერგიით შენობების გათბობის სქემას?

Select one:
a. IV
b. III
c. I
d. II
Question

10

გეოთერმული წყლების კლასიფიკაციის მიხედვით ჩამოთვლილთაგან რომელი ტემპერატურული
დიაპაზონი განეკუთვნება მაღალ თერმულ წყლებს?
Select one:
a. 60 ÷1000C.
b. 50÷800C.
c. 40÷600C.
d. 100÷1500C.
Question

11

ჩამოთვლილთაგან მინერალიზაციის მიხედვით კლასიფიკაციით რომელი განეკუთვნება
მლაშე გეოთერმულ წყლებს, თუ მინერალიზაცია შეადგენს:
Select one:
a. 300÷1000 გრ/ლ.
b. 0.5÷0.8 გრ/ლ.

c. 10÷50 გრ/ლ.
d. 1÷3 გრ/ლ.
Question

12

უმეტესწილად (≈80%) რა ტიპის გეოთერმული წყლები გვხვდება საქართველოში?
Select one:
a. მაღალთერმული და აგრესიული წყლები.
b. მაღალთერმული და ძლიერმინერალიზებული წყლები.
c. სუსტი თერმული და თერმული წყლები დაბალი მინერალიზაციით.
d. გადახურებული წყლები.
Question

13

ბოფორტის სკალის მიხედვით ქარის სიძლიერის რომელი დიაპაზონი შეიძლება ჩაითვალოს
ქარის დანადგარის გარანტირებული სტაბილური მუშაობისათვის მისაღებად?
Select one:
a. 2÷11 ბალი.
b. 10÷12 ბალი.
c. 1÷5 ბალი.
d. 3÷9 ბალი.
Question

14

ვერტიკალურღერძიან ქარის ძრავაში:
Select one:
a. ქარის ბორბლის ღერძი ქარის ნაკადის მიმართულების პარალელურია.
b. ქარის ბორბლის ღერძი ქარის ნაკადის მიმართულების მართობულია.
c. ქარის ბორბლის ბრუნვის სიბრტყე ქარის ნაკადის მართობულია.
d. ქარის ბორბლის ბრუნვის ღერძიც და სიბრტყეც ქარის ნაკადისადმი მახვილ კუთხეს ადგენს.
Question

15

ქარის სიჩქარის რომელ მაქსიმალურ მნიშვნელობაზე წყვეტს მუშაობას ქარის ენერგოდანადგარი?
Select one:
a. 3 მ/წმ.
b. 12 მ/წმ.
c. 25 მ/წმ.
d. 20 მ/წმ.

Question

16

თუ რეალური ქარის ენერგოდანადგარი მუშაობს ნომინალურ რეჟიმში და შემდგომ ქარის სიჩქარე
შემცირდება მუშა სიჩქარეების დიაპაზონის ფარგლებში, მაშინ დანადგარის სიმძლავრე:
Select one:
a. დანადგარი მუშაობას შეწყვეტს.
b. არ შეიცვლება.
c. გაიზრდება.
d. შემცირდება.
Question

17

როგორ შეიცვლება რეალური ჰორიზონტალურღერძიანი ქარის ენერგოდანადგარის მიერ
განვითარებული სიმძლავრე თუ ფრთების მიერ გარშემოწერილი ფართობი შემცირდება 2-ჯერ?
Select one:
a. არ შეიცვლება.
b. გაიზრდება 8-ჯერ.
c. შემცირდება 2-ჯერ.
d. შემცირდება 4-ჯერ.
Question

18

ჩამოთვლილთაგან რომელი ითვლება მცენარეული წარმოშობის ბიომასად?
Select one:
a. ჩამოთვლილთაგან არცერთი.
b. ქალაქების საყოფაცხოვრებო მყარი ნარჩენები.
c. გამწმენდი მოწყობილობების ნარჩენები.
d. აგროგადამამუშავებელი ინდუსტრიის ნარჩენები.
Question

19

რა პროცესია პიროლიზი?
Select one:
a. აერობული ფერმენტაციის პროცესი.
b. მცენარეული ბიომასიდან წვენის გამოწურვით საწვავის მიღების პროცესი.
c. ანაერობული ფერმენტაციის პროცესი.
d. ბიომასის უჰაერო სივრცეში განსაზღვრულ ტემპერატურამდე გაცხელების და შედეგად
ბიოსათბობისა და სხვა ქიმიური პროდუქტების მიღების პროცესი.
Question

20

ბიოგაზის წარმოების რომელ რეჟიმში არ არის აუცილებელი ბიომასის სუსპენზიის შემთბობი
მოწყობილობის გამოიყენება?
Select one:

a. არცერთ რეჟიმში.
b. თერმოფილური რეჟიმში.
c. თერმოფობიური რეჟიმი.
d. მეზოფილური რეჟიმში.
Question

21

რა არის მიმოქცევის ელექტროსადგურების ძირითადი ნაკლი?
Select one:
a. აგრეგატების არასაიმედოობა.
b. ენერგიის წყვეტადი გამომუშავება და სიძვირე.
c. ნამუშევარი ზღვის წყლის ჩაღვრის პრობლემა.
d. ჰიდროტექნიკური ნაგებობების სირთულე.
Question

22

რა დანიშნულება აქვს ტალღურ ენერგეტიკულ დანადგარში დამაგრების სისტემას?
Select one:
a. ტალღური დანადგარის ადგილზე გაჩერება.
b. ძალოვან მოწყობილობაზე ზემოქმედება.
c. ტალღების ზემოქმედებით ამა თუ იმ მოძრაობის (წინსვლით-უკუსვლითი, ბრუნვითი და სხვა)
შესრულება.
d. ტალღების დამსხვრევა.
Question

23

საშუალოდ რას უდრის საოკეანო თბოელექტროსადგურების ტურბინებში შემავალი მუშა სხეულის
ტემპერატურა?
Select one:
a. 300÷4500C.
b. 545÷5650C.
c. 25÷300C.
d. 4÷50C.
Question

24

რისი ტოლია წყალბადის დაწვის კუთრი სითბო?
Select one:
a. 40 მჯ/კგ.
b. 95 000 კჯ/კგ.
c. 11 მჯ/მ3.

d. 28 000 კჯ/მ3.
Question

25

ნახაზზე წარმოდგენილ თბური ტუმბოს პრინციპულ სქემაზე რომელი პოზიცია შეესაბამება
კონდენსატორს?

Select one:
a. 4
b. 3
c. 2
d. 1
Question

26

სათბობი ელემენტი განეკუთვნება:
Select one:
a. ენერგიის სითბურ წყაროს.
b. ენერგიის ქიმიურ წყაროს.
c. ენერგიის რადიოიზოტოპურ წყაროს.
d. ენერგიის მექანიკურ წყაროს.
Question

27

ენერგიის განახლებად წყაროებზე (მაგალითად ქარის და მზის) მომუშავე ელექტროსადგურების
შემთხვევაში რატომაა აუცილებელი ენერგიის აკუმულატორების გამოყენება?
Select one:
a. მათი მუშაობის ხანგრძლივობის გასაზრდელად.

b. აღნიშნული ელექტროსადგურების მარგი ქმედების კოეფიციენტის გასაზრდელად.
c. ელექტროსადგურების გამომუშავების და მომხმარებლის მოთხოვნის ჰარმონიზებისათვის.
d. მათი სიმძლავრის გასაზრდელად.
Question

28

ენერგოდაზოგვის მიზნით განხორცილებული ტექნიკური ღონისძიება გულისხმობს:
Select one:
a. ენერგიის მომხმარებლისათვის ენერგოდაზოგვის მიზნით საჭირო ინფორმაციის მიწოდებას,
სწავლებასა და ფინანსურ წახალისებას.
b. ყველა ჩამოთვლილი ღონისძიებების ერთობლიობას.
c. საწარმოთა მოდერნიზებას ენერგოეფექტური დანადგარების შემოტანითა და წარმოებაში
ინოვაციური, ენერგოდამზოგი პროცესებისა და მეთოდების დანერგვას.
d. არსებული ენერგეტიკული მოწყობილობების გაუმჯობესებას და რაციონალურ ექსპლუატაციას,
ან მათ შეცვლას ენერგოდამზოგი დანადგარებით.
Question

29

რა ღონისძიებების განხორციელებას გულისხმობს ენერგოაუდიტის პირველი ეტაპი?
Select one:
a. ენერგოდამზოგი პროექტების დამუშავებას.
b. ენერგეტიკული ნაკადების ანგარიშს.
c. ენერგომოხმარებისა და ფინანსური დანახარჯების ანგარიშს.
d. ენერგეტიკული ნაკადების კრიტიკულ განხილვას.
Question

30

რა ღონისძიებების განხორციელებას გულისხმობს ენერგოაუდიტის მეექვსე ეტაპი?
Select one:
a. ენერგეტიკული ნაკადების კრიტიკულ განხილვას.
b. ენერგოაუდიტის წერილობითი ანგარიშის წარდგენას და ზეპირ პრეზენტაციას.
c. ენერგოდამზოგი პროექტების დამუშავებას.
d. ენერგეტიკული ნაკადების ანგარიშს.

