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Tədris metodları Mühazirə x 

Praktiki seminarlar x 

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix / son müddət Faiz (%) 

Aralıq imtahanı  30 

Tapşırıq Semester ərzində keçilən 

materiallar üzrə  

20 

Təqdimat Tələbələrin sərbəst işinə 

görə 

10 

Final imtahanı  40 

Yekun  100 

Kursun təsviri Metrologiyanın əsas problemlərii və vəzifələri haqqında tələbələrə izahat vermək. Ölçmələr,  

onların vəhdətinin və tələb olunan dəqiqliyinin təmin edilməsinin nəzəri  əsaslarını, ölçmə 

vasitələrinin əsas xarakteristikalarını və onların qiymətləndirilməsi texnikasının əsaslarının  

rolu haqqında bilgilər.  Fiziki kəmiyyətlərin  vahidləri  sistemləri. Beynəlxalq  ölçü vahidlər 

sistemi. Etalonlar və onların əsas xarakteristikaları, ölçmə metodlarını izah etmək.   

Ölçmənin  xətaları, vasitələrinin təsnifatı və metroloji xarakteristikaları haqqında 

bilgilər.Ölçmə nəticələrinin və onların xətalarının, ölçmə vasitələrinin metroloji 

xarakteristikalarının qiymətləndirilməsinin əsasının  izahını vermək, ölçmə vasitələrinin 

eyniliyinin təmin edilməsində metrologiyanın  rolunu göstərmək.   

Kursun məqsədləri Kurs Xəzər Universitetinin inşaat mühəndisliyi ixtisası üzrə tələbələr üçün işlənib 

hazırlanmışdır. 

Kursun məqsədləri: 

Tələbələr bu kursu mənimsəməklə kursun predmeti və vəzifələri haqqında biliklər eldə 

edəcək, o cümlədən kursda tələbəyə fiziki kəmiyyətlər və onların vahidləri, beynəlxalq 

vahidlər sistemi və etalonlar, ölçmənin xətaları, ölçmə vasitələrinin strukturu və növləri  

barədə geniş məlumat verməklə tələbələr ölçmə metodlarını, onun metroloji 

mailto:Nsafarov@khazar.org


xarakteristikalarını mənimsəyə biləcəklər.  

Tədrisin 

(öyrənmənin) 

nəticələri 

Kursun sonunda tələbələr bu bacarıqlara malik olmalıdır: 

Standartlaşma və onun anlayışı, ekoloji standartlar, ekoloji atlas və onların anlayışları, 

standartlaşmanın kefiyyət prinsipləri və tətbiqi, həmçinin sertifikasiya anlayı, məqsədi və 

məsələləri, ölkəmizdə standartlaşma və sertifikasiya sistemi haqqında biliklər əldə edəcəklər 

Qaydalar (Tədris 

siyasəti və davranış) 
• Sinif üçün hazırlıq 

Bu kursun strukturu sinifin xaricində sizin fərdi tədqiqatınızı və hazırlığınızı çox vacib edir. 

Mühazirə materialı mətndə təqdim edilən əsas məsələlər üzərində fikrini cəmləşdirəcək 

Kursdan əvvəl təyin edilmiş fəsilləri oxumaq və onlarla bir qədər tanışlığa malik olmaq 

mühazirənin başa düşmənizə çox kömək edəcək.  Mühazirənin və ya  fəsilin sonunda siz 

tipik imtahan suallarını, qeydlərinizi, həll edilmiş problemləri və hadisələri öyrənməlisiniz. 

• Effektivlik (keçid /uğursuzluq) 

Bu kurs ardıcıl olaraq Mühəndislik fakultəsinin apardığı qiymətləndirmə siyasətini ciddi 

izləyir.  Beləliklə, tələbə kursdan normal olaraq keçmək üçün ən azı 60% həddi aşmalıdır.  

Müvəffəqiyyətsizlik halında, o növbəti müddət və ya ili kursu təkrar etməyə məcbur 

olacaq.  

• Yalan/ plagiat 

Yoxlama sorğuları, aralıq və buraxılış imtahanları ərzində aldadaraq və ya başqa plagiatdan 

istifadə nəticədən imtinaya gətirəcəkdir.  Bu halda tələbə avtomatik olaraq heç bir 

müzakirələrsiz sıfır (0) alacaq.  

• Professional davranış direktivləri 

Tələbələr sinif saatları ərzində professional olaraq əlverişli akademik ətraf mühiti yaratmaq 

üçün davranacaqlar.  Kursa aid olmayan müzakirələr və qeyri-etik davranış ciddi qadağan 

edilir. 

Cədvəl 

H
ə
ft

ə 

Tarix 

(planlaşdırılmı

ş) 

 

Fənnin mövzuları Dərslik / Tapşırıqlar 

1 12.02.18 Ölçmələrin mahiyyəti və əsas xarakteristikaları. 

Metrologiya sahəsində əsas anlayışlar və terminlər. Ölçmələrin 

vəhdəti, fiziki kəmiyyət, fiziki kəmiyyətin ölçüsü. Ölçmə, ölçmə 

obyekti, ölçmə vasitəsi, ölçmə prosesi, ölçmə nəticəsi,ölçmənin 

əsas tənliyi, fiziki kəmiyyətin qiyməti, ölçmənin əsas 

xarakteristikaları,ölçmə prinsipi, ölçmə üsulu, ölçmənin xətası 

və dəqiqliyi  haqqinda ətraflı məlumatlar. 

 

2 19.02.18 Fiziki kəmiyyətlər sistemi və onların vahidləri. 

Fiziki kəmiyyətlər və onların ölçü vahidləri. Beynəlxalq ölçü 

vahidləri sistemi. Əsas və törəmə kəmiyyətlərin ölçü vahidləri. 

Törəmə vahid  

təyin edilən fiziki kəmiyyətin əsas əmiyyətlərdən funksional 

asılılığı. Fiziki kəmiyyətin ölçüsü. Misli və hissə vahidləri. 

Vahidin ölçüsünün  

etalondan işçi ölçmə vasitəsinə ötürülməsi. 

 

3 21.02.18 Praktiki seminar 

Metrologiya sahəsində əsas anlayışlar, ölçmənin əsas 

xarakteristikaları və ölçü şkalaları. 

 

 

4 26.02.18 Ölçmənin  təsnifatı  və üsulları. 

Ölçmənin təsnifatı. Birbaşa, dolayı, cəm və birgə ölçmələr. 

Ölçmə üsulları. Bilavasitə qiymətləndirmə və meyar ilə 

müqayisə ölçmə üsulları. Sıfır və diferensial ölçmə üsulları, 

onların növləri. Ölçmə üsullarının müsbət və mənfi cəhətləri. 

 

 

5 28.02.18 Ölçmə xətaları. 

Xətaların növləri. Sistematik xətalar, yaranma səbəbinə və 

təzahür xarakterinə görə sistematik xətaların növləri 

vasitələrində xətaların əmələ gəlməsini izah etmək.  

 

 

 

 



6 05.03.18 Praktiki seminar 

Ölçü vahidləri. Beynəlxalq ölçü vahidləri sistemi.  Törəmə, misli 

və hissə vahidləri. 

 

 

 

7 07.03.18 Təsadüfi xəta və  təsadüfi  kəmiyyətlər. 

Təsadüfi xətalar və onların növləri, təsadüfi kəmiyyət, onun 

növləri və ifadə formaları.  

 

8 12.03.18 Təsadüfi kəmiyyətlərin əsas  xarakteristikaları. 

Təsadüfi kəmiyyət, onun növləri, paylanma qanunu və ədədi 

xarakteristikaları, normal paylanma qanunu 

 

9 14.03.18 Praktiki seminar 

Ölçmənin növləri və metodları. 
 

10 19.03.18 Ölçmə vasitələrinin  təsnifatı. 

Ölçmə vasitələrinin növünə, iş prinsipinə və metroloji təyinatına 

görə  təsnifatı. Ölçülər, ölçmə qurğuları, ölçmə cihazları və 

çevirici, ölçmə quruluşları, ölçmə sistemləri.  

 

Ölçmə vasitələrinin metroloji xarakteristikaların. 

Ölçmə vasitələrinin metroloji xarakteristikaları   

 

11 21.03.18  Novruz Bayramı  

12 26.03.18 
 Novruz Bayramı  

13 28.03.18 Praktiki seminar 

Ölçmələrin xətaları. 

 

Ölçmə vasitələrinin metroloji xarakteristikalarının 

normalaşdırılması. 

Ölçmə vasitələrinin metroloji xarakteristikalarının 

normalaşdırılması, ölçmə vasitələrinin buraxıla bilən əsas xətası 

və dəqiqlik sinfi. 

 

14 02.04.18 Ölçmə qurğularının struktur sxemləri. 

Ölçmə qurğularının növləri və əsas tərkib hissələri. Ölçmə 

qurğularının 

struktur sxemi istifadə olunan çevirmə metodu. 

 

15 04.04.18 Praktiki seminar.  

Ehtimal paylanma qanunları  qurğularının ölçmə nəticələrinin 

normal paylanma qanununa uyğunluğunun yoxlanması. 

 

16 09.04.18 Ölçmə  qurğularının  xətaları. 

Ölçmə  qurğularının  xətalarının  təsnifatı  
 

17 11.04.18 Ölçmə sisrtemlərinin struktur sxemləri və  metroloji 

xarakteristikaları. 

Ölçmə  sisrtemlərinin  növləri və tərkib hissələri. Ölçmə  

sisrtemlərinin   

dinamik xassələri 

Aralıq imtahan 

 

18 16.04.18 Praktiki seminar 

Ölçmə  qurğularının  və sisrtemlərinin struktur sxemləri və  

metroloji xarakteristikaları.  

 

19 18.04.18 Ölçmə müşahidələrlərinin nəticələri.  

Ölçmə müşahidə nəticələrinin bircinsliyininvə təkrarlanmasının 

yoxlanması 

 

20 23.04.18 Ölçmə müşahidələrlərinin nəticələri.  

Ölçmə müşahidə nəticələrinin bircinsliyininvə təkrarlanmasının 

yoxlanması.  

 

21 25.04.18 Praktiki seminar 

Ölçmə vasitələrinin xətaları, buraxıla bilən əsas xətası və 

dəqiqlik sinfi.  

 



22 30.04.18 Çoxsaylı müşahidələrlə aparılan birbaşa ölçmə nəticələrinin 

və xətasının qiymətləndirilməsi. 

Çoxsaylı müşahidələrlə aparılan birbaşa ölçmə nəticələrinin 

işlənmə ardıcıllığı. 

 

23 02.05.18  Çoxsaylı müşahidələrlə aparılan birbaşa ölçmə nəticələrinin 

və xətasının qiymətləndirilməsi. 

Çoxsaylı müşahidələrlə aparılan birbaşa ölçmə nəticələrinin 

işlənmə ardıcıllığı.  

 

24 07.05.18 Praktiki seminar 

Ölçmə müşahidələrlərinin tələb olunan minimal sayının təyini.  
 

25 09.05.18 Qələbə günü   

26 14.05.18 Çoxsaylı müşahidələrlə aparılan dolayı ölçmə nəticələrinin 

və xətasının qiymətləndirilməsi. 

 Çoxsaylı müşahidələrlə aparılan dolayı ölçmə nəticələrinin 

işlənmə ardıcıllığı. 

 

27 16.05.18    Praktiki seminar 

Çoxsaylı müşahidələrlə aparılan birbaşa ölçmə nəticələrinin və 

xətasının qimətləndirilməsi  

 

28 21.05.18 Çoxsaylı müşahidələrlə aparılan cəm və birgə ölçmə 

nəticələrinin və xətasının qiymətləndirilməsi.  

Çoxsaylı müşahidələrlə aparılan birbaşa ölçmə nəticələrinin 

işlənmə ardıcıllığı. 

 

29 23.05.18 Praktiki seminar 

Çoxsaylı müşahidələrlə aparılan dolayı ölçmə nəticələrinin 

işlənmə ardıcıllığı.  

 

30 28.05.18 
Respublika günü  

31 30.05.18 Çoxsaylı müşahidələrlə aparılan cəm və birgə ölçmə 

nəticələrinin və xətasının qiymətləndirilməsi.  

Çoxsaylı müşahidələrlə aparılan birbaşa ölçmə nəticələrinin 

işlənmə ardıcıllığı. 

 

Praktiki seminar 

Çoxsaylı müşahidələrlə aparılan  cəm və birgə  ölçmə 

nəticələrinin  işlənməsi üçün istifadə edilən medodlar. 

 

  Final  imtahan  

 

 


