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        Dərslik Azərbaycan Respublikası    
       Fövqəladə Hallar Nazirliyinin       
      yaradılmasının 5 illiyinə həsr   
     olunur. 
    T.e.d., professor A.M.Qafarov 

 
GİRİŞ 

 
Metrologiya ölçmə haqqında elmdir. Ölçmə isə dərk etmənin 

ən böyük üsullarından biridir. O, müasir cəmiyyətdə müstəsna rol 
oynayır. Elm, sənaye, iqtisadiyyat ölçməsiz fəaliyyət göstərə bilməz. 
Dünyada hər saniyə milyardlarla ölçmə əməliyyatları yerinə yetirilir. 
Onların nəticələri buraxılan məhsulun keyfiyyətinin və texniki 
səviyyəsinin təmin edilməsin-də, nəqliyyatın təhlükəsiz və qəzasız 
işləməsində, tibbi və ekoloji diaqnozların əsaslandırılmasında, 
məlumat axınlarının analizində geniş istifadə edilir. Faktiki olaraq 
insan fəaliyyətinin elə bir sahəsi yoxdur ki, orada ölçmənin, sınağın 
və nəzarətin nəticələrindən istifadə edilməsin. Onların alınması üçün 
milyonlarla insanların əməyindən və böyük maliyyə vəsaitlərindən 
istifadə edilir. Təqribən ictimai əməyin 15%-i ölçmələrin yerinə 
yetirilməsinə sərf olunur. 

Dərslikdə son illərdə Azərbaycan Respublikasında və xaricdə 
yerinə yetirilən elmi tədqiqatlar və praktiki təcrübələrin nəticələri 
ümumiləşdirilmiş və onlardan geniş istifadə edilmiş-dir. Nəşr edilən 
dərslik dövlət standartlarının metrologiya sahəsində ümumpeşə 
fənninə verdiyi tələblərə tam cavab verir. 

Dərslikdə metrologiyanin əsas terminləri və anlayışları,  fiziki 
kəmiyyət vahidlərinin əks etdirilməsi, ölçmənin vahidliyi, texniki 
sistemlərin parametrlərinin ölçülməsinin əsasları, ölçmə vasitələrinin 
metroloji xarakteristikalarının normalaşdırılması, ölçmə vasitələrinin 
seçilməsi, metroloji təminatın prinsipləri, metrologiya və texniki 
ölçmənin digər vacib məsələləri ilə əlaqədar geniş məlumat ve-
rilmişdir. 

İstehsalın intensifikasiyasının yüksək templəri ilə xarakte-
rizə olunan müasir dünyanın inkişafı standartlaşdırma sahəsində 
elmi biliklərə və mütəxəssislərə böyük tələblər verir. Bu şəraitdə 
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məhsulun texniki səviyyəsi, onun keyfiyyəti, xidmətlərin bütün 
növləri standartlardan və standartlaşdırma səviy-yəsindən birbaşa 
asılıdır. Standartlaşdırma texniki iqtisadi qanunların təsirini əks 
etdirən məsələləri öyrənir, sənaye istehsalının inkişafında və 
ictimai sərvətlərin artırılmasında böyük rol oynayır, əsas fondların 
və təbii ehtiyatların istifadə-sinə kömək edir. Standartlaşdırma 
istehsalın idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsində, bütün növ 
malların və xidmətlərin keyfiy-yətinin qaldırılmasında mühüm 
əhəmiyyətə malikdir. 

Bazar iqtisadiyyatının mexanizminin nizamlanmasında serti-
fikatlaşdırmanın böyük əhəmiyyəti vardır. O, çoxlu sayda məhsul və 
xidmət növləri üçün məcburidir. Sertifikatlaşdırma məhsulun 
standartlara uyğunluğunu rəsmi təsdiq etməklə bərabər, onun 
rəqabətə davamlılığını da müəyyənləşdirir. Son illərdə məhsulların 
ənənəvi sertifikatlaşdırılmasına, xidmətlərdə, turizmdə, məişət 
xidmətində, təhsildə sertifikatlaşdırma da əlavə olunmuşdur. 
Keyfiyyətin və ekoloji idarəetmənin İSO 9000 və İSO 14000 
standartlarına uyğunluğunun həyata keçirilməsi üçün aktiv fəaliyyət 
göstərilir. 

Dərslik Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyasının “Həyat 
fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyi”, “Yanğın təhlükəsizliyi 
mühəndisliyi” ixtisaslarının spesifik xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla 
yazılmışdır. Dərslik eyni zamanda ali texniki məktəblərin bütün 
istiqamətləri və ixtisasları üzrə təhsil alan tələbə və magistrlər, 
Dövlət metrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma 
təşkilatlarının əməkdaşları, sənayenin müxtəlif sahələrində çalışan 
mühəndis-texniki işçilər, doktorantlar da müvəffəqiyyətlə istifadə 
edə bilərlər. 

Əlavələrdə  oxucuların rahatlığı üçün bir sıra sorğu mate-
rialları da verilmişdir. 
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I BÖLMƏ. METROLOGİYA 

 
I  FƏSİL. METROLOGİYANIN 

ƏSAS TERMİNLƏRİ VƏ ANLAYIŞLARI. 
FİZİKİ KƏMİYYƏTLƏRİN VAHİDLƏRİNİN VƏ 

ÖLÇMƏNİN VAHİDLİYİNİN ƏKS ETDİRİLMƏSİ 
 
1.1. Kəmiyyətlərin və şkalaların fiziki xassələri 

 
Təyinatından asılı olaraq metrologiyanı üç əsas hissəyə, nəzəri, 

qanunverici və tətbiqi metrologiyaya ayırırlar. 
Nəzəri metrologiyada bu elmin fundamental əsaslarını öyrənir-

lər. 
Qanunverici metrologiyada ölçmənin vahidliyinin və lazım 

olan dəqiqliyin təmin edilməsinə istiqamətlənmiş fiziki kəmiyyət va-
hidlərinin, etalonların, ölçmənin metod və vasitələrinin tətbiqi üçün 
vacib olan texniki və hüquqi tələblər müəyyənləşdirilir. 

Təcrübi (tətbiqi) metrologiya nəzəri işlərin təcrübədə tətbiqini 
və qanunverici metrologiyanın müddəalarını işıqlandırır. 

Müxtəlif proseslərin və cisimlərin xassələrini ədədi qiymətlərlə 
göstərmək üçün kəmiyyət ifadəsindən istifadə edilir. 

Kəmiyyət, hər hansı şeyin bir xassəsinin digər xassələrindən 
fərqlənən, bu və ya digər üsulla, o cümlədən kəmiyyətcə qiymətlən-
dirilən göstəricisinə deyilir. 

Kəmiyyət özü-özlüyündə mövcud deyil. Müxtəlif xassələrə 
malik obyektlərin verilmiş kəmiyyətlə ifadə edilməsi zamanı yaranır. 

Kəmiyyətlər real və ideal kəmiyyətlərə ayrılırlar (Şəkil 1.1.). 
İdeal kəmiyyətlər əsasən riyaziyyata aiddir və konkret real an-

layışların ümumiləşdirilməsıdir. 
Real kəmiyyətlər öz növbəsində fiziki və qeyri-fiziki kəmiyyət-

lərə bölünürlər. 
Fiziki kəmiyyətlər ümumi halda, təbiət və texniki elmlərdə öy-

rənilən maddi obyektlərə xas olan kəmiyyətlər kimi təyin edilə bilər.   
Qeyri-fiziki kəmiyyətləri ictimai  elmlərə, məsələn fəlsəfəyə, 

sosiologiyaya, iqtisadiyyata və s. aid etmək olar. 
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Fiziki kəmiyyətlər, ümumiyyətlə fiziki obyektlərin  və proses-
lərin xassələrini öyrənmək üçün vasitədir. 

Fiziki kəmiyyətləri, ölçülən və qiymətləndirilən kəmiyyətlərə 
ayırmaq məqsədə uyğundur. 

Ölçülən kəmiyyətlər təyin edilmiş ölçü vahidi ilə, ədədlə ifadə 
edilə bilər. Bu və ya digər səbəblər üzündən təyin oluna bilinməyən 
fiziki kəmiyyətlər yalnız qiymətləndirilə bilər. 

 
 

Kəmiyyətlər 

     

 Real   İdeal  

     

Fiziki  Qeyri-fiziki  Riyazi   

     

     

Ölçülən  Qiymətləndirilən    

 
 

Şəkil 1.1. Kəmiyyətlərin  sinifləşdirilməsi 
 

Kəmiyyətlər şkalaların köməyi ilə qiymətləndirilir. Kəmiyyət-
lər şkalası, razılaşdırılma  ilə qəbul edilmiş dəqiq ölçmə nəticəsində 
təyin edilən qiymətlərin ardıcıl nizamlanmasına deyilir. 

Fiziki kəmiyyətlərin daha dəqiq öyrənilməsi üçün onların 
sinifləşdirilməsi məqsədəuyğundur (şəkil 1.2). 

Hadisələrin növünə görə fiziki kəmiyyətlər aşağıdakı qruplara 
ayrılırlar: 
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• maddi kəmiyyətlər maddələrin, materialların, onlardan ha-
zırlanmış məmulların fiziki və fiziki-kimyəvi xassələrini    təsvir 
edir. 

Bu qrupa kütlə, sıxlıq, elektrik müqaviməti, həcm, induktivlik 
və s. daxildir. Bəzi hallarda göstərilən fiziki kəmiyyətləri passiv fi-
ziki kəmiyyətlər adlandırırlar. Bu kəmiyyətləri ölçmək üçün ölçmə 
informasiya siqnalını formalaşdıran köməkçi enerji mənbəyindən is-
tifadə edilir. Bu halda  passiv fiziki kəmiyyətləri  aktiv fiziki kəmiy-
yətlərə çevirilirlər; 

• energetik kəmiyyətlər çevirilmə proseslərini, enerjinin ötürül-
məsini və istifadəsini xarakterizə edir. Bu kəmiyyətlərə cərəyan şid-
dəti, gərginlik, güc daxildir. Göstərilən kəmiyyətləri  aktiv kəmiyyət-
lər adlandırırlar. Onlar, köməkçi enerji mənbəyindən istifadə edilmə-
dən ölçmə informasıya sınaqlarına  çevrilə bilərlər; 

• proseslərin axınını müəyyən vaxt müddətində  xarakterizə 
edən kəmiyyətlər. Bu qrupa müxtəlif spektral xarakteristikalar, kor-
relyasiya  funksiyaları və s. daxildir. 

• Müxtəlif fiziki proseslər qrupuna daxil olan kəmiyyətlərə fə-
za-vaxt, mexaniki, istilik, elektrik və maqnit, akustik, işıq, fiziki-
kimyəvi, şüanı ionlaşdırma, atomun və nüvənin kəmiyyətləri aiddir. 

• Digər kəmiyyətlərdən  şərti qeyri asılılıq dərəcəsinə görə fi-
ziki kəmiyyətlər əsas, törəmə və əlavə kəmiyyətlərə ayrılırlar. Hal-
hazırda SI (simmetrik) sistemində əsas kəmiyyətlər kimi yeddi kə-
miyyət götürülmüşdür. Bunlar uzunluq, vaxt, kütlə, temperatur,  
cərəyan şiddəti, işığın gücü və maddənin miqdarıdır. Əlavə fiziki va-
hidlərə müstəvi və fəza bucaqları aiddir. 

• Ölçüyə görə fiziki kəmiyyətləri ölçüsü olan və ölçüsü olma-
yan kəmiyyətlərə ayırırlar. 

Fiziki kəmiyyət vahidi [Q], eyni cinsli fiziki kəmiyyətləri miq-
darı qiymətləndirmək üçün qəbul edilən, vahidə bərabər şərti ədədi 
qiyməti verilmiş, qeyd edilmış ölçünün fiziki kəmiyyətidir. 

Fiziki kəmiyyətin qiyməti Q, onun  vahidlərinin bir sıra  rəqəm-
lər şəklində qiymətləndirilməsinə deyilir. Fiziki  kəmiyyətin  ədədi  
qiyməti  q,  kəmiyyətin    qiymətinin verilmiş fiziki kəmiyyətin vahi-
dinə nisbətini ifadə edən adsız ədədə deyilir. 
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Şəkil  1.2  Fiziki kəmiyyətlərin təsnifatı 
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                            Q = q [Q]                (1.1) 
 

Ölçmə, ölçü vahidi kimi qəbul edilmiş fiziki kəmiyyətin, mə-
lum fiziki kəmiyyətlə müqayisəsi nəticəsində təcrübə yolu ilə aydın-
laşdırılan dərk etmə prosesinə deyilir. 

Təcrübədə maddələrin, cisimlərin, hadisələrin, proseslərin xas-
sələrini xarakterizə edən müxtəlif kəmiyyətlərin ölçülməsi lazım gə-
lir. Bəzi xassələr özlərinin keyfiyyətcə, bəziləri isə kəmiyyətcə göstə-
rir. Bu xassələr, özlərinin müəyyən qanunauyğunluqla yerləşdirilmə-
sini və ölçü şkalası şəklində göstərilməsini  tələb edir. Ədədi xassələ-
rin ölçü şkalası, fiziki kəmiyyətlərin şkalası adlandırılır. 

Fiziki kəmiyyətin şkalası, dəqiq ölçmənin  nəticələri əsasında, 
razılaşma yolu ilə qəbul edilmiş fiziki kəmiyyətlərin qiymətlərinin 
ardıcıllığının nizamlanmasına deyilir. Ölçü şkalası nəzəriyyəsinin 
əsas terminləri və anlayışları МИ 2365-96 sənədində verilmişdir. 

Xassələrin təzahür etməsinin tətbiqi  strukturuna uyğun olaraq 
ölçu şkalalarının beş əsas tipi müəyyənləşdirilmişdir. 

1. Adların şkalası (təsnifatların şkalaları). Bu şkalalar, xas-
sələri yalnız ekvivalentliyə nisbətdə özünü göstərən empirik obyekt-
lərin təsnifatında istifadə edilir. Bu xassələri fiziki kəmiyyət hesab 
etmək olmaz. Buna görə də bu növ şkalalar, fiziki kəmiyyətlərin şka-
laları hesab edilə bilməz. Belə şkalalar ekvivalentlik münasibətlərini 
xarakterizə etdiklərindən, onlarda sıfır, böyük, kiçik və ölçü vahidi 
anlayışları yoxdur. Adlar şkalasına misal olaraq geniş yayılmış, rəng-
lərin uyğunluğunu təyin etmək üçün istifadə edilən rənglər atlasını 
göstərmək olar. 

2. Sıraların şkalası (dərəcə şkalası). Əgər verilmiş empirik 
obyektin xassələri, ekvivalentliyə və sıraya nəzərən, miqdarca    art-
ma   və  azalma   kimi  təzahür edirsə,  onda onlar üçün sıraların şka-
lasını qurmaq olar. Onlar monoton artan, yaxud azalan olur, göstəri-
lən xassəni xarakterizə edən kəmiyyətlərin böyük və kiçik qiymətlə-
rinin nisbətini aydınlaşdırmağa imkan verirlər. Sıra şkalalarında sıfır 
iştirak edir, yaxud etmir. Buraya ölçü vahidi daxil edilə bilməz. Çün-
ki onlar üçün  mütənasiblik nisbəti təyin edilməmişdir və xassənin 
konkret təzahürünün neçə dəfə az və çox olduğu haqqında mülahizə 
yürütmək mümkün deyildir. 
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Verilmış xarakteristikanın qiymətləri arasındakı münasibətləri 
dəqiq müəyyənləşdirmək mümkün olmadıqda sıranın şərti (empirik) 
şkalasından istifadə edirlər. 

Şərti şkala, ilkin qiymətləri şərti vahidlərlə verilmiş fiziki kə-
miyyətin şkalasıdır. Məsələn: Enqlerin özlülük şkalası, Bofortun də-
niz küləyinin  qüvvəsini ölçən 12 ballı şkalası və s. 

Üzərlərində reper nöqtələri (yer səthi nöqtələrinin nisbi ucalı-
ğını təyin etmə işində işlədilən nişan) cızılmış sıra şkalaları genış ya-
yılmışdır. Belə şkalalara mineralların bərkliyini təyin etmək üçün is-
tifadə edilən  Moos şkalasını misal göstərmək olar. Bunlarda minera-
lların bərkliyi şərti ədədlərlə aşağıdakı sıra ilə verilir. Talk-1; gips-2; 
kalsium-3; flyuorit-4; apatit-5; ortoklaz-6; kvars-7; topaz-8; korund-
9; almaz-10. 

Mineralları bu və ya digər bərkliyə aid etmək üçün dayaqlarla 
cızmadan istifadə edilir. Əgər cısmə kvarsla (7) aparıldıqda mineralın 
üzərində iz qalırsa və ortoklazla (6) cızmada qalmırsa, onda mineralın 
bərkliyi 6-dan cox və 7-dən az olur. Belə halda daha dəqiq nəticə al-
maq qeyri mümkündür. 

Şərti şkalalarda ölçülər arasındakı eyni intervallara ədədlərin 
müxtəlif ölçüləri uyğun  gələ bilər. Bu ədədlərin köməyi ilə ehtima-
lları, medianları, kvantilləri təyin etmək mümkündür. Lakin onları 
toplama, vurma və digər riyazi əməliyyatlar üçün istifadə etmək ol-
maz. 

Kəmiyyətlərin qiymətlərinin sıra şkalalarının köməyi  ilə tə-
yinini ölçmə hesab etmək qeyri mümkündür. Çünki bu  şkalalara öl-
çü vahidi  daxil etmək olmaz.                                      

Sıra şkalalarına görə qiymətləndirmə eyni mənalı deyil və 
ümumiyyətlə şərtidir. 

3. İntervallar şkalası (fərqlərin şkalası). Bu şkalalar  sıralar  
şkalasının  inkişaf etdirilmiş formasıdır və onlar xassələrin    ekviva-
lentliyi, ardıcıllığı və additivliyi ödəyən obyektləri üçün tətbiq edilir. 

Intervallar şkalası eyni intervallardan ibarətdir, ölçü vahidi var-
dır və sərbəst qəbul edilmiş başlanğıca, yəni sıfır nöqtəsinə malikdir. 
Intervallar şkalasına misal olaraq, Selsi şkalasını, Farenqeyt və 
Reomyur şkalalarını göstərmək olar. İntervallar şkalasında intervalla-
rın bölünməsi  və çıxılması  hərəkətləri müəyyən edilmişdir.  
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Q - kəmiyyətinin intervallar şkalasını 

Q=Qo+q [Q] 

tənliyi şəklində göstərmək olar. 
Burada q- kəmiyyətin ədədi qiyməti, Qo-şkalanın hesabat baş-

lanğıcı, [Q] -verilmış kəmiyyətin vahididir. 
Şkalanı iki yolla vermək olar. Birinci  halda kəmiyyətin iki Qo 

və Q1 qiyməti verilir. Bu qiymətlər dayaq nöqtələri, yaxud əsas re-
perlər, (Q1 – Q1) intervalı isə əsas interval adlandırılır. Qo nöqtəsi 
hesabatın başlanğıcı,(Q1 – Qo) / n =[Q]    kəmiyyəti isə  Q-nin va-
hidi kimi götürülür. Vahidlər ədədi n elə verilməlidir ki, [Q] tam kə-
miyyət olsun. 

Hər hansı Q=Q01+q1 [Q]1 intervallar şkalasının digər 
Q=Q02+q2 [Q]2 intervallar şkalasına keçirilməsi,  

 
 

𝑞1 = �𝑞2 −
𝑄02 − 𝑄01

⌈𝑄⌉1
�

[𝑄]1

[𝑄]2
 

  
düsturu ilə yerinə yetirilir: 

Misal 1.1. Farenqeyt şkalası  intervallar şkalası adlandırılılr. 
Bu şkalada Qo  - buzun, məişət duzunun və naşatırın qarışığının 
temepraturu, Q1 - insan bədəninin temperaturudur. 

 
Ölçü vahidi - Farenqeyt dərəcəsidir: 
 

[Q]=(Q1 – Qo) / 96=10F. 
 

Duzun, buzun və naşatırın qarışığının ərimə temperaturu 32°F, 
suyun qaynama temperaturu isə 212°F -dir. 

Selsi şkalasına görə Qo buzun ərimə temperaturu, Q1-suyun 
qaynama temperaturudur.  

Selsi dərəcəsi  [Qs]=(Q1 – Q0)/100=1°. 

(1.2) 
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Bir şkaladan digər şkalaya keçid üçün düsturun alınması tələb 
olunur. 

Həlli: Keçid üçün düstur (1.2) ifadəsinə uyğun təyin edilir. Fa-
renqeyt şkalasına görə suyun qaynama və buzun ərimə    nöqtələri 
arasındakı temperatur fərqi 212°F - 32°F=180°F-ə       bərabərdir. 
Selsi şkalasına görə temperatur intervalı 100°C-yə bərabərdir. Uyğun 
olaraq 100° =180° F, vahidlərin ölçü nisbətləri aşağıdakı kimi yazılır. 

 
[𝑄]1

[𝑄]2
=

°𝐹
°𝑆

=
100
180

=
5
9

 

 
Farenqeyt dərəcəsinə görə ölçülən, baxılan şkalanın başlanğıc 

hesabatı arasındakı intervalın ədədi qiyməti ([Q]1 =F) 32-yə bəra-
bərdir. Farenqeyt şkalasına görə temperaturdan Selsi    şkalasına görə 
temperatura kecid aşağıdakı düsturla yazılır. 

 

𝑡 =
9
5

(𝑡𝐹 − 32). 
 
İkinci halda vahid, interval kimi, bəzən onun müəyyən   hissəsi 

kimi, yaxud verilmiş kəmiyyətin intervallarının miqdarı kimi 
götürülür. Hesabat başlanğıcı hər bir halda öyrənilən konkret hadisə-
dən asılı olaraq müxtəlif cür götürülür. Belə yanaşmaya misal olaraq 
vaxt şkalasını göstərmək olar. Burada hesabat başlanğıcı kimi öyrəni-
lən hadisənin başlanğıcı götürülür. 

4. Münasibətlər şkalası. Bu şkala empirik obyektlərin xassələ-
rini izah edir. Onlar ekvivalentlik, sıra, additivlik (ikincı dərəcəli 
şkalalar) bəzi hallarda isə proporsionallıq (birinci dərəcəlı şkalalar) 
münasibətlərini təmin edir. Onlara kütlənin (ikinci dərəcəli) və ter-
modinamik temperaturun (birinci növ) şklalarını misal göstərmək 
olar. 

Münasibətlər şkalalarında ölçmənin xassəsinin və vahidliyinin 
sıfır miqdari təzahürünün birmənalı  təbii sərhədləri vardır. Müəyyən 
mənada  münasibətlər şkalasına, təbii hesabat başlanğıcı olan inter-
vallar şkalası kimi də baxmaq olar.  Münasibətlər şkalasından alınan 
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qiymətlərə bütün hesabi əməlləri tətbiq etmək olar. Bunun fiziki kə-
miyyətlərin  ölçülməsində müstəsna əhəmiyyəti vardır. 

Münasibətlər şkalası ən mükəmməl şkaladır. Onlar Q=q [Q] 
tənliyi ilə yazılır. 

Burada Q - şkalası qurulan fiziki kəmiyyət, [Q] - onun ölçü va-
hidi, q-fiziki kəmiyyətin ədədi qiymətidir. Bir münasibətlər şkalasından 
digərinə keçid q2=q1 [Q1] / [Q2] tənliyinə görə yerinə yetrilir. 

5. Mütləq şkalalar. Münasibətlər şkalasının bütün əlamətlərini 
özündə cəmləyən, qəbul edilmiş ölçü vahidi sistemindən asılı olma-
yan, ölçü vahidinin təbii və birmənalı ifadəsinə malik şkalaya, müt-
ləq şkala deyilir. 

Belə şkala nisbi kəmiyyətlərə, məsələn gücləndirmə, zəifləndir-
mə əmsallarına və s. aiddir. SI Ölçü sistemində çoxlu sayda törəmə 
vahidləri yaratmaq üçün mütləq şkalaların ölçüsüz və hesabi vahidlə-
rindən istifadə edilir. 

Adlar və sıra şkalalarını qeyri metrik (konseptual),  intervallar 
və münasibətlər şkalalarını isə metrik (maddi) şkalalar adlandırırlar. 
Mütləq və metrik şklalar xətti şkalalara aid edilir. Ölçü şkalalarının 
təcrübədə istifadəsi, onların özlərinin və ölçü vahidlərinin standart-
laşdırılması yolu  ilə həyata keçirilir. 

 
1.2. Fiziki kəmiyyətlər və onların vahidləri 

sistemi. 
 
Elmdə, texnikada, gündəlik həyatda insanlar, onları əhatə edən  

fiziki obyektlərin müxtəlif xassələri ilə  qarşılaşır. Bu xassələr  ob-
yektlərin qarşılıqlı hərəkətini əks etdirir. Onların təsvir edilməsi fi-
ziki kəmiyyətlərin birbaşa köməyi ilə  həyata keçirilir. Hər bir  ob-
yektin fiziki kəmiyyət kimi ifadə edilən xassələrini miqdarca fərqlən-
dirmək üçün metrologiyada ölçü və qiymət anlayışları qəbul  edil-
mişdir. 

Fiziki kəmiyyətin ölçüsü verilmiş obyektin “Fiziki kəmiyyət” 
anlayışına uyğun gələn xassəsinin miqdarı mahiyyətidir. Məsələn: 
hər bir cisim müəyyən kütləyə malikdir  və cismi   kütləyə, yəni bizi 
maraqlandıran fiziki kəmiyyətə görə fərqləndirə bilərik.  
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Fiziki kəmiyyətin qiymətini, ölçmə və ya hesablama nəticəsin-
də, ölçmənin əsas tənliyinə görə alırlar 

 
Q = q [Q]. 

 
Bu tənlik Q fiziki kəmiyyət vahidini, q ədədi qiymətini və ölç-

mə üçün qəbul edilmiş [Q] vahidini əlaqələndirir. Vahidin ölçüsün-
dən asılı olaraq fiziki kəmiyyətin ədədi qiyməti dəyişir, lakin ölçüsü 
sabit qalır. Fiziki kəmiyyətin vahidinin ölçüsü qanunvericilik yolu ilə 
dövlətin metroloji orqanları tərəfindən    təyin edilir. 

Fiziki kəmiyyətin mühüm xarakteristikası, onun qüvvətə yük-
səldilmiş çoxhədli şəklində verilmiş dim Q  vəznidir. Vəzn verilmiş 
kəmiyyətin, əsas fiziki  kəmiyyətlə əlaqəsini əks etdirir. Mütənasiblik 
əmsalı vahidə  bərabər götürülmüşdür: 

 
𝑑𝑖𝑚 𝑄 = 𝐿𝛼𝑀𝛽𝑇𝛾𝐼𝜂 . 

 
Burada L, M, T, I, verilmiş sistemin əsas kəmiyyətlərinin şərti 

işarələri; α, β, γ, η, tam yaxud kəsr, mənfi, yaxud müsbət həqiqi ədəd-
lərdir. Əsas kəmiyyətin vəzninin  qüvvətə yüksəltmə dərəcəsi göstəri-
cisi, vəznin göstəricisi  adlanır. Əgər vəznin   bütün göstəriciləri sı-
fıra bərabərdirsə, onda belə kəmiyyət vəznsiz adlanır. 

Fiziki kəmiyyətin vəzni, onu xarakterizə edən tənliyə      nisbə-
tən daha ümumi xassəlidir. Belə ki, eyni vəzn müxtəlif keyfiyyət xas-
sələrinə malik və təyinedici tənliyin formasına görə fərqlənən kəmiy-
yətlərə aid ola bilər. Məsələn: L məsafəsində  F qüvvəsinin işi  
A1=FL tənliyi ilə ifadə edilir. V sürəti ilə hərəkət edən, m kütləsinə 

malik cismin kunetik enerjisi 𝐴2 = 𝑚𝑣2

2
- yə bərabərdir. Göründüyü 

kimi keyfiyyətcə müxtəlif olan bu kəmiyyətlərin vəzni eynidir. 
Vəznlər üzərində vurma, bölmə, qüvvətə yüksəltmə, kök alma 

əməliyyatlarını aparmaq olar. Vəzn anlayışı aşağıda göstərilən hallar-
da geniş istifadə edilir: 

* vahidlərin  bir sistemdən digərinə keçirilməsində; 
* nəzəri nəticələr nəticəsndə alınmış mürrəkəb hesablama 

düsturlarının doğruluğunun yoxlanılmasında;           
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* kəmiyyətlər arasında asılılıqların aydınlaşdırılmasında; 
* fiziki oxşarlıq nəzəriyyəsində. 
Bəzən, obyektin verilmiş fiziki kəmiyyətlə xarakterizə olunan 

xassələri əvvəl müəyyən olunmuş kəmiyyətlə ifadə edilir. Bu, obyekt-
lərin kəmiyyətlər dilinə çevriləcək xassələrinin qarşılıqlı əlaqələrinin 
obyektiv həqiqət olduğu ilə şərtləndirilir. Onlar verilmiş fiziki  hadi-
səni tənliklər sistemi şəklində yaradılan modellər kimi göstərməyə im-
kan verir. Belə tənliklərin üç növü vardır. 

1. Kəmiyyətlər arasında əlaqə tənlikləri təbiət qanunlarını əks 
etdirir və onlarda hərfi simvollar fiziki kəmiyyətlər kimi başa düşü-
lür. Onlar ölçü vahidi dəstindən asılı olmayan, onlara daxil olan fi-
ziki kəmiyyətlər şəklində yazıla bilərlər 

 
𝑄 = 𝐾𝑋𝛼𝑌𝛽𝑍𝑔. 

 
K - əmsalı ölçü vahidinin secilməsindən asılı deyil və kəmiy-

yətlər arasındakı əlaqəni təyin edir. Məsələn: üçbucağın sahəsi onun 
oturacağı L ilə hündürlüyünün h hasilinin yarısına bərabərdir: 

 
𝑆 = 0,5𝐿ℎ. 

 
         Burada  K=0,5 ölçü vahidinə görə deyil,  fiqurun formasından 
asılı olaraq yaranmışdır. 

2. Fiziki kəmiyyətlərin ədədi qiymətləri arasında əlaqə tənlikləri, 
seçilmiş vahidlərə uyğun olan ədədi qiymətləri hərfi simvollar kimi başa 
düşülən tənliklərə deyilir. Bu tənliyin yazılışı seçilən ölçü vahidindən 
asılıdır Onlar aşağıdakı şəkildə yazıla bilərlər: 

 

𝑄 = 𝐾𝑒𝐾𝑋𝛼𝑌𝛽𝑍𝑔 
 

        Burada Ke seçilmiş vahidlər sistemindən asılı olan ədədi əmsaldır. 
Məsələn: üçbucağın sahəsinin ədədi qiyməti ilə onun həndəsi ölçüləri ara-
sında əlaqə tənliyi lazım olan şəkli o şərt daxilində alır ki, sahə kvadrat 
metrlə, oturacaq və hündürlük, uyğun olaraq metr və millimetrlə ölçülsün: 



16 
 

S = 0,5 L h, yəni Ke = 1 və ya   
S = 0,5. 10-6 Lh, yəni Ke =10 -6 m2/mm2  

 
3. Fiziki kəmiyyətlərin cəmi, kəmiyyətlərin biri sərbəst, digərləri 

isə onun  funksiyası olması prinsipi əsasında  yaranırsa, onda o fiziki kə-
miyyətlər sistemi adlandırılır. Əsaslandırılmış, lakin sərbəst şəkildə bir 
neçə fiziki kəmiyyət verilir və onlar əsas kəmiyyət adlandırılır. Qalan 
kəmiyyətlər törəmə kəmiyyətlər adlanır və onlar əsas kəmiyyətlərlə, on-
lar arasında əlaqə yaradan tənliklər vasıtəsi ilə ifadə edilir. 

Törəmə kəmiyyətlərə, vahid həcmdə yerləşdirilmiş, maddənin 
kütləsi kimi təyin edilən maddənin sıxlığını, vahid vaxt müddətində sü-
rətin dəyişməsini göstərən təcili və s.  misal göstərmək olar. 

Fiziki kəmiyyətlər sisteminin adlarında kəmiyyətlərin əsas sim-
volları qəbul edilir. Məsələn: mexanikanın kəmiyyətləri sistemində əsas 
simvollar kimi uzunluq  (L), kütlə (M), vaxt (T) qəbul edilir və bu  sis-
temi LMT  sistemi adlandırılır. 

Hal-hazırda fəaliyyətdə olan beynəlxalq ölçü sistemi SI, 
LMTIQNJ simvolları ilə işarə  edilməlidir. Çünki onlar əsas kəmiyyətlə-
rin simvollarına  uyğun  gəlir.  Burada  L - uzunluq,     M -kütlə, T - 
vaxt, I - cərəyan şiddəti, Q  - temperatur, N - maddənin miqdarı, J-işığın 
gücüdür. 

Fiziki kəmiyyətlərin əsas və törəmə vahidlərinin qəbul edimış 
prinsiplərə uyğun yaradılmış toplusu fiziki kəmiyyətlərin vahidləri 
sistemi adlanır. Bəzi ölkələrdə, məsələn: Rusiya Federasiyasında 
əsas fiziki kəmiyyətlərin vahidləri üçün Dövlət Standrtları yaradıl-
mışdır (ГОСТ 8. 417-81). Əsas vahidlər kimi metr, kiloqram, saniyə, 
amper, kelvin, mol və kandella qəbul edilmişdir. (cədvəl 1.1.). SI-nin 
xüsusi adları olan törəmə vahidləri isə cədvəl 1.2 -verilmişdir. 
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Cədvəl 1.1. 
 

SI sisteminin fiziki kəmiyyətlərinin əsas və əlavə vahidləri 
 

Kəmiyyətlər Vahidlər 
Uzunluq Vəznlər Məsləhət 

görülən 
işarələr 

Adlar İşarələr 

    Azər-
baycan 
 

Beynəl-
xalq 

 Əsas 
 

Uzunluq  L L 
 

metr m m 

Kütlə  M M 
 

kiloqram kq kq 

Vaxt  
 

T t saniyə s s 

Cərəyan 
şiddəti 

İ I amper A A 

Termodinamik 
temperatur 

Q T kelvin K K 

Maddənin 
miqdarı 

N n, v mol mol mol 

İşığın şiddəti 
 

J J kandella kd cd 

Müstəvi bucaq 

Əlavə 
 

- - 
 

radian rad rad 

Fəza bucağı 
 

- - steradian sr sr 
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Cədvəl 1.2. 
 

SI sisteminin xususi adları olan törəmə vahidləri 

Kəmiyyətlər Vahidlər 

Adlar Vəznlər Adlar Işarələ
r 

SI sistemi 
ilə ifadə 

Tezlik T-1 Hers Hs s-1 

Qüvvə, çəki LMT-2 Tyuton H m·kq·s-2 

Təzyiq, mexaniki 
gərginlik L-1MT-2 Paskal Pa m-1·kq·s-2 

Enerji, iş, istilik 
miqdarı L2MT-2 Coyl Cl m2·kq·s-2 

Güc L2MT-3 Vatt Vt m2·kq·s-3 
Elektrik miqdarı TI Kulon Kl s·A 

Elektrik gərginliyi, 
potensial elektrik 
hərəkət qüvvəsi 

L2MT-3I-1 Volt V m2·kq·s-3·A-1 

Elektrik tutumu L-2M-1T4I2 Farad F m-2·kq-1·s4·A-2 

Elektrik 
müqaviməti L2MT-3I-2 Om Om m2·kq·s-3·A-2 

Elektrik keçiriciliyi L-2M-1T3I2 Simens Sm m-2·kq-1·s3·A2 
Maqnit induksiya 

seli L2MT-2I-1 Veber Vb m2·kq·s-2·A-1 

Maqnit induksiyası MT-2I-1 Tesla Tl kq·s-2·A-1 
Induktivlik L2MT-2I-2 Henri Hn m2·kq·s-2·A-2 

Işıq seli J Lyumen Lm kd·sr 
Işıqlanma L-2J Lyuks lx m-2 kd·sr 

Radionuklidlərin 
aktivliyi T-1 bekkerel Bq s-1 

Ionlaşdırılmış 
şüalanmanın 

udulan miqdarı 
L2T-2 Zrey Qy m2 ·s-2 

Şüalanmanın 
ekvivalent miqdarı L2T-2 Zivert Sv m2 ·s-2 
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Törəmə vahidləri müəyyənləşdirmək üçün aşağıdakıları yerinə 
yetirmək  lazımdır: 

* vahidi əsas götürülən fiziki  kəmiyyəti seçmək; 
* Bu vahidlərin ölçülərini təyin etmək; törəmə vahidi təyin edi-

lən kəmiyyətlə, vahidi əsas götürülən kəmiyyət arasında əlaqə yara-
dan təyinedici tənliyi seçmək. Burada təyinedici tənliyə  daxil olan  
bütün  kəmiyyətlərin simvollarına kəmiyyətlər  kimi deyil, onların 
adlandırılmış ədədi qiymətləri kimi baxılmalıdır; 

* Təyinedici tənliyə daxil olan mütənasiblik əmsalı   vahidə bə-
rabər edilməlidir. Bu tənlikdə törəmə kəmiyyətin əsas kəmiyyətdən 
asılılığı aşkar  funksional asılılıq şəklində verilməlidir. 

Bu üsulla təyin edilmiş törəmə vahidlərdən, yeni törəmə vahid-
lərini almaq üçün istifadə edilə bilər. Buna görə də təyinedici tənlik-
lərə əsas vahidlərlə bərabər, əvvəlcədən müəyyən edilmiş  törəmə va-
hidlər də daxil edilə bilər. 

Törəmə vahidlər koqerent və koqerent olmayan ola bilərlər. Fi-
ziki kəmiyyətin törəmə vahidi o zaman koqerent adlanır ki, vurulanı 
vahidə bərabər olan tənliklər sisteminin köməyi ilə digər vahidlərlə 
əlaqəli olur. Məsələn: sürətin vahidini, nöqtənin düzxətli və bərabər 
sürətli hərəkət sürətini təyin edən tənliyin köməyi ilə müəyyənləşdi-
rirlər: 

 

𝑉 =
𝐿
𝑡  

 
  
Burada  L - gedilən yolun uzunluğu, t hərəkət vaxtıdır. L və t-nin 

SI-dəki qiymətlərini yerinə qoysaq, alarıq: 
 
 

𝑉 = 1
𝑚
𝑆  

 
Uyğun olaraq sürət vahidinin koqerent olduğunu görürük. Əgər 

əlaqə tənliyində vahiddən fərqli ədədi əmsal varsa, onda SI sisteminin 
koqerent vahidini əmələ gətirmək üçün tənliyin sağ tərəfinə SI - vahid-
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ləri sistemində qiymətləri olan kəmiyyətləri qoyurlar. Bu ümumi ədədi 
qiyməti əmsala vurduqdan sonra vahidə bərabər qiymət almağa imkan 
verir. Məsələn: enerjinin koqerent vahidini əmələ gətirmək üçün 
E=0,5 mv2 tənliyindən istifadə edirlər. Burada m - cismin kütləsi, v 
onun sürətidir. 

Enerjinin koqerent vahidini iki yolla almaq olar: 
 

E = 0,5 (2mv2 ) = 0,5 (1m / s)2 = 1 (kq m2/s2 )=1C; 
 

E =0,5 m (2v2)=0,5 (1kq) (2 m/s)2 =1(kqm2/s2=1C 
 

Göründüyü kimi SI - nin koqerent vahidi couldur və nyuton vu-
rulsun metrə bərabərdir. Baxılan halda o, 1 m/s, sürəti ilə hərəkət 
edən 2 kq kütləsi olan cismin və yaxud sm /2  sürəti ilə hərəkət edən 
kütləsi 1 kq olan cismin kinetik enerjisinə bərabərdir. 

Fiziki kəmiyyətlərin vahidləri sistemdaxili və sistemdənkənar 
vahidlərə ayrılırlar. Fiziki kəmiyyətin qəbul edilən sistemlərin birinə 
daxil olan vahidinə sistemdaxili vahid deyilir. Bütün əsas, törəmə, 
dəfə, hissə vahidlər sistemdaxili vahidlərdir. Sistemdən xaric vahid-
lər, fiziki kəmiyyətin o vahidləridir ki, onlar, qəbul olunmuş sistem-
lərin heç birinə daxil olmurlar. Sistemdən xaric vahidləri SI - nin va-
hidlərinə nəzərən dörd növə ayırırlar: 

* SI - dəki vahidlərlə bərabər istifadə olunanlar, məsələn: kütlə 
vahidi ton; müstəvi bucaq vahidləri dərəcə, dəqiqə, saniyə; həcm va-
hidi litr və s. SI-dəki vahidlərlə bərabər istifadə olunan sistemdənkə-
nar vahidlər cədvəl 1.3 də verilmişdir. 

* Xüsusi sahələrdə istifadə olunanlar, məsələn: astronomik va-
hid parsek, astronomiyada uzunluq vahidi işıq ili, optikada optik qüv-
və vahidi dioptriya; fizikada enerji vahidi elektron volt və s. 

* SI - dəki vahidlərlə bərabər müvəqqəti istifadə olunanlar, mə-
sələn: dəniz naviqasiyasında istifadə olunan dəniz mili, zərgərlik 
işində istifadə edilən kütlə vahidi karat və s. Bu vahidlər beynəlxalq 
razılaşmalar əsasında istifadədən çıxarıla bilərlər. 

* İstifadədən çıxarılmışlar, məsələn: civə sütununun millimetri 
təzyiq vahidi; at gücü güc vahidi və  s. 



21 
 

Fiziki kəmiyyətlərin vahidləri dəfə və hissə vahidlərinə ayrılır-
lar. Dəfə vahidi, fiziki kəmiyyətin elə vahidinə deyilir ki, sistem da-
xili və sistem xarici vahidlərin qiyməti tam ədəd dəfə çox olsun. 
Məsələn: uzunluq vahidi kilometr 103 metrə bərabərdir, yəni metrdən 
tam dəfələrlə artıqdır. Hissə vahidi, fiziki kəmiyyətin elə vahidinə 
deyilir ki, sistemdaxili və sistemxarici vahidlərin qiyməti tam ədəd 
dəfə az olsun. Məsələn: uzunluq vahidi millimetr 10-3 metrə bərabər-
dir, yəni metrdən tam dəfələrlə azdır. Dəfə və hissə vahidlərini qur-
maq üçün önlüklər cədvəl 1.4 də verilmişdir. 

SI sistemində ilk dəfə olaraq əlavə vahidlər anlayışı qəbul edil-
mişdir. Onlara müstəvi və fəza bucaqları radian və steradian aid edil-
mişdir. 

 
1.3. Beynəlxalq vahidlər sistemi (SI sistemi) 

 
Beynəlxalq vahidlər sistemi (SI sistemi) 1960-cı ildə çəkilərin 

və ölçülərin XI Baş Konfransında qəbul edilmişdir. Ölkəmizin ərazi-
sində SI sistemi 01 yanvar 1982-ci ildən tətbiq  edilir. SI sistemi, 
özündən əvvəlki sistemlərin inkişafının məntiqi nəticəsidir. Hal-ha-
zırda ən çox istifadə edilən sistemlər SI və SGS (Simmetrik və qauss) 
sistemləridir. SGS sistemi 100 ildən çoxdur ki, mövcuddur və hal-ha-
zırda dəqiq elmlərdə, məsələn fizikada və astronomiyada istifadə edi-
lir. 

Hal-hazırda çoxlu sayda dünya ölkələrində onu fiziki kəmiy-
yətlərin vahid sistemi kimi  SI əvəz etməyə başlamışdır. Bu əsasən SI 
sisteminin başqa sistemlərlə müqayisədə məziyyətləri və üstunlükləri 
ilə bağlıdır. Onlara aşağıdakıları aid etmək olar: 

* universallığı, yəni elmin və texnikanın bütün sahələrini əhatə 
etməsi; 

* ölçmənin bütün sahələrini və növlərinin vahidləşdirilməsi 
(unifikasiyası); 
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Cədvəl 1.3. 
SI sistemi vahidləri ilə bərabər istifadə üçün 

qəbul edilmiş sistemdən xaric vahidlər 

Vahidlərin  
adları 

Vahidlər 

Adları İşarələri SI vahidi ilə nisbəti 

1 2 3 4 

Kütlə 
 

Ton T 103 kq 
kütlənin 

atom 
vahidi 

k·a·v 1,66057  10-27 kq (təqribən) 

Vaxt 
dəqiqə dəq. 60 s 
Saat Saat 3600 s 
Gün Gün 86400 s 

Müstəvi 
bucaq 

 

dərəcə ...0 (π/180) rad=1,745329… 10-2 rad 
dəqiqə ...' (π/10800) rad=2,908882… 10-4 rad 
saniyə ..." (π/648000) rad=4,848137… 10-6 rad 

Həcm 
Qrad Qrad (π/200) rad 
Litr L 10-3 m3 

Uzunluq 

astronomi
k vahid α∙ν 1,45598  1011 m (təqribən) 

 
işıq ili iş.ili 9,4605  1015 m (təqribən) 
parsek Pk 3,0857  1016 m (təqribən) 

Optik 
güc dioptoriya Dptr 1 m-1 

Sahə hektar Ha 104 m2 

Enerji elektron-
volt eV 1,60219  10-19 coul (təqribən) 

Tam güc volt-
amper V∙A - 

Reaktiv 
güc Var Var - 
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Cədvəl 1.4. 
Onluq dəfə və hissə vahidlərini, onların 

adlarını qurmaq üçün vurğu və önlüklər 

 
 

* kəmiyyətlərin koqerentliyi (əlaqəlilyi); 
*  vahidləri onların anlayışlarına uyğun, yüksək dəqiqliklə 

ifadə etmək imkanı; 
* fizika, kimya və texnika elmlərinin düsturlarının yazılışının, 

çevirici  əmsalların olması ilə əlaqədar olaraq  sadələşməsi; 
* buraxılan vahidlərin sayının azalması 
* xüsusi adları olan dəfə və hissə vahidlərinin vahid sisteminin 

yaradılması; 
* orta  və ali məktəblərdə çoxlu sayda sistemdaxili və sis-

temxarici vahidlərin öyrənilməsinə ehtiyac olmadığı üçün  tədris pro-
sesinin yüngülləşməsi; 

*  müxtəlif ölkələr arasında elmi-texniki və  iqtisadi əlaqələrin 
inkişafı zamanı qarşılıqlı anlaşmanın yaranması. 

Tarixən qanunauyğun elmi əsaslandırılmış əlaqələr əvvəlcə 
həndəsə və kinematikada, sonra isə dinamika, termodinamika və 
elektromaqnitizim sahələrində yaranmışdır. Sonra isə ardıcıl olaraq 
vahidlər sistemi yaranmışdır. 
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Həndəsə və kinematikada vahidlər arasında əlaqələri təyin et-
mək üçün 

 

𝑉 = 𝐾𝑒
𝑑𝐿
𝑑𝑡

                  (1.3) 
 

tənliyi kifayətdir. 
Burada V - sürət, Ke - mütənasıblik əmsalı,  L - uzunluq,      t - 

vaxtdır. 1983-cü ilə qədər əsas kəmiyyətlər kimi uzunluq və vaxt öl-
çü vahidləri, törəmə ölçü vahidi kimi isə sürət secilmişdir. Burada N-
n=3-1=2. 1983-cü ildən vaxt və sürət əsas ölçü vahidləri kimi qəbul 
edilmişdir. Işığın vakuumdakı sürətinə dəqiq, prinsip etibarı ilə isə 
sərbəst qiymət verilmişdir 

 
Co = 299792 458 m/s . 

 
Uzunluq və onun vahidi mahiyyət etibari ilə törəmə vahididir. 

Buna baxmayaraq formal olaraq SI sistemində əsas fiziki kəmiyyət 
kimi qalır və onun vahidi metr işığın vakuumda  saniyənin 1/299792 
458 hissəsində keçdiyi məsafə kimi müəyyənləşdirilir. 

Vaxt vahidi kimi, sezium-133 atomunun əsas vəziyyətində, 
onun iki çox nazik səviyyəsi arasında keçidə uyğun gələn şüalanma-
nın 9192631770 dövrünə bərabər saniyə qəbul edilmişdir. 

Mütənasablik əmsalı Ke (1.3) tənliyində vahidə bərabərdir. 
Əgər 1983-cü ıldə metrin əvvəlki (“kripton”) anlayışı  saxlanılsaydı 
və işığın sürətinin sabitliyi mühakimə üçün əsas  götürülsəydi, onda 
Ke-nin vahidə bərabər olduğunu  qəbul etmək mümkün olmazdı və o 
təcrübi yolla müəyyənləşdirilən sabit dünya kəmiyyəti (konstanta) 
olardı. 

Həndəsədə, kinematikada vahidlər sistemini yaratmaq məqsədi 
ilə (1.3) tənliyinə, sahə (məsələn: kvadrat) həcm (məsələn: kub) təcil 
və s. üçün əlaqə tənlikləri əlavə etmək lazımdır. 

Tənlikləri əlavə edərkən hər dəfə bir fiziki kəmiyyət və uyğun 
olaraq bir əlaqə tənliyi daxil edilir. Bu halda N-n = 2  fərqi qalır və 
vahidlər sistemi optimal olur. 
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Dinamikaya keçid zamanı (1.3) tənliyinə Nyutonun ikinci 
qanununun  

 
                 F=K1m∙a                          (1.4) 

  
və ümümdünya cazibə qanununun 
 

        𝐹 = 𝐾2
𝑚1𝑚2

𝑟2                                    (1.5) 
 
tənlikləri əlavə edilir. 

Burada K1, K2 - mütənasiblik əmsalları; m, m1, m2 - cismin küt-
ləsi; a-təcil; r-cisimlər arasındakı məsafədir. Iki əlaqə tənliyi əlavə 
olunduqda, iki yeni fiziki kəmiyyət-kütlə və qüvvə daxil edilir. Bu 
halda da N-n =2  fərqi dəyişmir. Mexanikanın təzyiq, iş, güc və s. 
üçün olan tənlikləri əlavə olunduqda da baxılan fərq dəyişmir. (1.4) 
və (1.5 tənliklərində K=1 götürmək olardı. Bu halda qüvvə və kütlə 
törəmə fiziki kəmiyyətlər olardı. Əgər m=m1=m2  hesab etsək, onda 
(1.4) və (1.5) tənliklərindən m =ar2 ifadəsini alırıq. Yəni kütlə vahidi 
elə maddi nöqtənin kütləsidir ki, vahid məsafədə yerləşən istənilən 
maddi nöqtəyə vahid təcil verir. Kütlənin belə törəmə vahidinin   
M3/s vəzni vardır və təqribən 1,5·1010 kq-a   bərabərdir. Qeyd etmək 
lazımdır ki, kütlə vahidinin belə anlayışla verilməsi, onun ifadə olun-
ması dəqiqliyini çox aşağı salardı. Buna görə də fiziki kəmiyyətlərin 
seçilməsinin ikinci, dördüncü və beşinci meyarlarını nəzərə alaraq 
“artıq” əsas vahid kiloqram (kütlə vahidi) daxil edilmişdir. Bu halda 
Nyutonun qanunlarının birində (ikinci qanun), yaxud ümümdünya 
cazibə qanunda mütənasiblik əmsalını saxlamaq tələb edilir. Mütəna-
siblik əmsalı təcrübədə daha az tətbiq olunan ümumdünya cazibə qa-
nununda saxlanılmışdır. Dünya konstantı cazibə sabiti γ = 
(6,6720±0,041)·10-11 (H·m2)/kq2. Fiziki kəmiyyətlərin vahidlərinin 
alınmış sistemi birinci meyara görə optimal olmasa da, münasiblik 
nöqteyi nəzərindən optimaldır. 

Kiloqram, kiloqramın beynəlxalq əslinin kütləsidir, platin və 
iridiumun xəlitəsi olub, silindr şəklindədir. Qeyd etmək lazımdır ki, 
belə anlayışla fiziki kəmiyyətlər sisteminin  əsas vahidlərinin seçil-
məsinin baza meyarı ödənilmir. Kiloqram etalonu, SI sisteminin əsas 
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vahidləri icərisində məhv ola bilən  yeganə etalondur. O, köhnəlməyə 
məruz qalır və iri  yoxlama sxemləri tələb edir. Elmin müasir inkişaf 
səviyyəsi kiloqramı  yüksək dəqiqliklə təbii atom sabitləri ilə əlaqən-
dirməyə imkan vermir. Onlardan, xüsusi adları olan  bəziləri cədvəl 
1.2-də  verilmişdir. 

İstilik proseslərinin izahında ən cox istifadə olunan əsas fiziki 
kəmiyyətlərdən biri temperatur T - dir. 

Onun vahidini həndəsənin və mexanikanın əvvəlcədən müəy-
yən edilmiş fiziki kəmiyyətlərindən istifadə etməklə törəmə kimi 
almaq olar. 

Onlardan birincisi Mendeleyev-Klayperon qanunu adlanır: 
 

𝑝𝑉 =
𝑚
𝑀

𝑅𝑇 
 

Burada p - qazın təzyiqi; V, m - uyğun olaraq onun həcmi və 
kütləsi; M - molyar kütlədir. R - universal qaz sabiti, mütləq tempera-
turu, təzyiqin, bir mol qazın həcminə bölünməsinə  mütənasib olan 
kəmiyyət kimi təyin edir. 

 İdeal qazların kinetik  nəzəriyyəsinin inkişafı temperaturu, 
ideal qazın molekulunun irəliləmə hərəkətinin orta kinetik enerjisinə 
mütənasib kəmiyyət kimi təyin etməyə imkan verir: 

 

𝑊 =
3
2

𝐾𝑏𝑇. 

 
Burada KB - Bolsman sabitidir. 
Stefan-Bolsman qanunu temperaturu, elektromaqnit şüalanma-

nın həcmi sıxlığı WR ilə əlaqələndirir: 
 

WR = σT4. 

Burada σ - Stefan-Bolsman sabitidir. 
Vinin yerdəyişmə qanunu maksimum şüalanmanı yaradan dal-

ğa uzunluğunu  λm  temperaturla əlaqənlədirir: 
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𝜆𝑚 =
𝑏
𝑇

 

Burada λ  Vin sabitidir. 
Termodinamikada göstərilir ki, yuxarıda verilmiş hər dörd tən-

lik eyni termodinamik adlanan temperaturu təyin edir. Düsturlarda is-
tifadə edilən R, Kb ,σ, yaxud b əmsallarının hər birini vahidə bərabər 
götürmək olardı. Bu temperaturun törəmə vahidi kimi müxtəlif vəzn-
lərini təmin edərdi. 

Temperatur kelvinlə ölçülür. Bir kelvin suyun üçqat nöqtəsinin 
termodinamik temperaturunun 1/273,16 hissəsinə bərabərdir. 

Digər istilik vahidləri, məlum əlaqə tənliklərinin köməyi ilə, 
onlarla və əvvəlcədən müəyyən edilmiş fiziki kəmiyyətlərin vasitə-
silə yaranır.                                                                      

Akustik kəmiyyətlərin izahı üçün yeni əsas kəmiyyətlərin daxil 
edilməsi tələb edilmir. Uyğun olaraq akustikada istifadə edilən bütün 
fiziki kəmiyyətlər, törəmə fiziki kəmiyyətlərdir. 

Elektromaqnit hadisələrin fizikasında mexanika tənliklərinə 
aşağıdakıları əlavə etmək vacibdir: kulon qanununun (elektrostatika-
nın əsas qanunu) tənliyi, Amper qanununun (elektrodinamikanın əsas 
qanunu)  tənliyi. Bu tənliklərdə dörd yeni fiziki kəmiyyət : elektrik 
cərəyanı I, elektrik yükü q, maqnit keçiriciliyi µ0, µ və dielektrik 
keçiriciliyi εε ,0  daxil edilmişdir. Bu halda N-n = 1. µ və ε kimi 
nisbi keçiricilik, µ0 və ε0 kimi isə, vakuumun mütləq keçiriciliyi nə-
zərdə tutulur. 

SI sistemində əsas vahid kimi mütləq maqnit keçiriciliyi µ0= 
4π ∙ 10-7 Hn/m seçilmiş və maqnit sabiti adlandırılmışdır. Formal 
olaraq əsas vahid amper hesab edilir. Bu əsas vahidi seçərkən, onun 
həqiqi qiymətinin etalon şəklində maddiləşdirməsinin mümkün 
olması ilə əlaqədardır. Ona görə də belə bir vahidin reallaşdırılması 
hər  hansı bir törəmə vahidlə həyata keçirilir. Məsələn: sürət vahidi 
metr etalonu, maqnit keçiriciliyi vahidi isə amper etalonu ilə maddi-
ləşdirilir. SI sisteminin elektromaqnitizm bölməsində dünya sabiti 
yoxdur. Belə ki,  bu sistem optimaldır və “artıq” vahidə malik deyil-
dir. 
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Təyininə görə amper vakuumda biri digərindən 1m məsafədə 
yerləşmiş sonsuz uzunluğa və çox kiçik dairəvi en kəsiyə malik iki 
paralel keçiricidən keçən dəyişməz cərəyanın gücü olub, uzunluğu 
1m olan keçiricinin hər bir sahəsində 2·10-7 H-a bərabər qarşılıqı təsir 
qüvvəsi yaradır. 

SI sistemində işığın vakuumda sürəti 299792458 m/s qəbul  
edildiyindən, elektrik sabiti adlandırılan,  vakuumun elektrik keçiric-
liyi ε , dəqiq sabit olacaqdır 

 
ε = 1 / (µ0 S02) = 8,854187187∙10-12 F/m. 

 
İşıq ölçmələri, daha doğrusu dalğalarının uzunluğu 0,38 dən 

0,76 mkm-ə qədər olan elektromaqnit titrəmələrinin parametrlərinin 
ölçülməsi göz vasitəsi ilə işıq selini qəbul edən insanın hissiyatında 
böyük rol oynayır. Buna görə  işıq ölçmələri tam obyektiv deyil. Mü-
şahidəçiləri elektromaqnit titrəmələrinin yalnız o hissəsi maraqlandı-
rır ki, o, gözə birbaşa təsir edir. Buna görə belə ölçmələrin  nəticələ-
rinin adi energetik xarakteristikalarla izah edilməsi o qədər də müna-
sib  deyildir. Energetik və işıq kəmiyyətləri arasında birmənalı qarşı-
lıqlı əlaqə mövcuddur və işıq kəmiyyətlərinin ölçülməsi üçün yeni 
əsas kəmiyyətlərdən istifadə edilməsinə heç bir ehtiyac yoxdur. SI 
sisteminə  qədər yaranan  əsas fiziki kəmiyyətləri, həmçinin ölçmə 
subyekti olan insanın işıq ölçmələrinin nəticələrinə böyük təsirini 
nəzərə alaraq işığın güc vahidi-kandellanın qəbul edilməsi qərarı ve-
rilmişdir. 

Kandella-işığın, 540∙1012 Hs tezlikdə monoxromatik şüalanma 
yaradan mənbənin verilmış istiqamətdə elə güçünə deyilir ki, 
şüalanmanın energetik gücü bu istiqamətdə 1/683 Vt·sr -1  olsun. 

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, insanın gözü dalğanın uzun-
luğu 0,555 mkm olduqda ən böyük həssaslığa malik olur və bu  
540∙1012  Hs tezliyinə uyğun gəlir. Gözün həssaslığının şüalanma 
dalğasının uzunluğundan belə asılılığı, mütləq işıq effektivliliyi ilə 
ifadə edilir. Bu işıq selinin (yəni şüalanmanın güçünün gözlə qiymət-
ləndirilməsi) tam şüalanma selinə (elektromaqnit şüalanmanın tam 
güçünə) nisbətinə bərabərdir. İşıq effektivliyi, elektrik kəmiyyətlərin-
dən işıq kəmiyyətlərinə keçməyə imkan verən  kəmiyyət kimi qəbul 
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edilir. O, lyumen bölünsün vattla ölçülür. Maksimal işıq effektivli-
yinə dəqiq qiymət verilmışdir, Km=683 Lm/Vt. Beləliklə 0 fundamen-
tal sabit dərəcəsinə qaldırılmışdır. Bununla əlaqədar Kandella dolayı 
ölçmə yolu ilə təyin edilir. Formal olaraq əsas kəmiyyət olsa da, əs-
lində törəmə fiziki kəmiyyət olaraq qalır. Qalan işıq kəmiyyətləri, tö-
rəmə işıq kəmiyyətləridir və əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş fiziki 
kəmiyyətlər vasitəsi ilə ifadə olunur. 

SI sisteminin axırıncı əsas vahidi mol əvvəl daxil edilmiş altı 
vahiddən 11 il sonra, 1971-ci ildə XIV çəki və ölçü Baş Konfransın-
da daxil edilmişdir. 

Mol - kütləsi 0,0012 kq olan karbon 12-nin tərkibindəki qədər 
struktur elementləri olan sistemin maddəsinin miqdarıdır. Mol tətbiq 
edilərkən sturuktur elementlərinin xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilmə-
lidir. Onlar, atomlar, molekullar, ionlar, elektronlar və başqa hissə-
ciklər, yaxud hissəciklər qrupu ola bilərlər. 

Bu vahidin SI sisteminə daxil edilməsi elmi ictimaiyyət tərəfin-
dən birmənalı qarşılanmamışdır. Belə ki, mol qəbul edilərkən fiziki kə-
miyyətlərin qurulmasının bir sıra prinsiplərinə əməl olunmamışdır. Ilk 
növbədə, əsas anlayış kimi “maddənin miqdarına” dəqiq və birmənalı 
təyinat verilməmişdir. Maddənin miqdarı kimi, verilmiş maddənin küt-
ləsi, yaxud struktur vahidlərinin miqdarı başa düşülə bilər. Ikincisi, 
əsas vahidin təyinatından, ölçmənin  köməyi ilə fiziki kəmiyyət haq-
qında obyektiv miqdarı məlumatın necə alınması aydın deyildir. 

Bununla əlaqədar molun SI-nin əsas vahidləri arasında yerinə 
yetirdiyi funksiya sual altında qalır. Istənilən əsas vahid iki əsas 
funksiyanı yerinə yetirməlidir. Əsas vahid,  etalonu əks etdirdiyin-
dən, nənki özünün fiziki kəmiyyətinin, eyni zamanda, vəzninin for-
malaşdırılmasında iştirak etdiyi törəmə kəmiyyətlərin də ölçü va-
hidliyini təmin edir. Formal  mövqedən baxdıqda, xüsusi kəmiyyətlə-
rin qurulmasında  mol onların vəznlərinə daxil olur. Bununla belə xü-
susi kəmiyyətləri fiziki kəmiyyətlərin törəmələri ilə eyniləşdirmək 
olmaz. 

Xüsusi kəmiyyətlər, uyğun fiziki kəmiyyətlərdən yalnız miqdarca 
fərqlənir. Onlar, ölçülən xassənin eyni miqdarı aspektini təqdim edir. Fərq 
yalnız ondadır ki, xüsusi kəmiyyətlər ya kütlə vahidinə, ya həcm vahidinə 
və yaxud baxılan haldakı kimi mola aid edilir. Buradan məlum olur ki, 
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mol əsas fiziki kəmiyyətin vahidinin mühüm funksiyasını yerinə yetirə 
bilmir. Mol eyni zamanda maddə miqdarının ölçü vahidliyinin təmin edil-
məsi funksiyasını da yerinə yetirə bilmir. Bəzi ədəbiyyatlarda molun he-
sablama vahidi olduğu və onun təsəvvür edilməsi üçün etalonun olmadığı 
bildirilir [1]. Eyni zamanda molun təyininə uyğun ölçülməsi üçün də hec 
bir metod və vasitə yoxdur. 

Bütün bunlar molun fiziki kəmiyyətlərin əsas vahidləri sırasın-
dan cıxarılacağına dəlalət edir. 

SI sisteminə iki əlavə vahid, radian və steradian daxil edilmiş-
dir. 

Radian - (latınca radiantis-şüalandıran) müstəvi bucağın ölçü  
vahididir və uzunluğu radiusa bərabər olan  qövsə  uyğun bucağa de-
yilir. Təcrübədə adətən  dərəcədən (10=2π/360 
rad=0,017453rad), dəqiqədən (1`=10/60=2,9088∙10-4rad) və sa-
niyədən (1``=1`/60= =4,8481∙10-6rad) istifadə edilir. Uyğun olaraq 
1rad=570 17` 45``=57,29610 = (3,4378 ∙103)`=(2,0627 ∙105)``. 

Steradian-təpəsi ətrafında bu bucaq xaricinə cəkilmiş steradian 
radiusunun kvadratına bərabər səth ayıran cism bucağına deyilir və 
ster ilə işarə edilir. Tam stera 4   φ  ster cisim bucağıdır. 

Vahidlərin bütün sistemlərində müstəvi φ və cismi Ω bucaqları 
φ = I/R; Ω = S/R2  tənliklərinin köməyi ilə daxil edilir. Burada I 
qövsün, R radiuslu  çevrənin üzərində mərkəzi müstəvi bucağın kəs-
diyi uzunluqdur;  S - mərkəzi cismi bucağın radiusu R olan kürədə 
kəsdiyi sahədir. Bu anlayışlara uyğun olaraq hər iki bucağın istənilən 
vahidlər sistemində vəzni yoxdur: 

 
                            [φ]=L /L;  [Ω]=L 2/L2 

 
 

1.4. Fiziki kəmiyyət vahidlərinin əks etdirilməsi və 
onların ölçülərinin verilməsi 

 
Ölçmələr yerinə yetirilərkən onların vahidliyi təmin edilməli-

dir. 
Ölçmənin-vahidliyi kimi, ölçmənin elə keyfiyyət xarakteristi-

kaları başa düşülür ki, onların nəticələri, ölçüləri təyin edilmiş hədd 
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daxilində, əks etdirilən ölçülərə bərabər olan qanunlaşdırılmış vahid-
lərlə ifadə edilsin. 

Ölçmənin nəticələrinin verilmiş ehtimalla xətası təyin edilmiş 
hədlərdən kənara çıxmamalıdır. 

“Ölçmənin vahidliyi” kifayət qədər geniş anlayışdır. O metro-
logiyanın ən vacib məsələlərini, o cümlədən fiziki kəmiyyət vahidlə-
rinin unifikasiyasını, kəmiyyətlərin əks etdirilməsi sistemlərinin işlə-
nilməsini, onların ölçülərini təyin edilmiş dəqiqliklə işçi ölçmə vasi-
tələrinə ötürülməsini və bir sıra  digər  məsələləri əhatə edir. Ölçmə-
lərin vahidliyi elm və texnika üçün vacib olan istənilən dəqiqliyi tə-
min etməlidir. Ölçmənin vahidliyinə nail olmaq və onu lazımi səviy-
yədə saxlamaq dövlət və sahə metroloji xidmətlərinin fəaliyyətinin 
ən əsas istiqaməti və vəzifəsidir. Bu fəaliyyət qəbul edilmiş qayda-
lara, tələblərə və normalara uyğun həyata keçirilir. 

Dövlət səviyyəsində ölçmənin vahidliyinin təmin edilməsi fəa-
liyyəti, ölçmənin vahidliyinin təmin edilməsinin dövlət sisteminin 
standartları, yaxud metroloji xidmət orqanlarının normativ  sənədləri 
ilə nizamlanır. 

Ölçmənin vahidliyini təmin etmək üçün eyni kəmiyyətin bütün 
məlum ölçmə sistemlərində dərəcələnmiş vahidlərinin eyniliyi vacib-
dir. Bu, dəqiq əks etdirmə və təyin edilmiş fiziki kəmiyyətlərin xüsu-
siləşdirilmiş müəssisələrdə saxlanılması, həmçinin onların ölçüləri-
nin qəbul edilmiş ölçmə sistemlərinə ötürülməsi yolu ilə həyata keçi-
rilir. 

Fiziki kəmiyyətin vahidinin əks etdirilməsi - fiziki kəmiyyə-
tin ən yüksək dəqiqliklə dövlət etalonu, yaxud ilkin nümunəvi ölçmə 
vasitələrinin köməyi ilə maddiləşdirilməsi üçün lazım olan əməliy-
yatların cəminə deyilir. Fiziki kəmiyyətlərin  vahidlərinin əks etdiril-
məsi, əsas və törəmə kəmiyyətlərin vahidlərinin əks etdirilməsinə ay-
rılırlar. 

Əsas vahidin əks etdirilməsi - vahidin təyininə uyğun, fiziki 
kəmiyyətin ölçüsünə görə təsbit edilməsi yolu ilə əks etdirilməsinə 
deyilir. Bu ilkin dövlət etalonlarının köməyi ilə həyata kecirilir. 
Məsələn: kütlə vahidi 1 kiloqram tərkibi 90 faiz platindən, 10 faiz 
iridiumdan ibarət olan xəlitədən hazırlanmış, diametri və hündürlüyü 
təqribən eyni olan (30mm-ə yaxın) silindirdir. Bu silindir Beynəxalq 
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çəki və ölçü bürosunda kiloqramın beynəlxalq  etalonu kimi saxlanı-
lır. Başqa ölkələrə paylanılan etalonlar 1kq nominal çəkiyə malikdir-
lər. Ölkə etalonları müəyyən dövrdən sonra beynəlxalq etalonla tu-
tuşdurulur. Məsələn: 1979-ci il tutuşdurulmasına görə Rusiya Fede-
rasiyasının 1 kq-lıq çəki etalonu 1,000000087  kq-a bərabərdir. 

Törəmə vahidinin əks etdirilməsi-ölçülən kəmiyyətlə funk-
sional əlaqəsi olan başqa kəmiyyətlərin dolayısı ilə ölçülməsi əsasın-
da fiziki kəmiyyətin göstərilən vahidlərdə qiymətlərinin təyin edil-
məsinə deyilir. Məsələn: qüvvə vahidi-nyutonun əks etdirilməsi me-
xanikanın məlum F=mg tənliyi əsasında həyata kecirilir. Burada m - 
kütlə; g - sərbəst düşmə təcilidir. 

Vahidin ölçüsünün ötürülməsi - yoxlama, ölçmə vasitəsi ilə 
saxlanılan vahidin ölçüsunun, yoxlama, yaxud  kalibrləmə zamanı 
əks etdirən, yaxud etalonla saxlanılan vahidin ölçüsünə gətirilməsinə 
deyilir. Vahidin ölçüləri “aşağıdan-yuxarıya”, daha dəqiq ölçmə vasi-
tələrindən, aşağı dəqiqliyə malik ölçmə vasitələrinə ötürülür. 

Vahidin saxlanılması - verilmiş ölçü sisteminə məxsus vahi-
din ölçüsünün sabitliyini təyin edilmiş vaxt müddətində təmin edən 
əməliyyatların cəminə deyilir. Fiziki kəmiyyətlərin etalonlarının sax-
lanılması, onların metroloji xüsusiyyətlərini təyin edilmış hədd daxi-
lində saxlamaq üçün bir sıra qarşılıqlı əlaqəli əməliyyatların yerinə 
yetirilməsini nəzərdə tutur. İlkin etalonların saxlanılması zamanı, on-
ların  müntəzəm tədqiqi, başqa ölkələrin milli etalonları ilə tutuşdu-
rulması həyata keçirilir. Burada əsas məqsəd, vahidlərin əks etdiril-
məsinin dəqiqliyinin artırılması və onların ölçülərinin ötürülməsi me-
todlarının təkmilləşdirilməsidir. 

Etalon - təyin edilmiş qayda üzrə etalon kimi rəsmi təsdiq edil-
miş, ölçüsünü yoxlama sxeminə görə aşağı pillədə duran ölçmə vasi-
tələrinə vermək məqsədi ilə fiziki kəmiyyət vahidinin əks etdirilmə-
sini və qorunmasını təmin edən ölçmə vasitələrinə deyilir. 

Etalonların təsnifatı, təyinatı, onların yaradılması, saxlanılması 
və tətbiqi üçün ümumi tələblər Dövlət Standartları ilə müəyyənləşdi-
rilir. 
      Etalonların siyahısı fiziki kəmiyyətlərin siyahısını təkrar etmir. 
Bir sıra vahidlər üçün etalonlar yaradılmır. Buna səbəb, uyğun fiziki 
kəmiyyətin bilavasitə müqayisə edilməsinin mümkün olmamasıdır. 
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Məsələn: sahənin etalonu yoxdur. Fiziki kəmiyyətlərin kifayət qədər 
dəqiq əks etdirilməsi, digər fiziki kəmiyyətlərin sadə ölçmə sistemlə-
rinin köməyi ilə mümkün olduğu hallarda da etalonlar yaradılmır. 

Etalonun konstruksiyası, onun fiziki xassələri və vahidinin əks 
etdirilməsi üsulu, vahidi əks etdirilən fiziki kəmiyyətlə müəyyənləş-
dirilir. Burada verilən ölçmə sahəsində ölçmə texnikasının inkişafı-
nın səviyyəsi də nəzərə alınır. Etalonlar ən azı üc qarşılıqlı əlaqəli 
xassələrə malik olmalıdırlar: dəyişməzlik, əks etdirmə və tutuşdurma. 

Dəyişməzlik - etalonun əks etdirdiyi vahidin ölçüsünü uzun  
müddətli vaxt intervalında dəyişməz saxlama xassəsinə deyilir. Bu 
halda xarici şərtlərdən asılı olan bütün dəyişmələr, dəqiq ölçmələrə 
imkan verən kəmiyyətlərin ciddi təyin edilmiş funksiyaları olmalıdır. 
Belə tələblərin reallaşdırılması, fiziki sabitlərə əsaslanmış müxtəlif 
kəmiyyətlərin “təbii etalonların yaradılması ideyasına gətirib cıxar-
mışdır. 

Əks etdirmə - fiziki kəmiyyət vahidinin ölçmə texnikasının 
mövcud inkişafı səviyyəsində  ən kiçik xəta ilə əks etdirilməsi (nə-
zəri təyin etmə əsasında) imkanına deyilir. Buna sistematik xətaların 
müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə etalonların daimi tədqiq edilməsi və 
bu xətaların uyğun düzəlişlər etməklə kənarlaşdırılması yolu ilə nail 
olunur. 

Tutuşdurma - başqa ölçmə sistemlərinin etalonlarından yox-
lama sxeminə görə aşağı səviyyədə duran, birinci növbədə ikinci də-
rəcəli etalonlarla tutuşdurulması imkanına deyilir. Bu xassələr ehti-
mal edir ki, etalonlar özlərinin quruluşuna və hərəkətlərinə görə tu-
tuşdurmanın nəticələrinə hər hansı bir dəyişikliklər daxil etmir və öz-
ləri tutuşdurma zamanı heç bir dəyişikliyə uğramır. 

Etalonların üç növü vardır: 
* ilkin etalonlar bu etalonlar (başqa etalonlarla müqayisədə) 

ölkədə fiziki kəmiyyət vahidini ən yüksək dəqiqliklə saxlanılmasını 
və əks etdirilməsini təmin edir. İlkin etalonlar unikal ölçmə vasitələ-
ridir, onlar çox halda elmin və texnikanın ən yeni nailiyyətlərini nə-
zərə almaqla yaradılmış mürəkkəb ölçmə kompleksləri olurlar. İlkin 
etalonlar ölçmələrin vahidliyini təmin edən dövlət sisteminin əsasını 
təşkil edirlər; 
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* beynəlxalq etalonlar - milli etalonlarda əks etdirilən və sax-
lanılan vahidlərin ölçülərini razılaşdırmaq üçün beynəlxalq əsas kimi 
götürülən beynəlxalq sazişlə qəbul  edilmiş etalonlardır; 

* dövlət, yaxud milli etalonlar - bunlar, dövlət üçün başlanğıc 
etalonu kimi rəsmi təsdiq edilmış ilkin, yaxud xüsusi etalonlardır. 
Dövlət etalonları ölkənin metroloji institutları, yaxud  bu funksiyaları 
yerinə yetirən təşkilatları tərəfindən yaradılır, saxlanılır və tətbiq edi-
lir. Vahidin əks etdirilməsi dəqiqliyi ən yaxşı dünya naliyyətlərinə 
uyğun olmalı, elmin və texnikanın tələblərinə tam cavab verməlidir. 

Dövlət etalonlarının tərkibinə elə ölçmə vasitələri daxil    edilir 
ki, onların köməyi ilə fiziki kəmiyyətin vahidi əks etdirilir, yaxud 
saxlanılir, ölçmə şəraitinə, vahidin əks etdirilən və saxlanılan ölçü-
sunə nəzarət edilir, vahidin ölçüsünün ötürülməsi həyata keçirilir. 
Dövlət etalonları dövrü olaraq digər ölkələrin dövlət etalonları ilə tu-
tuşdurulmalıdır. “Milli etalon” anlayışı ayrı-ayrı ölkələrə məxsus eta-
lonlarla, beynəlxalq etalonlarla, yaxud bir sıra ölkələrin etalonları ilə 
dairəvi adlandırılan tutuşdurma zamanı tətbiq edilir; 

* ikinci dərəcəli etalonlar - uyğun fiziki kəmiyyətin vahidinin 
ölçüsünü birincı dərəcəli etalonla tutuşdurma yolu ilə özündə saxla-
yır. İkinci dərəcəli etalonlar vahidləri saxlayan və onların ölçülərini 
ötürən tabe ölçmə vasitələrinin tərkib hissələridir. Onlar yoxlama iş-
lərini təşkil etmək və dövlət etalonlarının mümkün qədər az yeyilmə-
sinə nail olmaq üçün yaradılır və təsdiq edilir. İkinci dərəcəli etalon-
ların tərkibinə fiziki kəmiyyət vahidlərini saxlayan və onların ölçü-
sünü ötürən,   həmçinin saxlama şəraitinə nəzarət edən ölçmə vasitə-
ləri daxildir. İkinci dərəcəli, yaxud işçi etalonlar uyğun nazirliklər və 
sahələr üçün ilkin etalonlar hesab edilir. Dövlətin birinci və ikinci də-
rəcəli etalonları ölkədə ölçmənin vahidliyini təmin edən əsas kimi, 
ölkənin etalon bazasını təşkil edir; 

* müqayisə etalonu - biri-biri ilə birbaşa tutuşdurulması hər 
hansı bir səbəb üzündən mümkün olmayan etalonları tutuşdurmaq 
üçün istifadə edilir; 

* işçi etalon - vahidin ölçülərini işçi ölçmə vasitələrinə ötür-
mək üçün tətbiq edilir. Bunlar ən geniş yayılmış etalonlardır. İşçi eta-
lonlar  fiziki kəmiyyətlərin ölçülməsinin dəqiqliyini artırmaq üçün  
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naziriliklərin və təşkilatların müxtəlif ərazi metroloji orqanlarında və 
laboratoriyalarında istifadə edilir. 

İşçi etalonlara daxil edilən ölçmə vasitələrininin sayından asılı 
olaraq aşağıdakılara ayrılırlar: 

* tək etalon - bu etalonun tərkibində vahidin əks etdirilməsi və 
yaxud saxlanılması üçün bir ölçmə vasitəsi (ölçü, ölçü cihazı, etalon 
qurğu) olur; 

* qrup etalon - qrup etalonun tərkibinə eyni tipli ölçmə 
vasitələri toplusu, nominal qiymətlər, yaxud ölçmə diapozonları daxil 
edilir; 

* etalon dəsti - ölçmə vasitələri toplusundan ibarət olub, ölçmə 
vasitələrinin diapozonlarının birləşməsi kimi təqdim edilir, vahidi 
diapozonda əks etdirir və yaxud özündə saxlayır. Məsələn: etalon 
cəki daşları dəsti, mayelərin xüsusi cəkisini   təyin etmək üçün isti-
fadə edilən areometrlərin etalon dəsti və s. 

Əgər etalon (bəzi halda xüsusi konstruksiyaya malik) ölçmə 
vasitəsinin yoxlama, yaxud verilmiş vahidin etalonunun tutuşdurma 
yerinə nəql edilirsə, onda o nəql edilən adlanır. 

Etalonların xətalarının ifadə edilməsi üsulları Dövlət Standart-
ları ilə təyin edilir (məsələn: Rusiya Federasiyasında bu 8∙381-80 
standart ilə müəyyənləşdirilir). 

Birinci dərəcəli və xüsusi dövlət etalonlarının xətaları kənarlaş-
dırılmayan sistematik xətalarla və qeyri sabitliklə xarakterizə edilir. 
Kənarlaşdırılmayan sistematik xətalar, onların yerləşdiyi sərhədlərlə 
göstərilir. Təsadüfi xətalar, riyazi statistikanın qanunları ilə izah edi-
lir. Etalonun qeyri sabitliyi, müəyyən edilmiş vaxt müddətinə görə 
etalonda əks etdirilən, yaxud saxlanılan vahidin ölçüsünün dəyişməsi 
ilə verilir. 

İkinci dərəcəli etalonların xətalarının qiymətləndirilməsi, onla-
rın saxladığı vahidin ölçülərinin birinci dərəcəli etalonla əks etdirilən 
vahidin ölçüsündən sapması ilə xarakterizə edilir. İkinci dərəcəli eta-
lon üçün xətaların cəminə, tutuşdurulan etalonların  təsadüfi xətaları 
və birinci dərəcəli etalonlardan vahidin ölçüsünün ötürülməsi  xətası, 
həmçinin özünün  qeyri sabitliyi daxildir. İkinci dərəcəli etalonun xə-
talarının cəmi, ölçmənin nəticələrinin birinci dərəcəli etalonla, yaxud 
ikinci dərəcəli etalonlardan daha yüksəkdə duran digər etalonla, ya 
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da xətanın inanma sərhəddinin 0,99 inanma ehtimalı ilə xarakterizə 
olunur. 

Fiziki kəmiyyətlərin vahidlərinin ölçülərinin etalonlardan işçi 
ülkülərə və ölçmə ciahazlarına ötürülməsi işçi etalonların köməyi ilə 
həyata kecirilir. 

Lazım gəldikdə işçi etalonlar 1,2  və s. dərəcələrə ayrılırlar. 
Belə düzülüş onların yoxlama sxeminə görə tabeçilik qaydasına əsas-
lanır. 

Müxtəlif növlü ölçmələr üçün, təcrübənin tələblərini nəzərə al-
maqla, işçi etalonlarının dərəcələrinin müxtəlif sayları müəyyənləşdi-
rilir. Bu verilmış ölçmə növü üçün tətbiq edilən yoxlama sxemi Döv-
lət Standartlarına görə həyata keçirilr. 

Fiziki kəmiyyət vahidlərinin ölçülərinin metroloji zəncirin bü-
tün həlqələrində düzgün ötürülməsi yoxlama sxemlərindən birbaşa 
istifadə etməklə yerinə yetirilir. 

Yoxlama sxemi, fiziki kəmiyyət vahidinin ölçüsünün etalon-
dan işçi ölçmə vasitələrinə ötürülməsində iştirak edən ölçmə vasitələ-
rinin tabeçiliyini, metod və xətalarını göstərməklə təyin edən, veril-
miş qayda üzrə təsdiq edilən normativ sənəddir. Yoxlama sxemləri 
haqqında əsas müddəalar Dövlət Standartlarında verilir. Yoxlama 
sxemləri dövlət və lokal (məhdud) sxemlərə bölünürlər. 

Dövlət yoxlama sxemi, verilmiş fiziki kəmiyyətin ölkədə olan 
bütün ölçmə vasitələrinə aid edilir. Onlar, mətndən və izahatı veril-
miş cızgidən ibarət olan Dövlət Standartları şəklində işlənir. 

Lokal yoxlama sxemləri verilmiş fiziki kəmiyyətin müəyyən 
regionda, sahədə, müəssisədə və təşkilatda istifadə edilən ölçmə vasi-
tələrinə aid edilir. 

Lokal yoxlama sxemləri, eyni fiziki kəmiyyətin ölçmə vasitələ-
rinin dövlət yoxlama sxemlərinə ziddiyət təşkil etməməlidir. Onlar, 
dövlət yoxlama sxemləri olmadan tərtib edilə bilərlər. Onlarda ölçmə 
vasitələrinin konkret tiplərinin (nüsxələrini) göstərilməsinə icazə ve-
rilir. Lokal yoxlama sxemləri, elementləri şəkil 1.3.-də verilmiş cizgi 
şəklində tərtib edilir. Yoxlama sxemləri bir və ya bir neçə qarşılıqlı 
əlaqəli kəmiyyətlərin vahidlərinin ölçülərini təyin edir. Onlar ölçülə-
rin ən azı iki pilləli ötürülməsini təmin etməlidirlər. 
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Eyni kəmiyyətin ölçmə vasitələrinin yoxlama sxemi ölçmə 
diapozonuna, istifadə şərtinə və yoxlama metoduna görə əhəmiyyətli 
dərəcədə fərqləndikdə, həmçinin, bir-neçə fiziki kəmiyyətin ölçmə 
vasitələri üçün hissələrə ayrıla bilər. Yoxlama sxeminin cizgilərində 
aşağıdakılar göstərilməlidir: 

*  ölçmə vasitələrinin və yoxlama metodlarının adı; 
* fiziki kəmiyyətlərin nominal qiymətləri, yaxud onların 

diapozonu; 
*  ölçmə vasitələrinin xətalarının buraxıla bilən qiymətləri; 
* yoxlama metodllarının xətalarının buraxıla bilən qiymətləri. 
Yoxlama sxemlərinin parametrlərinin hesablanması və yox-

lama sxemlərinin cizgilərinin tərtib edilməsi qaydaları standartlarda 
və xüsusi göstərişdə verilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şəkil 1.3. Ölçülərin ötürülməsi yoxlama sxeminin qrafiki 

təsvirinin elementləri: 
a-3 metodu ilə 1 etalonundan 5 yoxlama obyektinə ötürmə; 
b-3 metodu ilə 1  etalonundan 5 və 6 yoxlama obyektinə ötür-

mə; 
v - 3 yaxud 4 metodu ilə 1  etalonundan 5 yoxlama obyektinə 

ötürmə; 
q - 1 etalonundan 3 metodu ilə 5 yoxlama obyektinə və 4 me-

todu ilə 6 yoxlama obyektinə ötürmə. 
 
Yoxlama - səlahiyyətli orqan tərəfindən həyata keçirilən və 

ölçmə vasitələrinin istifadəyə yararlılığını təcrübi yolla müəyyən 
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edilən metroloji xassələrə və onların verilən tələblərə uyğun olma-
sına nəzarət əsasında təyin edən əməliyyata deyilir. Ölçmə vasitələri-
nin yoxlanılmasında əsas metroloji xassə, onların    xətalarıdır. Onlar, 
yoxlanılan ölçmə vasitəsinin daha dəqiq   ölçmə vasitəsi ilə - etalonla 
müqayisə etmə nəticəsində tapılır. Yoxlamanın aşağıdakı növləri var-
dır: ilkin, dövrü, növbədənkənar, təftişedici, kompleks, elementli və 
seçmə. 

Ölçmə vasitələrinin yoxlanılmasının təşkili və  keçirilməsi qay-
dalarına verilən əsas tələblər metrologiya üzrə  qaydalarda və tövsiy-
yələrdə verilir. 

Yoxlama, ona xüsusi icazəsi olan metroloji xidmətlər tərə-
findən yerinə yetirilir. Istifadəyə yararlı ölçmə vasitələrinə yoxlama 
haqqında şəhadətnamə verilir. Onların üzərinə yoxlama möhürü, ya-
xud normativ texniki sənədlərlə müəyyən edilmiş başqa işarələr vu-
rulur. 

Bəzi hallarda yoxlamanı dərəcələmə adlandırırlar.  
Dərəcələmə - Şkalaya, nümunəvi ölçmə vasitəsinin göstərici-

sinə uyğun nişanların qoyulmasına, yaxud bu göstərici  əsasında işçi 
ölçmə vasitəsinin şkalasında olan nişanlara uyğun kəmiyyətin dəqiq-
ləşdirilmiş qiymətlərinin müəyyənləşdirilməsinə deyilir. 

Əgər ölçmə vasitələri məcburi metroloji yoxlamaya və nəzarətə 
uğradılmırsa, onda onlar kalibrlənir. 

Kalibrləmə - Kəmiyyətin verilmiş ölçmə vasitəsi ilə alınmış 
qiymətinin, etalonun köməyi ilə təyin edilmiş uyğun qiyməti arasında 
olan münasibəti müəyyənləşdirən əməliyyatların   məcmuusudur. 

Kalibrləmə nəticəsində ölçülən kəmiyyətin verilmiş ölçmə va-
sitəsi ilə göstərilən həqiqi qiymətini, yaxud onun göstəricilərinə edi-
lən düzəlişləri təyin edirlər. 

Ölçmə vasitələrinin xətalarını və bir sıra başqa metroloji xassə-
ləri qiymətləndirmək olar. 

Ölçmə cihazlarının yoxlanılması aşağıdakı metodlarla yerinə 
yetirilir: 

* ölçülən kəmiyyətləri, uyğun dəqiqlik sinfinə malik ölçülər 
vasitəsi ilə əks etdirilən kəmiyyətlərlə bilavasitə müqayisə etməklə; 

* eyni bir  kəmiyyətin ölçülməsində, yoxlanılan və nümunəvi 
cihazların göstəricilərinin bilavasitə tutuşdurulması yolu ilə. Bu me-
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todun əsasını eyni fiziki kəmiyyətin qiymətinin yoxlanılan və nümu-
nəvi ölçmə vasitəsi ilə eyni vaxtda ölçülməsi təşkil edir. Bu cihazla-
rın göstəricilərinin fərqi yoxlanılan ölçmə vasitəsinin mütləq xətasına 
bərabərdir. 

Bir sıra az istifadə edilən ölçmə metodları da vardır [1,2]. 
Yoxlamada nümunəvi və yoxlanılan ölçmə vasitələrinin bura-

xıla bilən xətaları arasında optimal nisbət əhəmiyyətləri rol oynayır. 
Əgər yoxlamada nümunəvi ölçmə vasitələrinin göstəricilərinə düzə-
lişlər edilirsə, bu 1:3 nisbətinə bərabər olur (xətaların çox kiçik qiy-
mətlərə malik olması meyarına görə). Əgər düzəlişlər edilmirsə, onda 
nümunəvi ölçmə vasitələri 1:5 nisbətinə görə seçilir. 

Yoxlanılan və nümunəvi ölçmə vasitələrinin buraxıla bilən xə-
talarının nisbəti yoxlama metodunu, xətaların xarakterini, I və II növ 
səhvlərin buraxıla bilən qiymətlərini nəzərə almaqla təyin edilir. Bəzi 
hallarda onlar, yuxarıda göstərilən rəqəmlərdən kifayət qədər fərq-
lənə bilərlər. 

Bir sıra ölçmə sahələri, ilk növbədə fiziki-kimyəvi ölçmələr 
üçün yoxlamanın effektivliyinin artırılması baxımından ən 
perspektivli ölçmə vasitələri standart nümunələr hesab edilir. 

Standart nümunələrlə işləmə qaydaları standartlarla  müəyyən-
ləşdirilir. Standartlara görə maddələrin və materialların tərkib və xas-
sələrinin standart nümunələri maddə (material) şəklində olan ölçmə 
vasitələridir. Onların tərkibi və xassələri attestasiya ilə təyin edilir. 

Standart nümunələr ölçmələrin vahidliyini və tələb edilən də-
qiqliyi təmin etmək üçün təyin edilir. Bunun üçün aşağıdakılar yerinə 
yetirilməlidir: 

* ölçmə vasitələrinin dərəcələnməsi, metroloji attestasiyası və 
yoxlanılması; 

* ölçmənin yerinə yetirilməsi metodikasının metroloji attestasi-
yası; 

* ölçmənin dəqiqliyinin göstəricilərinə nəzarət;                     
* maddələrin və materialların tərkib, yaxud xassələrini xarakte-

rizə edən fiziki kəmiyyətlərin müqayisə metodu ilə ölçülməsi. 
Təyinatına görə standart nümunələr ölçü rolunu oynayır. Lakin 

“klassik” ölçülərdən fərqli olaraq, onların bir sıra  xüsusiyyətləri var-
dır. Məsələn: tərkib nümunələri, hazırlandıqları materialın tərkib və 
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xassələrini xarakterizə edən fiziki kəmiyyətin qiymətini əks etdirilər. 
Standart nümunələr bir qayda olaraq, məmul şəklində olmurlar. On-
lar, adətən eyni cinsli maddələrin (materialların) hissələri, yaxud 
müəyyən   miqdarı kimi götürülürlər. Bununla belə, bu hissələr əks 
etdirilən fiziki kəmiyyətin vahidinin hissəsinin deyil, özünün tam hü-
quqlu daşıyıcısı olur. Nümunələrin bu xüsusiyyətləri, onların tərkibi 
və xassələrinin eynicinsliyinə verilən tələbatlarda əks etdirilir. Stan-
dart nümunənin hazırlandığı materialın eynicinsliyi onun üçün prin-
sipial əhəmiyyətə malik olduğu halda, ölçülər üçün bu göstərici çox 
vaxt ikinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb edir. 

Tərkibin və xassənin standart nümunələri ölçülərdən fərqli ola-
raq qeyri məlumatlı parametrlərin (qatışıqları, materialın strukturu və 
s.) böyük təsiri ilə xarakterizə olunurlar. Standart nümunələrdən isti-
fadə edərkən belə parametrlərin təsirini nəzərə almaq lazımdır. 

Təsir dairəsi və tətbiq sahələrindən asılı olaraq standart  nümu-
nələrin təsdiq etmə səviyyəsi müəyyənləşdirilir. Bu göstəriciyə görə 
onlar dövlət, sahə və müəssisə standart  nümunələrinə ayrılırlar. Yox-
lama sxemlərinə daxil edilmiş standart nümunələrinə dərəcələr veri-
lir. 

Standart nümunələr tiplərdə birləşirlər. Tip - nümunələrin təs-
nifat qrupudur. Onların təyinedici əlamətləri, hazırlandıqları maddə-
lərin eyniliyi və icra olunduqları vahid  sənədlərdir. Standart nümu-
nələrin tipləri müvafiq qaydada təsdiq edildikdən və uyğun reyestrdə 
qeydiyyatdan keçdikdən sonra tətbiq edilməyə buraxılır. Standart nü-
munələrin hər bir tipi üçün attestasiyadan keçməklə istifadə müddəti 
10 ildən çox olmayaraq təyin edilir. Onların işlənməsi və buraxılması        
sənədlərində isə normalaşdırılmış metroloji xassələri müəyyənləşdiri-
lir. Bunlara aşağıdakılar aiddir: 

* attestasiyası edilmiş qiymət - nümunənin əks etdiyi, attestasi-
yası zamanı müəyyən edilmiş, onun xətanı göstərməklə şəhadətna-
mədə verilən attestasiya edilmiş xassəsinin qiymətinə deyilir; 

* attestasiya edilmiş qiymətin xətası-ölçmədə nümunənin isti-
fadə edilən hissəsində əks etdirilən kəmiyyətin attestasiya edilmiş və 
həqiqi qiymətlərinin fərqinə deyilir; 
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* eynicinslik xarakteristikası - ölçmədə istifadə edilən nümunə-
nin ayrı-ayrı hissələrində əks etdirilən qiymətlərin sabitliyini ifadə 
edən xüsusiyyətlərin xarakteristikalarına deyilir; 

* sabitlik xarakteristikası - nümunənin saxlama və tətbiqi şərai-
tini gözləməklə şəhadətnamədə göstərilmiş yararlılıq müddətində 
özünün metroloji xassələrini təyin edilmiş hədd daxilində saxlama 
xüsusiyyətinə deyilir; 

* təsir funksiyası - verilmiş tətbiq şəraitində ümumi metroloji 
xarakteristikalarının xarici təsir kəmiyyətlərinin dəyişməsindən asılı-
lığına deyilir. 

 
1.5. SI sisteminin vahidləri etalonları 

 
Bu və ya digər səbəblərdən asılı olmayaraq dövlətlər müxtəlif 

etalon bazalarına malik olurlar. Müstəqilliyinə nail olan Azərbaycan 
dövləti də özünün etalonlar bazasını yaratmağa başlamışdır. Kifayət 
qədər zəngin etalon bazasına malik olan ölkələrdən biri Rusiya Fede-
rasiyasıdır. Rusiyanın etalon bazasının tərkibində fiziki kəmiyyət va-
hidlərini 114 dövlət və 250-dən çox ikinci dərəcəli etalonları vardır. 
Onlardan 52-si D.I. Mendeleyev adına Ümumrusiya elmi-tədqiqat 
metrologiya institutundadır və bunlara metr, kiloqram, amper, kelvin 
və radian etalonları da daxildir. 25 etalon Ümumrusiya elmi-tədqiqat 
fiziki-texniki və radiotexniki ölçmələr institutundadır. Bunlara vahid, 
vaxt və tezlik etalonları da aiddir. 13 etalon Ümumrusiya elmi-tədqi-
qat optika-fiziki ölçmələr institutunda yerləşdirilmişdir. Bunlara kan-
della etalonu da daxildir. 5 və 6 etalon uyğun olaraq Ural və Sibir 
elmi-tədqiqat metrologiya institutlarındadır. 

Rusiya Federasiyasında mexanika sahəsində 38 dövlət etalonu, 
yaradılmışdır, o cümlədən metr, kiloqram və saniyə ilkin etalonları 
yaradılmış və istifadə edilir. Etalonların dəqiqliyinin müstəsna əhə-
miyyəti vardır və onlar, bütün elmi istiqamətlər üçün törəmə vahidlə-
rin yaradılmasında bilavasitə iştirak edirlər. 

Vaxt vahidi - saniyə, ilk dəfə Yer kürəsinin öz oxu yaxud gü-
nəş ətrafında dövr etməsi vasitəsi ilə təyin edilmişdir. Yaxın vaxtlara 
qədər saniyə günəş orta gününün (sutkanın) 1/86400 hissəsinə bəra-
bər götürülmüşdür. Orta günəş günü (sutka) kimi “orta” Günəşin iki 
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ardıcıl kulminasiyası arasındakı vaxt intervalı götürülmüşdür. Lakin 
uzun müddətli müşahidələr göstərdi ki, Yer kürəsinin dövr etməsi 
qeyri-müntəzəm dəyişmələrə uğrayır və bu da onu vaxt vahidinin tə-
yin edilməsi üçün kifayət qədər sabit təbii əsas kimi qəbul etməyə 
imkan vermir. Orta günəş günü 10-7 s. xətası ilə müəyyən edilir. Tex-
nikanın müasir vəziyyətində bu dəqiqlik qətiyyən qənaətbəxş deyil-
dir. 

Aparılan tədqiqatlar saniyənin yeni etalonunu yaratmaq imka-
nını verdi. Bu etalon atomun radiotezlik mühitində iki energetik və-
ziyyət arasında keçidi zaman şüalandırmaq və enerjini udmaq imka-
nına əsaslanmışdır. Yüksək dəqiqliyə malik kvars generatorlarının 
meydana gəlməsi və uzaq radio rabitənin inkişafı ilə əlaqədar olaraq, 
yeni etalonun və dünya vaxtının vahid şkalasının yaranması imkanı 
reallaşmışdır. 

1967-ci ildə ölçü və çəki üzrə  Baş Konfransda saniyənin yeni 
anlayışı kimi, xarici mühitdən qıcıqlanma olmamaq şərti ilə, sezium - 
133 atomunun əsas vəziyyətinin ən nazik strukturunun səviyyələri 
arasındakı energetik keçidin rezonans tezliyinə uyğun gələn, 9192 
631 770 titrəyişin baş verdiyi vaxt intervalı qəbul edilmişdir. Göstəri-
lən anlayış tezliyin sezium reperlərinin köməyi ilə reallaşır [3,4]. Re-
per, yaxud tezliyin kvant standartı elektromaqnit titrəmələrin tezli-
yini çox yüksək tezlikli və optik spektrlərdə dəqiq əks etdirmək üçün 
istifadə edilən qurğudur. Onların iş prinsipi atomların, ionların, ya-
xud molekulların kvant  keçmələrinə əsaslanmışdır. Passiv kvant 
standartlarında udmanın spektral xətlərinin tezliyindən, aktiv stan-
dartlarda isə hissəciklərin fotonları məcburi buraxmasından istifadə 
edilir. Ammiakın molekulları dəstinin (molekulyar generatorlar) və 
hidrogen atomunun (hidrogen generatorlar) tezliklərinin aktiv kvant 
standartlarından istifadə edilir. Passiv tezliklər sezium atomunun dəs-
tində icra edilirlər (tezliyin sezium reperləri). 

Vaxtın və tezliyin ölçülməsi vasitələri üçün yoxlama sxemləri 
dövlətlərarası standartlaşdırma qaydaları əsasında müəyyənləşdirilir 
(məsələn: PMQ 18-96). 

Dövlət ilkin vahid vaxt etalonu aşağıdakı ölçmə vasitələri 
kompleksindən ibarətdir: 
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* vahid vaxt ölçülərini və tezliyi beynəlxalq vahidlər sistemin-
də əks etdirmək üçün təyin edilmiş, tezliyin metroloji sezium reper-
ləri; 

* vahid vaxt ölçülərini və tezliyi saxlamaq üçün təyin edilmiş, 
eyni zamanda vaxt şkalasının saxlayıcısı funksiyasını yerinə yetirən 
tezliyin hidrogen standartı hidrogen reperlərdən istifadə etalonların 
sabitliyini artırmağa imkan verir. Hal-hazırda 100 saniyədən bir neçə 
günə (sutkaya) qədər vaxt müddətində bu göstərici (1-5) ∙ 10-14 -dən 
artıq olmur [5]. 
      * vaxt şkalasının saxlanması üçün təyin edilmiş kvant saatları 
qrupu. Kvant saatları - vaxtın ölçülməsi üçün istifadə olunan quru-
luşlardır. Onların tərkibinə tezliyi kvars rezenatorları vasitəsilə sabit-
ləşdirən və tezliyi kvant standartları ilə idarə edən generator daxildir; 
      * tezlik vahidinin ölçülərini optik diapozona ötürmək üçün apa-
ratlar. Onlar sinxronlaşdırılmış lazerlər qrupundan və çox yüksək tez-
likli generatorlardan ibarət olurlar; 

* daxili və xarici tutuşdurma aparatları. Onlara gətirilmə kvant 
saatları və gətirilmə lazerlər daxildir; 

* təminat vasitələri aparatları. 
Etalonla əks etdirilən vaxt intervallarının qiymətlərinin 

diapozonu 1 ∙ 10-10 - 1 ∙ 108  s, tezliyin qiymətlərinin diapozonu isə 1-
1 ∙ 1014 Hs - dir. Vaxt vahidinin əks etdirilməsi ölçmənin nəticələri-
nin orta kvadratik sapması ilə təmin edilir və bu üç ay ərzində 1∙10-14 
- dən, çıxarılmayan sistematik xətalar isə 5∙1014- dən çox olmur. 

Etalonun tezliyinin qeyri sabitliyi 1000 s-dən 10 günə (sutka) 
qədər vaxt intervalında 5 ∙ 10-15  saniyəni keçmir. 

Metr, etalonun qəbul edilmiş ilk vahidlərindən biridir. Metrik 
sistem qəbul edilərkən, ilk metr etalonu kimi Paris meridianının  
uzunluğunun dörddə birinin on milyonda bir hissəsi qəbul edilmişdir. 

Onun ölçülməsi əsasında 1799-cu ildə uc ölçüsü (Arxiv metri) 
şəklində platindən metr etalonu hazırlandı. Bu etalon eni 25 mm, qa-
lınlığı 4 mm, kənarları arasındakı məsafə 1 metr olan xətkeş idi. 

XX əsrin ortalarına qədər qəbul edilmiş etalonun dəfələrlə də-
qiqləşdirilməsi aparılmışdır. Məsələn: 1889-cu ildə platin və iridium 
ərintisindən hazırlanmış, ştrixlənmiş ölçü şəklində olan etalon qəbul 
edilmişdir. O, uzunluğu 102 sm, eninə kəsikdə forması tərəfləri 20 
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mm-ə bərabər kvadratın içərisinə cızılmış X hərfi şəklində olan, pla-
tiniridiumdan hazırlanmış çubuqdur. 

Metrin platiniridium prototipi 0,1 - 0,2 mkm-dən artıq   dəqiql-
yi təmin edə bilmirdi. Uzunluq etalonunun dəqiqliyinin artırılmasına 
verilən tələblər, həmçinin, təbii və dağılmayan etalonların yaradılma-
sının vacibliyi, yeni etalonların qəbul edilməsini gündəmə gətirdi. 
Buna görə 1960-cı ildə uzunluq vahidi etalonu kimi, vakuumda işıq 
şüalarının dalğa uzunluğunun 1650763,73-nə bərabər olan metr təs-
diq edilmişdir və bu      kripton - 86 atomunun 2p10 və 5d5 səviyyələri 
arasındakı keçidə bərabərdir. Bu etalon müəyyən metroloji laborato-
riyalarda istifadə oluna bilərdi və onun dəqiqliyi platiniridium etalo-
nundan xeyli yüksək idi. 

Sonrakı tədqiqatlar daha dəqiq metr etalonu yaratmağa imkan 
verdi. 1983-cü ildə ölçü və çəkilərin XVII Baş Konfransında uzunluq 
vahidinin yeni anlayışı işığın vakuumda, saniyənin 

299792458
1  hissə-

sində keçdiyi yolun uzunluğu – metr qəbul edildi.  Metrin bu anla-
yışı 1985-ci ilin dekabrında vaxt və tezlik etalonları təsdiq edilikdən 
sonra qanuni qüvvəyə   mindi. 

Mexanikada digər mühüm əsas kəmiyyət kiloqramdır.    Ölçü-
lərin metrik sisteminin təşəkkül tapması dövründə kütlənin vahidi 
kimi on kub destimetr təmiz suyun ən böyük sıxlığı temperaturunda 
(40S) kütləsi qəbul edilmişdir. Kiloqramın ilk prototipi tərkibi platin 
(90%) və iridiumdan (10%) ibarət olan xəlitədən hazırlanmış, dia-
metri və hündürlüyü təqribən eyni olan (30 mm-ə yaxın) silindrdir. 

Kiloqramın etalonunun bu anlayışı hal-hazıra qədər istifadədə-
dir. 

Kütlənin ölçülməsi vasitələri üçün ilkin dövlət etalonu və yox-
lama sxemi dövlət standartları ilə müəyyənləşdirilir. 

Termodinamik kəmiyyətlər sahəsində aşağıdakılar fəaliyyətdə-
dirlər: 

* temperatur vahidi - kelvini müxtəlif diapozonlarda əks etdi-
rən iki ilkin və bir xüsusi etalonlar; 

* 11 dövlət istilik fizikası etalonları. Bunlara istiliyin miqdarı, 
xüsusi istilik tutumu, istilik keçirmə və s. etalonlar daxildir. 

Suyun qaynaması nöqtəsinin xətası 0,002 - 0,010S, buzun ərimə 
nöqtəsinin xətası isə 0,0002 - 0,0010S - ə bərabərdir. Suyun, bərk, 



45 
 

maye və qazaoxşar fazalarda tarazlıq nöqtəsi olan üçqat nöqtəsi xü-
susi qablarda, 0,00020S - dən artıq olmayan xəta ilə əks etdirilə bilər. 
1954-cü ildə  termodinamik temperatur anlayışına T, yəni bir reper 
nöqtəsinə suyun üçqat, 273,16 K-ya bərabər nöqtəsinə keçməsi üçün 
qərar qəbul edildi. Beləliklə termodinamik temperatur vahidi kimi, 
suyun üçqat nöqtəsinin 1/273,16 hissəsi kimi təyin edilən kelvin qə-
bul edildi. 

Selsi dərəcəsinə görə temperatur t, t = T-273,16 K  ifadəsi ilə 
təyin edilir. Bu halda vahid Kelvinə bərabər Selsi dərəcəsidir. 

1989-cu ilin sentyabrında termometriya üzrə Məsləhət    Komi-
təsinin 17-ci sessiyasında beynəlxalq təcrübi temperatur şkalası BTŞ-
90 qəbul edildi. 

Temperaturu ölçmək üçün ölçmə vasitələrinin dövlət yoxlama 
sxemləri standartlarla müəyyənləşdirilir. 

Elektrik və maqnit kəmiyyətlərinin ölçülməsi sahəsində 32 eta-
lon yaradılmışdır və hazırda istifadə edilir. Onlar, ölçülən kəmiyyət-
lərin böyük diapozonunu əhatə etməklə bərabər, eyni zamanda onlar-
la qiqa hersə çatan tezliklərin ölçülməsinin spektrlərini də müəyyən-
ləşdirir. Onların əsasını vahidləri daha dəqiq əks etdirən və digər tö-
rəmə vahidlərin ölçülərini müəyyən edən etalonlar təşkil edir. Bunlar 
EDQ, müqavimət və elektrik tutum vahidlərinin ilkin dövlət etalonla-
rıdır. Birinci iki etalon yaxın vaxtlarda yaradılmışdır və Cozefsonla, 
Xollun kvant effektlərinə əsaslanmışdır. 

Son vaxtlara qədər təcrübədə cərəyan şiddətini - amperi  cərə-
yanın ətraf mühitə etdiyi təsirlə müəyyənləşdirirdilər. Məsələn: cərə-
yan ötürücüdən keçərkən ayrılan istiliyə, yaxud cərəyanın elektrolit-
dən keçməsi zamanı maddələrin elektrodların üzərinə çökməsinə, 
maqnitə, yaxud, cərəyan keçirməsinə mexaniki təsirə görə və s. 

Amperin ilkin dövlət etalonu, Cozefsonun kvant effektinə və 
maqnit selinin kvantlaşdırılması (Xoll effekti) əsasında hazırlanmış 
aparatlardan ibarətdir. bunlara gərginlik ölçüsü, elektrik müqaviməti 
ölçüsü, cərəyanın çox yüksək keçirici komparatoru və cərəyanın ni-
zamlanan mənbəyi daxildir. Yuxarıda göstərilən vasitələr stan-
dartlaşdırılmışdır. 1979-cu ildə, XVI çəki və ölçü Baş Konfransında 
kandellanın dolayı ölçmə yolu ilə əks etdirilən anlayışı qəbul edildi. 
İşıq vahidlərinin ölçülməsinin vahidliyi standartlarla təmin edilir. 
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Kandellanın müasir dövlət etalonunun nominal qiymətlərinin 
diapozonu 30-110 kd, ölçmənin nəticələrinin orta kvadratik sapması 
1 ∙ 10-3 kd, atılmayan sistematik xətalar 2,5 ∙10-3 kd-yə bərabərdir. 

İonlaşdırılan şüalanmanın ölçülməsi sahəsində çoxlu sayda eta-
lonlar mövcuddur. Onlar radionuklidlərin aktivliyini və radiumun 
kütləsini, ekspozisiyalı, udulan və ekvivalent dozaları, enerji selini və 
sairi əks etdirirlər. Bu sahədə vahidlərin əks etdirilməsi xətası vahid 
faizin kiçik bir hissəsini təşkil edir. 

Fiziki-kimyəvi ölçmələrin etalon bazası üç dövlət etalonundan 
ibarətdir. Onlar komponentlərin qaz mühitində molyar hissəsinin va-
hidini, nefti və neft məhsullarının həcmi rütubət saxlamasını, 
qazların nisbi rütubətini əks etdirirlər. Bu sahədə etalonlar çox az in-
kişaf etmişlər. Ölçmə dəqiqlikləri də çox böyük olmayıb, faizin 
müəyyən hissəsini təşkil edirlər. 

Müstəvi bucağın ölçülməsi üçün ilkin dövlət etalonu və dövlət 
yoxlama sxemi də standartlarla müəyyənləşdirilir. Dərəcəni əks etdi-
rən ilkin etalonun atılmayan xətası 0,02'' dən çox deyildir. 
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II FƏSİL. TEXNİKİ SİSTEMLƏRİN  
PARAMETRLƏRİNİN ÖLÇÜLMƏSİ  

TEXNİKASININ ƏSASLARI 
 

2.1. Ölçmənin modeli və metrologiyanın 
əsas postulatları 

 
Texniki sistemlərin (TS) istismarı zamanı, onların texniki və-

ziyyətlərini yoxlamaq üçün, əsas çıxış parametrlərinin ölçülməsi hə-
yata keçirilir. Ölçmə məlumatı əsasında texniki sistemlərin sonrakı 
istismar üçün yararlı olmaları haqqında qərar qəbul edilir, yaxud on-
ların profİLAKtikasının (təmiri) vacibliyi müəyyənləşdirilir. 

Sadə halda ölçmə modeli, çıxış siqnalı y - nun x giriş siqnalının 
dəyişməsindən asılı olan funksional asılılıq şəklində göstərilə bilər, 
y=f(x) (şəkil 2.1.). 

 
 

 
 

Şəkil 2.1. Ölçmə modeli 
 

Lakin ölçmə prosesində müxtəlif xarici və daxili maneələr ya-
randığından, onun nəticələrinə xətalar əlavə olunur. Bunların hər biri 
isə öz növbəsində müxtəlif ehtimal sıxlığına malik olur f(x), f(y), f(z). 
Bunu eyni bir kəmiyyətin, eyni şəraitdə, eyni ölçmə vasitəsilə çox 
saylı ölçülməsi zamanı ölçmənin nəticələrinin bir-birindən fərqlən-
məsi və fiziki kəmiyyətin əsl qiyməti xə ilə üst-üstə düşməməsi sübut 
edir. 



48 
 

y1 ≠ y2 ≠ ... ≠ xə . 
 

Fiziki kəmiyyətin əsl qiyməti kimi, texniki sistemin uyğun xas-
səsini onun çıxış parametri vasitəsi ilə keyfiyyəti və kəmiyyətcə ideal 
şəkildə əks etdirən qiyməti başa düşülür. 

Əsl qiymət, ideal qiymət olduğundan, ona ən yaxın qiymət 
kimi həqiqi qiymət Xh götürülür. Bu qiymət təcrübi yolla, məsələn, 
daha dəqiq ölçmə vasitələrinin köməyi ilə təyin edilir. 

Göstərilənlər metrologiyanın əsas postulatlarını ifadə etməyə 
imkan verir. 

* Müəyyən edilmiş kəmiyyətin əsl qiyməti vardır və  o  sabit-
dir. 

* Ölçülən kəmiyyətin əsl qiymətini tapmaq mümkün deyil. Bu-
radan məlum olur ki, ölçmənin nəticəsi y, bir qayda olaraq, ölçülən 
kəmiyyətlə ehtimal asılılığı ilə əlaqəlidir. 

Gələcəkdə “ölçmə”, “nəzarət”, “yoxlama” və “diaqnozlaşdır-
ma” anlayışlarını fərqləndirmək lazımdır. 

Nəzarət - ölçmənin xüsusi halıdır. O, ölçülən kəmiyyətin  ve-
rilmiş müşahidəyə uyğun olduğunu təyin etmək üçün yerinə yetirilir. 
Nəzarət - həmçinin sazlama, nizamlama və texniki  sistemlərin (TS) 
ayrı-ayrı bloklarını yerləşdirmək (dəyişmək) üçün də istifadə edilir. 

Daha mürəkkəb metroloji əməliyyat yoxlamadır. O, müəyyən 
hərəkətlərin verilmiş ardıcıllıqla əks etdirilməsindən,  obyektin ve-
rilmiş hərəkətə və onun qeyd edilməsinə reaksiyasının ölçülməsindən 
ibarətdir. 

Sistemin diaqnozlaşdırılması-sistemin elementlərinin veril-
miş vaxt müddətində tanınması prosesidir. 

Diaqnozlaşdırmanın nəticələrinə görə sistemin elementlərinin 
vəziyyətini, onun sonrakı istismarı zamanı proqnozlaşdırmaq olar. 

Texniki sistemlərin nəzarəti, diaqnozlaşdırılması, yaxud yox-
lanması məqsədi ilə ölçmənin yerinə yetirilməsi üçün, ölçmənin layi-
hələndirilməsi adlandırılan tədbirlərin həyata keçirilməsi vacibdir. 
Bunlar aşağıdakılardır: 

ölçmə məsələlərinin, xətaların mümkün mənbələrinin aydınlaş-
dırılması ilə analizi; ölçmənin dəqiqliyi göstəricilərinin seçilməsi; 
ölçmənin sayının, metodunun və ölçmə vasitələrinin seçilməsi; xəta-
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ların hesablanması üçün ilkin məlumatların toplanması; xətaların tər-
kib hissələrinin və ümumi xətaların hesablanması; dəqiqlik göstərici-
lərinin hesablanması və onların seçilmiş göstəricilərlə müqayisəsi. 

Bütövlükdə bütün bu məsələlər ölçmələrin yerinə yetirilməsi 
metodikasında (ÖYYM) əks olunmalıdır. Bu halda, üstünlük mü-
həndis hesablama metodlarına verilməklə bərabər, ölçmələrin yerinə 
yetirilməsi metodikasının mürəkkəblik dərəcəsi, ilkin məlumatların 
mümkün qeyri dəqiqlik dərəcəsinə uyğun  olmalıdır. 

Verilmiş məsələlər, etibarlılıq nəzəriyyəsi və riyazi statistikaya 
aid işlərdə kifayət qədər müfəssəl izah edilmişdir və ölçmənin tədqi-
qat metodlarına aiddir [6,7]. 

 
2.2. Ölçmənin növləri və metodları 

 
Ölçmənin növlərinin təsnifatı şəkil 2.2.-də verilmişdir. 
Ölçmənin növləri, ölçülən kəmiyyətin fiziki xarakteri, ölçmə-

nin tələb edilən dəqiqliyi, ölçmənin vacib olan sürəti, ölçmə şəraiti, 
rejimi və s. ilə müəyyənləşdirilir. Şəkil 2.2.-dən görünür ki, metrolo-
giyada çoxlu sayda ölçmə növləri vardır və onların sayı daima artır. 
Ölçmənin məqsədindən asılı olaraq, onları növlərə ayırmaq olar. 
Məsələn: nəzarət, diaqnostik, proqnozistik, laborator, texniki, etalon 
və yoxlama, mütləq, nisbi və s. Ən çox istifadə olunan ölçmələrdən 
biri birbaşa ölçmədir. Birbaşa ölçmədə fiziki kəmiyyətin axtarılan 
qiyməti təcrübə nəticəsində alınmış məlumatların eksperimental mü-
qayisəsi yolu ilə təyin edilir. Məsələn: uzunluğu birbaşa xətkeşlə, 
temperaturu termometrlə, gücü dinamometrlə ölçürlər. Birbaşa  ölç-
mənin tənliyi  
y = Cx - dir. Burada C - ölçmə vasitəsinin bölgü qiymətidir.  

Dolayı ölçmədə fiziki kəmiyyətin axtarılan qiymətini məlum 
asılılıq əsasında, birbaşa ölçmə zamanı müəyyənləşdirilmiş kəmiy-
yətdən tapırlar. Məsələn: detalın diametrini, çevrənin iki diametral 
əks nöqtələri arasındakı məsafə kimi, yaxud bu diametri qövsün 
uzunluğu və onu çəkən vətərdən asılı olaraq, axırıncıları ölçməklə 
dolayısı ilə təyin etmək olar. Yaxud paralelepipedin həcmini üç xətti 
kəmiyyətin (uzunluq, en və hündürlük) bir-birinə vurulması yolu ilə, 
elektrik müqavimətini gərginliyin aşağı düşməsinin elektrik cərəya-
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nının gücünə bölünməsi yolu ilə təyin edilməsini misal göstərmək 
olar. Dolayı ölçmənin tənliyi y = f(X1, X2, ... Xn)-dir. Burada Xi -bir-
başa ölçmənin 1-ci nəticəsidir. 

Məcmui (ümumi, cəm) ölçmə bir neçə eyni adlı kəmiyyətin 
eyni zamanda ölçülməsi ilə yerinə yetirilir. 

Məcmui ölçmədə axtarılan kəmiyyət, bu kəmiyyətləri müxtəlif 
uzlaşmış qiymətlərinin birbaşa ölçülməsi nəticəsində alınmış 
tənliklər sisteminin həll edilməsi yolu ilə tapılır. Məsələn: M 
qarqarasının qarşılıqlı induktivliyinin təyin edilməsində iki metodun-
sahələrin toplanması və çıxılmasından istifadə edilir. Əgər  onların 
birinin induktivliyi L1, digərinin L2-dirsə, onda L01=L1+L2+2M və 
L01=L1+L2-2M .  Buradan 

 
𝑀 = (𝐿01 − 𝐿02)/4. 

 
Müştərək ölçmə, elə ölçməyə deyilir ki, burada iki və daha 

artiq eyni adlı olmayan kəmiyyətlər eyni zamanda (birbaşa, dolayı) 
ölçülür. Bu ölçmələrin məqsədi kəmiyyətlər arasında funksional 
əlaqəni təyin etməkdir. Məsələn: keçiricinin R müqavimətinin t qeyd 
olunmuş temperaturda 𝑅𝑡 = 𝑅0(1 + 𝛼∆𝑡) düsturu ilə ölçülməsi. 
Burada R0 - məlum t0 temperaturunda  (adətən 200C) müqavimət; α0 
-temperatur əmsalıdır. 0R  və α  əmsalları daimi  kəmiyyətlərdir və 
dolayı ölçmə metodu ilə ölçülür; ∆0= 𝑡 − 𝑡0-temperaturlar fərqidir. 
t - birbaşa ölçmə metodu ilə ölçülən temperaturun verilmiş 
qiymətidir. Göstərilən ölçmə metodları ölçmə məsələlərinin nəzəri 
əsaslandırma üsulu ilə həllini və qəbul edilmiş ölçmə metodikası ilə 
ölçmə vasitələrindən istifadəni nəzərdə tutur. 

Metodika - metodun yüksək səviyyədə reallaşdırılması üçün 
ölçmənin yerinə yetirilməsi texnologiyasıdır. 

Birbaşa ölçmə - daha mürəkkəb ölçmələrin əsasıdır. Buna 
görə də birbaşa ölçmə metodlarına baxmaq daha məqsədə uyğundur. 
Standartlara görə aşağıdakı ölçmə metodları fərqləndirilir. 

1.  Birbaşa qiymətləndirmə metodunda, fiziki kəmiyyətin 
qiymətini birbaşa, ölçü cihazının hesablama qurğusu vasitəsi ilə 
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müəyyən edirlər. Məsələn: təzyiqin yaylı manometrlərlə, kütlənin  
tərəzi ilə, elektrik cərəyanının ampermetrlə ölçülməsi. 

2.  Ölçü (ülgü) ilə müqayisə metodunda, ölçülən kəmiyyəti 
ölçü (ülgü) ilə əks etdirilən kəmiyyətlə müqayisə edirlər. Məsələn: 
dəstəkli tərəzilərdə kütlənin çəki daşlarının köməyi ilə 
tarazlaşdırılması; əvəzləyicilərdə sabit cərəyanının gərginliyin paralel 
elementin EHQ-si ilə müqayisə etməklə ölçülməsi və s. 

3.  Tamamlama metodunda, ölçülən kəmiyyətin qiyməti, bu 
kəmiyyətin ölçüsü ilə o şərtlə tamamlanır ki, müqayisə cihazına 
onların əvvəlcədən verilmiş qiymətə bərabər qiymətlərinin cəmi təsir 
etsin. 

4. Differensial metodu, ölçülən kəmiyyətlə, ölçü (ülgü)  
tərəfindən  əks etdirilən məlum kəmiyyət arasında olan fərqlə 
xarakterizə olunur. Bu metod, nisbətən kobud ölçmə vasitələrindən 
istifadə etməklə yüksək dəqiqliyə malik nəticələr almağa imkan 
verir.  

Misal:2.1. Əgər ölçünün  𝑙(𝑙 ≺ 𝑥) uzunluğu məlumdursa, 
çubuğun uzunluğunu ölçün.   

Şəkil 2.3.-dən görünür ki, , -ölçülən kəmiyyətdir. 
 - həqiqi  qiymət, ölçülən   qiymətindən  xətasının  ∆ 

qiyməti qədər fərqlənəcəkdir: 
 

𝑎ℎ = 𝑎 ± ∆= 𝛼(1 ±
∆
𝛼) 

 
      Onda  

𝑥 = 𝑙 + 𝛼 ± ∆= (𝑙 + 𝛼)(1 ±
∆

𝑙 + 𝛼) 

 

𝑙 ≻≻ 𝑎 olduğundan, onda 
∆

𝑙+𝑎
≺≺ ∆

𝑎
 

       
 

x
ax +=  a

ha a
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Şəkil 2.2. Ölçmələrin növlərinin təsnifatı 
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    Tutaq ki,  
 
 

∆= 0,1𝑚𝑚; 𝑙 = 1000𝑚𝑚; 𝑎 = 10𝑚𝑚 
 
       
       Onda  
 

0,1
1010 = 0,0001(0,01%) ≺≺

0,1
10 = 0,01(1%) 

 
 

Şəkil 2.3. Differensial ölçmə metodu 
 

5.  Sifir metodu, differensial metodun oxşarıdır. Burada 
ölçülən kəmiyyətlə olçü arasında fərq sıfıra gətirilir. Sıfır metodunun 
üstünlüyü ondan ibarətdir ki, ölçü, ölçülən kəmiyyətdən dəfələrlə 
kiçik ola bilər. Qollu tərəzinin çiyinlərinin qeyri bərabərliyinə baxaq 
(şəkil 2.4.a).  Burada 𝑃1𝑙1 = 𝑃2𝑙2. Elektrotexnikada induktivliyi, 
həcmi və müqaviməti ölçmək üçün körpülərdən istifadə etməni sıfır 
metoduna aid etmək olar. Burada 𝑟1𝑟2 = 𝑟𝑥𝑟3 
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𝑟𝑥 =
𝑟1𝑟2

𝑟3  

 
Ümumi halda müqayisə olunan kəmiyyətlərin üst-üstə düşməsi 

sıfır indikatorla I  qeyd edilir. 
Yerdəyişmə metodu, ölçü ilə müqayisə metodudur. Bu 

metodda ölçülən kəmiyyət, ölçü ilə əks etdirilən məlum kəmiyyətlə 
əvəz olunur. Məsələn: tərəzinin eyni bir gözündə ölçülən kütlənin və 
çəki daşının növbə ilə yerləşdirilməsi. Bundan başqa bir sıra 
standartlaşdırılmamış metodlar da vardır. 

Qarşıqoyma metodu. Bu metodda ölçülən və ölçü ilə əks 
etdirilən kəmiyyətlər müqayisə cihazına eyni vaxt təsir edirlər. 

 
 

Şəkil 2.4. Sıfır ölçmə metodu: 
a - mexaniki tərəzilərin sxemi; b - elektrik körpüsünün sxemi. 

 
Məsələn: kütləni bərabərqollu tərəzilərdə ölçərkən, ölçülən kütlənin 
və tarazlaşdırıcı çəki daşlarının tərəzinin iki gözündə yerləşdirilməsi; 

Üst-üstə düşmə metodu. Bu metodda müqayisə olunan 
kəmiyyətlər arasında fərq, şkalaların nişanlarının,yaxud dövri 
sınaqların üst-üstə düşməsi ilə ölçülür. 
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Məsələn: uzunluğu ştanqenpərgarla ölçərkən, ştangenpərgarın 
və noniusun şkalalarındakı nişanların, yaxud fırlanma tezliyini 
stroboskopla ölçərkən fırlanan obyektin üzərindəki nişanın məlum 
tezliyin işartı vaxtı ilə üst-üstə düşməsi müşahidə olunur. 

Ədəbiyyatlarda bəzən birdəfəlik müşahidə ilə ölçmə - adi 
ölçmə, dəfələrlə müşahidə ilə ölçmə isə statistik ölçmə adlandırılır 
[1,2,8]. 

Bundan başqa, əgər ölçülən parametr ölçmə vasitəsi ilə tam 
qeyd olunursa bu metod mütləq metod, ölçmə vasitəsi yalnız para-
metrin təyin edilmiş qiymətdən sapmasını qeyd edirsə bu nisbi 
(hududi) metod adlandırılır. 

Ölçmənin digər növləri və metodları haqqında aşağıda 
məlumat veriləcəkdir. 

 
2.3. Ölçmələrin xətaları 

 
Bu və ya digər ölçmədən təcrübədə istifadə edərkən ilk 

növbədə onların dəqiqliyini qiymətləndirmək lazımdır. Ölçmənin 
dəqiqliyi anlayışı ölçmənin nəticələrinin hər hansı bir həqiqi qiymətə 
yaxınlaşma dərəcəsini xarakterizə edir. Ciddi müəyyən edici anlayış 
deyil və ölçmə əməliyyatlarının keyfiyyətini müqayisə etmək üçün 
istifadə edilir. Miqdarı qiymətləndirmə üçün ölçmə xətası (xəta kiçik 
olduqca dəqiqlik artır) anlayışından istifadə edilir. Xəta anlayışı 
nominal (hesabi) ölçüdən sapma kimi də qəbul edilə bilər. 

Ölçmələrin xətalarının qiymətləndirilməsi, ölçmənin 
vahidliyinin təmin edilməsi üçün ən vacib tədbirlərdən biridir. 

Ölçmə dəqiqliyinə təsir edən faktorların sayı kifayət qədər 
çoxdur və ölçmə xətalarının istənilən təsnifatı müəyyən mənada 
şərtidir. Müxtəlif xətalar, ölçmə prosesinin yerinə yetirilməsi 
şəraitindən asılı olaraq, özlərini müxtəlif qruplarda təzahür etdirirlər. 
Buna görə də təcrübi məqsədlər üçün ümumi xətaya, birbaşa, dolayı, 
məcmui, bərabər dəqiqli ölçmələrdə isə mütləq və nisbi vahidlərlə 
ifadə olunmuş təsadüfi və sistematik xətalara baxmaq kifayətdir. 

Ölçmənin nəticəsinin ölçülən kəmiyyətin həqiqi (əsl) qiymətin-
dən Xh (Xə) sapmasına ölçmə xətası deyilir. Ölçmə xətası ∆Xölç ilə 
işarə edilir, 
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∆𝑋ö𝑙ç = 𝑋 − 𝑋ℎ. 
 
      Burada x - ölçmənin nəticələrinin sapması; 
    𝑥ℎ(𝑥ə)

 
- ölçülən kəmiyyətin həqiqi (əsl) qiymətidir. 

İfadə etmə xüsusiyyətindən asılı olaraq, xətalar mütləq, nisbi 
və gətirmə xətalara ayrılırlar. 

 
Mütləq xəta, ∆= 𝑥 − 𝑥ə, yaxud ∆= 𝑥 − 𝑥ℎ  asılılıqları ilə, 

nisbi xəta isə     
𝛿 = ± ∆

𝑥
100%, yaxud 𝛿 = ± ∆

𝑥ℎ
100% nisbətləri ilə təyin 

edilir. 

Gətirilmə xəta. 𝛾 = ± ∆
𝑥𝑁

 Burada 𝑥𝑁 kəmiyyətin 

normalaşdırılmış qiymətidir. 
Dəfələrlə ölçmədə, parametrin əsl qiyməti kimi orta hesbi 

qiymət x   qəbul edilir. 

                  x ə ∑
=

=≈
n

i
ix

n
x

1

1
                     (2.1) 

 

Ölçmənin bir seriyasında alınan X qiyməti Xh - a təsadüfən 
yaxınlaşmadır. Onun Xh - dan mümkün sapmalarını qiymətləndirmək 
üçün təcrübi orta kvadratik sapmanı təyin edirlər 
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Ölçmənin ayrı-ayrı nəticələrini ix  orta x - ə nəzərən qiymət-

ləndirmək üçün orta kvadratik sapmanı təyin edirlər 
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yaxud  
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σ    20n   olduqda            (2.3) 

 
(2.3)  ifadəsi o şərtlə tətbiq edilir ki, ölçülən kəmiyyət ölçmə 

zamanı sabit qalır və heç bir dəyişikliyə uğramır. Əgər ölçmə zamanı 
ölçülən kəmiyyət dəyişirsə (məsələn: soyuyan metalın temperaturunun 
ölçülməsi; yaxud keçiricinin potensialının uzunluğun bərabər 
kəsiklərində ölçülməsi və s.) onda  x - in yerinə hər hansı bir sabit 
kəmiyyəti, məsələn hesabat başlanğıcını götürmək olar. 

(2.2) və (2.3) düsturları ehtimal nəzəriyyəsinin mərkəzi hədd 
teoreminə uyğundur. Bu teoremə görə 

                        
𝜎�̅� =

𝜎𝑥

√𝑛
                                                       (2.4) 

                                         
Ölçmə sıralarındakı orta hesabi qiymətin xətası ayrı-ayrılıqda 

ölçmənin xətasından kiçikdir. Bunu xətalar nəzəriyyəsinin 
fundamental qanununu ifadə edən (2.4) düsturu da təsdiq edir. Bu 
düstur göstərir ki, əgər nəticənin dəqiqiliyini iki dəfə yüksəltmək 
vacibdirsə (sistematik xətaları aradan götürməklə), onda ölçmələrin 
sayını dörd dəfə artırmaq; dəqiqliyi üç dəfə qaldırmaq lazımdırsa, 
onda ölçmələrin sayını doqquz dəfə və i.a. artırmaq lazımdır. 
𝜎�̅� və 𝜎𝑥-ın tətbiq edilməsini dəqiq müəyyənləş-dirmək lazımdır. 𝜎�̅� 
son nəticənin xətasını, 𝜎𝑥-isə ölçmə metodunun xətasını 
qiymətləndirərkən istifadə edilməlidir. 

Təzahür etmə xarakterindən, əmələ gəlmə səbəblərindən və 
aradan qaldırma imkanlarından asılı olaraq xətalar, sistematik və 
təsadüfi (qeyri-müəyyən) tərkibə, həmçinin kobud (yanılma) xətalara 
ayrılırlar. 

Xətaların sistematik tərkibi  ∆𝑠 ya dəyişməz qalır, yaxud da, 
eyni bir parametrin təkrar ölçülməsində qanunauyğun şəkildə dəyişir. 
Belə xətalara emalın nəzəri sxemlərinin xətalarını, dəzgahların, 
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tərtibatların və alətlərin həndəsi qeyri-dəqiqliklərindən yaranan 
xətaları, dəzgahların sazlama xətalarını misal göstərmək olar. 

Məsələn: fırlanan xarici səthlərin mərkəzsiz pardaqlama 
dəzgahında emalına çoxtilliliyin əmələ gəlməsi xas olduğu halda, 
buna mərkəzlərdə pardaqlamada nadir hallarda rast gəlinir. 
Burğulama dəzgahının şpindelinin oxunun, onun stolunun 
müstəvisinə nəzərən qeyri perpendikulyarlığı, burğulanan deşiyin 
oxunun detalın baza səthinə nəzərən həmin qiymətdə qeri-perpendi-
kulyarlığını yaradacaqdır. Torna dəzgahının şpindelinin oxunun 
çatının yönəldicisinə nəzərən qeyri paralelliyi emal edilən detalın 
səthinin muəyyən konusluğunu yaradır. Əgər konduktorun istiqamət-
ləndirici oymaqlarının mərkəzlərarası məsafəsı müəyyən xətaya 
malikdirsə, onda bu konduktorla emal edilən detalların hamısının 
mərkəzlərarası məsafəsində o cür xəta yaranacaqdır. Əgər zenkeri 
daha böyük ölçülü (verilmiş müsaidə daxilində) zenkerlə əvəz etsək, 
onda emal edilən deşiklərin hamısının ölçüsü müəyyən daimi qiymət 
qədər artacaqdır. 

Xətaların təsadüfi qeyri-müəyyən tərkibi  
0
∆ eyni bir 

parametrin təkrar ölçülməsi zamanı təsadüfi şəkildə dəyişilir. 
Kobud xətalar (yanılma) operatorun səhv hərəkətləri, ölçmə 

vasitələrinin nasazlığı, yaxud ölçmə şəraitinin qəfil dəyişməsi 
nəticəsində yaranır. Kobud xətalar bir qayda olaraq ölçmənin 
nəticələrinin emalı zamanı xüsusi meyarların köməyi ilə aşkara 
çıxarılır. 

Bəzi ədəbiyyatlarda  [9]  [10]  sistematik qanunauyğun 
dəyişən xətalar anlayışından da istifadə edilir. Sistematik 
qanunauyğun xətalar elə xətalardır ki, onların dəyişməsi müəyyən 
qanunauyğunluğa tabe olur. Sistematik qanunauyğun dəyişən 
xətalara kəsici alətin yeyilməsinən, kiçik diametrli valların torna 
dəzgahında mərkəzlərdə emal edərkən texnoloji sistemin sərtliyinin 
dəyişməsindən, qeyri-stasionar rejimdə işləyən dəzgahların istilik 
deformasiyasından yaranan xətaları və s. aid etmək olar. Torna 
dəzgahında xarici səthləri emal edərkən kəskinin yeyilməsi 
nəticəsində birinci və axırıncı detalların ölçüləri müxtəlif  alınır. 
Ölçülərin artması, kəskinin işləmə müddəti ilə düz mütənasiblik 
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təşkil edir. Sistematik və sistematik qanunauyğun dəyişən xətaların 
qiymətlərini bilərək onları ləğv etmək və ya əvəz etmək olar.                              

 Təsadüfi və sistematik xətalar eyni zamanda əmələ 

gəldiklərindən, onların sərbəstliyi nəzərə alınmaqla  
0
∆+∆=∆ s  

ifadəsi ilə, yaxud orta kvadratık sapma ilə, yəni 

                              
22
0
∆

∆∆ += σσσ
s  

düsturu ilə göstərilə bilər. 
Təsadüfi xətaların qiymətləri əvvəlcədən məlum olmur, onlar, 

çoxlu sayda dəqiqləşdirilməmiş faktorlardan yaranır. Təsadüfi xətalar, 
təsadüfi təsir edən səbəblərdən asılı olan, hazırlanma və ölçmə zamanı 
yaranan, mütləq qiymətlərinə və işarələrinə görə qeyri sabit olan 
xətalardır. Təsadüfi xətalar emal payından, materialın mexaniki 
xassələrindən, kəsmə qüvvələ-rindən, ölçmə qüvvələrindən, ölçmə 
şəraitindən və s. yarana bilər. 

Təsadüfi xətaları ehtimal nəzəriyyəsi və riyazı statistikanın 
qanunları əsasında öyrənirlər. Xətaların daimi və ya təsadüfi xətalara 
ayrılması müəyyən dərəcədə şərti xarakter daşıyır. Belə ki, istənilən 
xəta müəyyən halda özünü daimi, yaxud təsadüfi kimi göstərə bilər. 
Məsələn: detalları müəyyən xətası olan ölçülü alətlə emal edərkən bu 
xəta daimi, əgər bu alətlə emal prosesi müxtəlif dəzgahlarda 
aparılırsa və detallar sonradan qarışdırı-larsa, yaranmış xəta təsadüfi 
xəta adlandırılır. 

Detalları sazlanmış dəzgahda emal edərkən, hər bir detalın 
həqiqi ölçüsü təsadüfi kəmiyyətdir. Burada həmin emal prosesinin 
müəyyən xətası olur. 

Təsadüfi xətaları tam aradan qaldırmaq mümkün deyil, onların 
təsirini ancaq ölçmələrin nəticələrini emal etmək yolu ilə azaltmaq 
olar. Bunun üçün ehtimal və statistik xarakteristikalar (paylanma 
qanunu, riyazi gözləmə qanunu, orta  kvadratik sapma, inanma 
ehtimalı və inanma intervalı) məlum olmalıdır. Çox halda parametrin 
paylanma qanununun ilkin qiymətləndi-rilməsi üçün orta kvadratik 
sapmanın nisbi qiymətindən-variasiya əmsalından istifadə edirlər: 
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           𝑣𝑥 = 𝜎𝑥
�̅�

   yaxud  𝑣𝑥 = �𝜎𝑥
�̅�

� ∙ 100%.            (2.5) 
 
      Məsələn: 𝑣𝑥 ≤ 0,33, … ,0,35 olduqda təsadüfi kəmiyyətin paylan-
masının normal qanuna tabe olduğunu qəbul etmək olar. 

Əgər 𝑃, ölçmə nəticəsinin 'x əsl qiymətinin 
0
∆ -dən çox 

olmayan qiymət qədər fərqlənməsi ehtimalını α  göstərirsə, yəni 
                           

                       





 ∆+∆−=

00
xxxP α ,                    (2.6) 

onda bu halda P - inanma ehtimalı, 
0
∆−x -dən 

0
∆+x -ə qədər olan 

interval, inanma intervalı adlanır. Beləliklə təsadüfi xətanı 
xarakterizə etmək üçün mütləq iki qiymət, xətanın öz qiyməti (yaxud 
inanma intervalı) və inanma ehtimalı verilməlidir. 
Əgər təsadüfi xətanın paylanması normal paylanma qanununa tabe 

olursa, onda 
0
∆ qiymətinin yerinə  𝜎𝑥 göstərilir. Bu, eyni zamanda 

inanma ehtimalını da 𝑃 müəyyən edir. Məsələn: xσ=∆
0

 -də 

𝑃 = 0,68 ; xσ2
0
=∆ də 𝑃 = 0,95; 

xσ3
0
=∆  də 𝑃 = 0,99  olur. 

(2.6) düsturuna görə inanma ehtimalı göstərir ki, ayrı-ayrı  

ölçmələr 𝑥𝑖 əsl qiymətdən,
0
∆ dən artıq fərqlənə bilməzlər.  

Şübhəsiz ki, ölçmənin orta hesabı sırasının əsl qiymətindən 
sapmasını bilmək vacibdir. 

İndiyə qədər orta kvadratik sapmanın qiymətləndirilməsinə 
“vacib” (kifayət qədər çox) ölçmələrin sayına görə baxılırdı. Bu 
halda 𝜎2 baş dispersiya adlanır. Ölçmələrin kiçik sayında (10-20-dən 
az) seçmə dispersiya 𝜎�2 alınır. Burada 𝜎�2 → 𝜎2 yalnız 𝑛 → ∞ da 
doğrudur. Yəni 𝜎�2 = 𝜎2  qəbul etsək, onda n-in azalması ilə 
qiymətləndirmənin etibarlılığı aşağı düşür və inanma ehtimalının 
qiyməti 𝑃 artırılır. 

ə 
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Buna görə də ölçmələrin məhdud sayında 𝑛 Styudent əmsalı 𝑡𝑝 
daxıl edilir. Styudent əmsalı ölçmələrin sayından və qəbul edilmiş 
inanma ehtimalından asılı olaraq xüsusi cədvəllərdən seçilir.  

Onda ölçmələrin orta nəticələri verilmiş 𝑃 ehtimalı ilə 𝐽 =
�̅�±𝑡𝑝𝜎𝑥

√𝑛
  intervalında olur və həqiqi qiymətdən 𝜀 = ∆

𝜎𝑥
= ∆√𝑛

𝜎𝑥
 nisbi 

kəmiyyət qədər fərqlənir. 
Təsadüfi xətaların azaldılmasının iki yolu vardır: ölçmələrin 

dəqiqliyinin artırılması (𝜎- nin azaldılması) və (2.4) nisbətindən 
istifadə etmək məqsədi ilə ölçmələrin sayının n artırılması. Tutaq ki, 
ölçmə texnikasının təkmilləşdirilməsinin bütün imkanlarından 
istifadə edilmişdir. Onda ikinci yolu seçirik. 

Qeyd edək ki, xətanın təsadüfi hissəsinin (tərkibinin) 
azaldılması o vaxta qədər məqsədəuyğundur ki, ölçmələrin ümumi 
xətası sistematik hissə (tərkib) ∆ ilə tam müəyyənləşdirilə bilinsin. 
Əgər sistematik xəta ölçmə vasitəsinin dəqiqlik sinfi ilə ∆ö𝑣  (yaxud 

𝛾ö𝑣) təyin edilirsə, onda inanma intervalının 
n

t xpσ± , s∆ - dən 

çox kiçik olması vacibdir. 

Adətən, 𝑃 = 0,95 də 
2

0
s∆≤∆ dən 

10

0
s∆≤∆

 
- ə qədər 

götürülür. Bu nisbəti gözləmək mümkün olmadıqda, ölçmənin 
metodikasını köklü şəkildə dəyişmək lazımdır. Müxtəlif paylanma 
qanunlarına tabe olan təsadüfi xətaları müqayisə etmək üçün, 
paylanma sıxlığını bir, yaxud bir neçə ədədə gətirən göstəricilərdən 
istifadə etmək vacibdir. Belə ədədlər rolunda orta kvadratik sapma, 
inanma intervalı və inanma ehtimalı çıxış edir. 

Orta kvadratik sapmanın etibarlılığı aşağıdakı kəmiyyətlə 
xarakterizə edilir 

 
𝜎 =

𝜎
√2𝑛

 . 
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Qəbul edilmişdir ki, əgər 𝜎𝜎 ≤ 0,25𝜎 olarsa, onda dəqiqliyin 
qiymətləndirilməsi etibarlıdır. Bu şərt isə 𝑛 = 8 olduqda belə 
ödənilir. 

Təcrübi məqsədlərdə əsas məsələ ölçmənin dəqiqliyinə verilən 
tələbatın tərtib edilməsidir. Məsələn: əgər  hazırlanmanın buraxıla 
bilən xətası üçün ∆= 3𝜎 qəbul edilsə, onda hazırlanma 
texnologiyasını saxlamaqla nəzarətə tələbatın yüksəldilməsi 
(məsələn: ∆= 𝜎 −ya qədər) zay məhsulun artma ehtimalını çoxaldır. 

Hər bir ölçmənin ehtimal edilən ən böyük xətası ∆ e aşağıdakı 
düsturla təyin edilir 

 

∆𝑒= 0,67� 1
𝑛 − 1

�(𝑥𝑖 − �̅�)2
𝑛

𝑖=1

≅
2
3

𝜎 

 
Bu düsturun analizi göstərir ki, 𝑛 -in artması ilə ∆𝑒 

kəmiyyətinin sürətlə aşağı düşməsi yalnız 𝑛 = 5 … 10  arasında 
davam edir. Ona görə də eyni bir rejimdə ölçmələrin sayını 5... 10-
dan çox artırılması məqsədəuyğun deyil. Bu isə 𝜎𝜎 − nın etibarlı 
qiymətlərinin alınması  şəraiti ilə üst-üstə düşür. 

Ölçmələrin sayını cədvəl 2.1-dən, yaxud aşağıda göstərilən 
düsturlardan müəyyən etmək olar: 

 

𝑛 = �
𝑡𝑝𝜎�̅�

0,5∆𝑠
� ; 

 

𝑛 ≥
2(1 − 𝑛𝑎𝑡)

1 − 𝑃
1 

 
Burada 𝑛𝑎𝑡  - atılan təcrübi nəticələrin sayıdır. Styudent 

əmsalına görə orta qiymətin 𝛿�̅� = 𝑡𝑝𝜎𝑥�

�̅�√𝑛
 hər bir ölçmə  üçün nisbi 

xətasını 𝛿𝑖 = 𝑡𝑝𝜎𝑥

�̅�
  ilə qiymətləndirmək olar. 

Ümumiyyətlə  hesab edilir ki, sistematik xətaları müəyyənləş-
dirmək və aradan götürmək olar. Lakin real şəraitdə xətaların sis-
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tematik tərkibini aradan qaldırmaq mümkün deyil. Həmişə bu xə-
taların aradan qaldırılmamış müəyyən qalıqları qalır və sərhədlərini 
qiymətləndirmək üçün, onları nəzərə almaq lazımdır. Bu da ölçmənin 
sistematik xətası olacaqdır. 

Sistematik xətanın aşkar edilməmiş qalıq hissəsi təsadüfi xə-
tadan təhlükəlidir. Əgər  xətaların təsadüfi tərkibi nəticələrin 
variasiyasını (səpələnməsini) yaradırsa, onların sistematik tərkibi 
təhrif edilir (sürüşdürülür). İstənilən halda sistematik xətanın 
olmamasını, yaxud əhəmiyyətsiz olduğunu sübut etmək lazımdır. 

Həqiqətən də eyni bir kəmiyyətin ölçmələrinin iki sırasını 
götürsək, bu sıraların orta nəticələri bir qayda olaraq müxtəlif 
olacaqdır. 

 
Cədvəl 2.1 

Normal paylanma qanununa görə təsadüfi kəmiyyətin    
ölçmələrinin vacib olan sayı (P=0,95 olduqda) 

 
Nisbi 

xəta, δ 
 

Variasiya əmsalı, v 

0,20 0,25 0,30 0,35 
0,05 61 96 140 190 
0,10 18 26 34 47 
0,15 11 13 18 23 
0,20 6 8 11 14 
0,25 5 6 8 10 

 
Bu fərq təsadüfi, yaxud sistematik tərkiblərlə müəyyənləşdi-

rilə bilər. Xətaların xarakteristikasının müəyyənləşdirilməsi meto-
dikası aşağıdakı kimidir: 

1. Sərbəst  ölçmələrin iki 𝑛1 və 𝑛2 sıralarından orta �̅�1 və 
�̅�2 hesabı qiymətləri təyin edirlər. 
 

2. ( ) ( )
2

1 1

2
2

2
1

21

1 2

2
1









−+−

−+
= ∑ ∑

= =

n

i

n

i
ji xxxx

nn
S qiymətini təyin 

edirlər. 
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3. 
21

11
nn

S +=σ  hesablayırlar. 

 
4. ε≥− 21 xx fərqinin təsadüfi kəmiyyət olduğu ehti-malını 

ntpPxxP ⋅−=≥− 1)( 21 ε  bərabərliyi ilə təyin edirlər. 

Burada .2; 21
21 −+=

−
= nnnxxtp σ

 

P - Styudent cədvəlinə görə seçilir. 
Əgər alınmış ehtimal 𝑃 ≥ 0,95 olarsa, onda fərq 21 xx −  

sistematik xarakter daşıyır. 
Misal 2.2. Hesabi  qiymətlər 𝑡𝑝 = 3 və 𝑛 = 15 . Styudent cəd-

vəlinə görə 𝑛 − 1 = 14 və 𝑡𝑝 = 2,98 ≅ 3 olduqda, 𝑃 = 0,99 . Onda 
𝑃 = 0,99 ≻ 0,95 xətanın sistematik xarakterli olduğunu göstərir. 

Mənbələrindən asılı olmayaraq  müəyyənləşdirilən təsadüfi 
xətalardan fərqli olaraq, sistematik xətalar, yarandıqları mənbələrdən 
asılı olaraq tərkib hissələrinə görə baxılırlar. Onlar subyektiv, 
metodiki  və alət xətalarına ayrılırlar. 

Subyektiv sistematik xətalar operatorun fərdi xüsusiyyətləri 
ilə bağlıdır. Bir qayda olaraq bu xətalar göstəricilərin 
hesablanmasından (təqribən şkala bölgüsünün 0,1-i qədər) və  
operatorun təcrübəsizliyindən əmələ gəlir. Sistematik xətalar əsasən 
metodiki və alət tərkiblərindən yaranırlar. 

Sistematik xətaların metodiki tərkibi, ölçmə metodunun və 
ölçmə vasitələrinin istifadə edilməsi üsullarının mükəmməl 
olmamasından, hesablama düsturlarının dəqiq olmamasından, 
həmçinin nəticələrin düzgün yuvarlaqlaşdırılmamasından əmələ 
gəlir. 

Sistematik xətaların alət tərkibi, ölçmə vasitəsinin  özünün 
dəqiqlik sinfi ilə müəyyənləşdirilən xüsusi  xətadan, ölçmə 
vasitələrinin nəticəyə təsiri və onun məhdud imkanları ilə bağlı olan 
xətalardan ibarətdir. 

Sistematik xətaların tərkib hissələrini ayrı-ayrılıqda 
müəyyənləşdirmək və analiz etmək, sonra onları xarakterlərindən 
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asılı olaraq toplamaq lazımdır. Göstərilən  əməliyyatlar ölçmənin 
yerinə yetirilməsi metodikasının işlənməsinin və attestasiya 
edilməsinin əsasını təşkil edir. 

Bəzi halda sistematik xətalar, ölçməyə başlamazdan əvvəl, 
xətanın mənbəyinin ləğv edilməsi hesabına (xətanın profilaktikası), 
ölçmə prosesində isə ölçmənin nəticələrinə məlum düzəlişlərin 
edilməsi yolu ilə aradan götürülə bilər. 

Xətaların profilaktikası, onun azaldılmasının ən rasional 
üsuludur. Məsələn: temperaturun (termostatlaşdırma, termoizol-
yasiya), maqnit sahəsinin (maqnit ekranları ilə),  titrəmənin və s. 
təsirini ləğv etməklə. Buraya ölçmə vasitələrinin nizamlanması, 
təmiri və yoxlanması da daxildir. 

Ölçmə prosesində daimi sistematik xətaların aradan 
götürülməsi müqayisə (yerdəyişmə, qarşı qoyma) və işarəyə görə 
əvəzləmə (iki dəfə müşahidə etməni nəzərdə tutur, ölçmə zamanı 
sistematik xəta hər dəfə müxtəlif işarələrə malik olmalıdır) metodları 
ilə həyata keçirilir. Dəyişən və artan sistematik xətalar isə simmetrik 
müşahidələr, yaxud hər yarım dövrdəki cüt müşahidələrlə ləğv edilir. 

Misal 2.3. Tutaq ki, dövri xəta 
∆= 𝐴𝑠𝑖𝑛 2𝜋

𝑇
𝜑 qanunu ilə dəyişir. 

Burada 𝜑, ∆- nın (vaxt, dönmə bucağı və s.)asılı olduğu sərbəst 
kəmiyyət; 𝑇- xətanın dəyişmə dövrüdür. 

Tutaq ki, 𝜑 = 𝜑0 olduqda ∆0= 𝐴𝑠𝑖𝑛 2𝜋
𝑇

𝜑.  

 𝜑 = 𝜑0 + 𝜀 üçün xətanın qiymətini təyin edirik. Burada 𝜀 - elə bir 
intervaldır ki,  
 

∆𝜀= 𝐴𝑠𝑖𝑛 �
2𝜋
𝑇

𝜑0 + 𝜋� = −𝐴𝑠𝑖𝑛
2𝜋
𝑇

𝜑0 = −∆0. 
 
𝜀intervalının nəyə bərabər olduğunu təyin edək. 

Həlli: Şərtə görə  𝜀 intervalı üçün 
2𝜋
𝑇

𝜀 = 𝜋 və 
𝑇
2
. Bu halda. 

∆0+∆𝜀
2

= ∆0−∆0
2

= 0 
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2.4. Xətaların normalaşdırılması və ölçmənin 
nəticələrinin təqdim edilməsi. 

 
Xətaların normalaşdırılmasının əsas məsələləri, xətaları 

xarakterizə edən göstəricilərin seçilməsi və bu göstəricilərin buraxıla 
bilən qiymətlərini müəyyən etməkdir. Bu məsələlərin həlli ölçmənin 
məqsədi və nəticələrin istifadə edilməsi ilə   müəyyənləşdirilir. 
Məsələn: ölçmənin nəticələrindən başqaları ilə birlikdə hər hansı bir 
təcrübi xarakteristikaların hesablanmasında istifadə edilirsə, onda 
ayrı-ayrı tərkiblərin xətalarını, onların kvadratik sapmalarını 
toplamaq yolu ilə nəzərə almaq vacibdir. 

Əgər  söhbət müşahidə daxilində nəzarətdən gedirsə və 
parametrin paylanma qanunlarından və xətalardan məlumat  yoxdur-
sa, onda inanma intervalı və inanma ehtimalı ilə kifayətlənmək 
lazımdır. Bu göstəricilər nəticələrin sonrakı emalı nəzərdə 
tutulmadıqda, ölçmənin nəticələrini müşayiət etməlidirlər. 

Göstərilənlərdən aydındır ki, ölçmənin xətalarını      qiymətlən-
dirmək üçün aşağıdakıları yerinə yetirmək lazımdır: xətanın 
modelinin növünü, onun xarakterik xassələri ilə təyin etmək, bu 
modelin xarakteristikalarını təyin etmək, modelin xarakteristikalarına 
görə ölçmənin dəqiqlik göstəricilərini təyin etmək. 

Xətanın modelini təyin edərkən statistik məsələlərin bir sıra 
tipləri əmələ gəlir. Bunlara paylanma qanunlarının parametrlərinin 
qiymətləndirilməsini, hipotezlərin yoxlanıl- masını, təcrübələrin 
planlaşdırılmasını və s. misal göstərmək olar. 

Metodiki təlimatlara görə ölçmənin dəqiqliyi aşağıdakı 
göstərilən üsullardan birinə görə ifadə olunmalıdır: 

1. Ölçmə xətalarının cəminin verilmiş ehtimalla yerləşdiyi 
interval; 

2. Ölçmə xətalarının sistematik tərkibinin verilmiş ehtimalla 
yerləşdiyi interval; 

3. Ölçmə xətalarının təsadüfi tərkibinin paylanma 
funksiyasının  standart  approksimasiyaları və ölçmə xətalarının 
təsadüfi tərkibinin orta kvadratik  sapmaları; 

4. Ölçmə xətalarının sistematik və təsadüfi tərkibinin 
paylanma funksiyalarının standart approksimasiyaları və onların orta 
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kvadratik sapmaları, həmçinin ölçmə xətalarının sistematik və 
təsadüfi tərkiblərinin paylanma funksiyaları. 

Mühəndis təcrübəsində əsasən birinci üsul tətbiq edilir 
(𝑥 = 𝛼 ± ∆); yaxud ∆, ∆ -dan ∆𝑚𝑎𝑥-a qədər dəyişir; (𝑃 = 0,9) . 
Məsələn: müsaidələr sistemi hədd xətaları  anlayışına görə 
qurulmuşdur ∆𝑛= ±2𝜎, burada 𝑃 = 0,95. 

Ölçmənin nəticələrinin ədədi qiyməti, xətanın qiyməti ilə eyni 
dərəcəsi olan rəqəmlə qurtarmalıdır. 

Nəticələrin xətalarının tərkiblərinin paylanması funksiyasının 
növü haqqında məlumat olmadıqda və nəticələrin sonrakı emalına, 
yaxud xətaların analizinə ehtiyac yoxdursa, ölçmənin nəticələri 
𝛼, 𝜎, 𝑛, ∆𝑠 şəklində verilir. Əgər ləğv edilmiş sistematik xətaların 
sərhədləri hesablanıbsa, onda əlavə olaraq inanma ehtimalını 
göstərmək lazımdır. 

 
2.5. Ölçmənin nəticələrinə düzəlişlərin daxil 

edilməsi 
 

Nəticələrə düzəlişlərin daxil edilməsi, ∆𝑠-in ləğv edilməsinin 
ən çox yayılmış üsuludur. Düzəliş sistematik xətanın  qiymətinə 
bərabərdir, işarəcə onun əksidir və ölçmənin nəticəsi ilə cəbri 
toplanır. 

 
𝑞 = −∆𝑠 

                    
Lakin  ∆𝑠 və uyğun olaraq  𝑞  ölçmə şəraitindən asılı olaraq 

determinələşdirilmiş, ya da təsadüfi kəmiyyət kimi baxıla bilər. 
Məsələn: əgər xəta ölçmə vasitələrinin xətası ilə təyin edilirsə 

onda ∆𝑠 determinləşdirilmiş kəmiyyətdir. Əgər  yalnız ∆𝑠-in dəyişmə 
diapozonu məlumdursa, onda o, təsadüfi kəmiyyət kimi nəzərə alınır. 

Təsadüflüyün ∆𝑠 xarakteristikası üçün onun riyazi gözləməsi 
𝑀(∆𝑠) və dispersiyası 𝐷[∆𝑠] istifadə edilir. Bunlara görə 
paylanmanın sıxlığı qanununun növü seçilir (şəkil 2.6.). Onda düzəliş 
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Şəkil 2.6. Sistematik xətanın paylanma qanunu 

 
𝑞 = −𝑀[∆𝑠] və onun dispersiyası 𝐷[∆𝑠] konkret ölçmə vasitəsindən 
istifadə edərkən sistematik tərkibin ∆𝑠 qeyri müəyyənliyini 
xarakterizə edir. Uyğun olan düzəlişin dispersiyası. 𝐷[𝑞] = 𝐷[∆𝑠]. 
𝐷[𝑞] = 0 olduqda düzəliş 𝑞 determinləşmiş kəmiyyətdir. Buna görə 
də düzəlişin daxil edilməsinin məqsədəuyğunluğu 𝑞-nün qiymətinin, 

təsadüfi tərkibin dispersiyasının ][
0
∆D  və ölçmənin sayının 

nisbətlərindən asılı olur. Bunun üçün V.Q. Litvinovun ehtimal 
metodundan istifadə oluna bilər. Tutaq ki, konkret ölçmə şəraiti üçün 

q,  𝐷[𝑞], 



∆

0
D  və 𝑛 qiymətləri təyin edilmişdir. Həqiqi qiymət kimi, 

orta kvadratik sapması 
 

𝜎� = � 1
𝑛 − 1

�(𝑥𝑖 − �̅�)2 

 



69 
 

olan 𝑥1, 𝑥2 … 𝑥𝑛 sırasının düzəldilməyən orta hesabi sapması �̅� 
qəbul edilmişdir. 

q göstəricisini nəzərə almaqla, ölçülən kəmiyyətin həqiqi 
qiyməti kimi düzəldilmiş orta qiymət 𝑥𝑑∙0 = �̅� + 𝑞 götürülür. 

Onda 𝑥𝑑∙0 düzəldilmiş orta qiymətin dispersiyasının qiymətlən-
dirilməsi 

 

𝐷[𝑥𝑑∙0] =
𝜎−2

𝑛
+ 𝐷[𝑞] 

 
  olur. 
x və 𝑥𝑑∙0  təsadüfi kəmiyyətlərdir və özlərinin sıxlıqlarının 

funksiyaları 𝜑(�̅�) və 𝜑(𝑥𝑑∙0) vardır (şəkil 2.7). 
Sistematik tərkibin olması və q - nun qiymətinin qeyri müəy-

yənliyi, x və xd·0 qiymətlərinin xh qiymətinə nəzərən sürüşməsinə 
gətirib çıxarır 
                  

𝑆̅ = 𝑀[�̅�] − 𝑥ℎ                                       𝑆𝑑∙0 = 𝑀[𝑥𝑑∙0] − 𝑥ℎ     . 
 

Onda                          
 

𝑀(�̅� − 𝑥ℎ)2 = 𝐷[�̅�] + (𝑀[�̅�] − 𝑥ℎ)2                       (2.8) 
 

(2.8) - in qiyməti kiçildikcə, 𝑥 �qiymətləndirilməsinin dəqiqliyi 
artır.  

Bu qiymətləndirmənin dəqiqliyini 𝑆̅ sürüşməsini ləğv 
etməklə, yaxud 𝐷[�̅�] dispersiyasını azaltmaqla qaldırmaq olar.  

Düzəliş nəzərə alındıqda, 𝑥 �  qiymətləndirilməsinin 𝑆̅  sürüşməsi 
ləğv edilir və dəqiqlik artır. Digər tərəfdən isə düzəlişin qeyri müəy-
yənliyinə görə dispersiyasının D[xd∙0] qiyməti artır və dəqiqlik aşağı 
düşür. 

Buna görə də qiymətləndirmənin dəqiqləşdirilməsi üçün nisbi 
effektivlik meyarının tətbiqi təklif olunur 

 

𝑙 =
𝑀[(xd∙0 − 𝑥ℎ)2]

𝑀[(𝑥 � − 𝑥ℎ)] =
𝐷[xd∙0] + Sd∙0

𝐷[�̅�] + 𝐶−2 .                           (2.9) 
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𝑙 ≺ 1 olduqda düzəldilən qiymətləndirmə xd∙0,  �̅�-dən daha də-
qiq olur və düzəlişi nəzərə almaq lazımdır. 𝑙 ≻olduqda, �̅� daha də-
qiqdir.  𝑙 = 1 olduqda, �̅� və xd∙0 dəqiqliklərinə görə bərabər qiymət-
lidir. 

Mühəndis hesabatları üçün (2.9) düsturundakı əsas kəmiyyətlər 
statistik qiymətlərlə əvəz oluna bilər, yəni 

 

𝑙 =
{𝜎−2 + 𝑛𝐷[𝑞]}

{𝜎−2 + 𝑛𝑞2}  

 
𝑙 ̅ ≤ 1 şərtinə görə, əgər 𝑞 ≥ �𝐷[𝑞] olarsa, onda ölçmənin istənilən 
sayında düzəlişi nəzərə almaq lazımdır. 

 

 
 

Şəkil 2.7. Ortanın sürüşməsinin qiymətləndirilməsi. 
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2.6. Ölçmənin sistematik xətasinin ləğv edilmiş 
hissəsinin qiymətləndirilməsi 

 
Xarakteristikaları və sərhədləri riyazi statistikanın metodları ilə 

təyin olunan təsadüfi xətalardan fərqli olaraq, sistematik xətaların 
sərhədləri və ləğv edilməsi yalnız uyğun eksperimental metodların 
köməyi ilə yerinə yetirilir. 

Əgər  sistematik xətaları ləğv etmək mümkün deyilsə, onda 
onun ləğv edilməmiş tərkibinin inanma sərhədlərinin qiymətlərini 
verirlər. Ölçmənin  nəticəsinin  xətalarının ləğv edilməmiş hissəsi, 
xətaların tərkibinin ləğv edilməsi metodundan, ölçmə vasitəsindən, 
yaxud digər mənbələrdən yaranır. Məsələn: ölçmə sisteminin 
gətirilmə xətası və ölçünün hazırlan-masının qeyri dəqiqliyi ləğv 
edilməmiş sistematik xətalardır. 

Ləğv edilməmiş sistematik xətaların (LSX) sərhədləri kimi, 
ölçmə vasitələrinin əsas və əlavə xətalarının buraxıla bilən hədləri 
götürülə bilər. Bu o halda özünü doğruldur ki, təsadüfi xətaların 
qiyməti çox kiçik olsun. 

Standartlara görə ləğv edilməmiş sistematik xətaların sərhədlə-
rini qiymətləndirmək üçün onlara bərabər paylanma qanununa görə 
səpələnmiş təsadüfi kəmiyyətlər kimi baxılır. Onda 𝜃 nəticəsinin ləğv 
edilməmiş sistematik xətasının sərhədlərini aşağıdakı düsturla 
hesablaya bilərik: 

 

       ∑
=

=
m

i
iK

1

2θθ  .                                  (2.10) 

 

Burada 𝜃 -ləğv edilməmiş sistematik xətanın 𝑖 tərkibinin sərhəddi; 
𝐾- qəbul edilmiş 𝑃 inanma  ehtimalına görə təyin olunan əmsaldır. 
Əgər ləğv edilməmiş xətanın toplanan tərkib hissələrinin sayı 
dörddən böyükdürsə, (𝑚 ≻ 4) onda K əmsalı aşağıdakı sıradan 
seçilir: 
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Toplanan xətaların sayı 4≤m olduqda, K əmsalı şəkil 2.8.-də 

verilmiş qrafikə görə müəyyənləşdirilir. 
       Burada 
 

𝑙 =
𝜃1

𝜃2
  . 

 
      Üç və dörd toplanan olduqda O1 üçün ləğv edilməmiş sistematik 
xətanın ən böyük qiyməti, O2 üçün isə ona yaxın qiymət götürülür. 
 

 

Şəkil 2.8. 𝐾 = 𝑓(𝑚, 𝑙) asılılığın qrafiki 
 

Sistematik xətanın ləğv edilməmiş hissəsinin sərhədlərini 
hesablayarkən inanma ehtimalı, təsadüfi xətanın sərhədlərinin 
hesablanması zamanı qəbul edilən inanma ehtimalı kimi götürülür. 

P 0,9 0,95 0,98 0,99 

K 0,95 1,1 1,3 1,4 
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Verilmiş məsləhət bərabər paylanmış sərbəst kəmiyyətlə-rin 
kompozisiyalarının approksimasiyasına əsaslanmışdır. Bura-da 
kəmiyyətlərin ən böyüyü ona yaxın olan kəmiyyətdən 𝑙 dəfə artıq 
olmalıdır. 

Ləğv edilməmiş xətaların bir neçə mənbəyi olduqda ləğv 
edilməmiş xətaların cəminin orta kvadratik sapması 

 

𝜎𝑙𝑜𝑥 = �𝜃2

3
 

 
ifadəsi ilə təyin edilir. 

Çox dəfəli ölçmələrdə, ləğv olunmamış sistematik xətaların 
xarakteristikası ±𝜃 sistematik sərhədlərlə, birdəfəlik ölçmələrdə isə 
inanma sərhəddi şəklində olan interval qiymət-ləndirmə və seçmə 
dispersiya 𝜎𝑙𝑜𝑥 şəklində olan nöqtəvi qiymətlə verilir. 

Ölçmə vasitələrinin xətalarından yaranan ləğv olunmamış 
daimi sistematik xətaların (LSX) təyin olunması mümkün 
olmadığından interval qiymətləndirmə kimi ölçmə vasitələrinin 
buraxıla bilən hədləri çıxış edə bilər. 

 
2.7. Kobud xətaların (yanılmaların) 
müəyyənləşdirilməsi və ləğv edilməsi 

 
Ölçmənin  kobud xətaları (yanılmaları) 𝑥 − 𝑖, 𝜎 − 𝑛𝑖-nı və 

inanma intervallarını təsiredici dərəcədə təhrif edə bilər. Buna görə 
də onların ölçmə seriyalarından çıxarılması vacibdir. Adətən onlar  
alınan nəticələrin sıralarında dərhal görünürlər. Lakin bunu hər bir 
konkret halda sübut etmək lazımdır. Yanılmaların qiymətləndirilmə-
sinin bir sıra meyarları vardır [10,12]. 
        3 σ meyarı. Bu meyara görə hesab edilir ki, 𝑃 ≤ 0,03 ehtimalı 
ilə meydana gələn nəticə real deyil və onu yanılma kimi 
qiymətləndirmək olar, yəni |�̅� − 𝑥𝑖| ≻ 3𝜎  olarsa, şübhəli nəticə 𝑥𝑖  
atılmalıdır. �̅� və σ  qiymətləri, 𝑥𝑖 nəzərə alınmadan hesablanır. 

Bu meyar ölçmələrin sayı  𝑛 ≥ 20 ÷ 50 olduqda doğrudur. 



74 
 

Əgər 𝑛 ≺ 20-dirsə, onda  Romanovskinin  meyarını götürmək 
məqsədəuyğundur. Bu halda 

 

�
�̅� − 𝑥1

𝑛
� = 𝛽 

 

nisbətini hesablayırlar və 2.2 cədvəlinə nəzərən verilmiş P  
əhəmiyyətlik səviyyəsində 𝛽 alınan qiymətlə, nəzəri 𝛽𝑛 qiymətini, 
müqayisə edirlər. 

Adətən 𝑃 = 0,01 − 0,05 seçilir və 𝛽 ≥ 𝛽𝑡 olarsa, nəticə atılır. 
 

                                                                          Cədvəl 2.2 
 

P 
ehtimalı 

Ölçmələrin sayı 
n=4 n=6 n=8 n=10 n=12 n=15 n=20 

0,01 
 

1,73 2,16 2,43 2,62 2,75 2,90 3,08 

0,02 
 

1,72 2,13 2,37 2,54 2,66 2,80 2,96 

0,05 
 

1,71 2,10 2,27 2,41 2,52 2,64 2,78 

0,10 
 

1,69 2,00 2,17 2,29 2,39 2,49 2,62 

 
Misal 2.4. Avtomobilin yanacaq sisteminin yoxlanılması za-

manı beş ölçmənin nəticələri aşağıdakı kimi  alınmışdır: 
22, 24, 26, 28 və 48𝑙

100𝑘𝑚
.  Axırıncı nəticəni şübhə altına alırıq. 

 

�̅� =
22 + 24 + 26 + 28

4
=

25𝑙
100𝑘𝑚

; 
 

𝜎 = �32 + 12 + (−1)2 + (−3)2

4 − 1
=

2,6𝑙
100𝑘𝑚
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𝑛 ≺ 20 olduğu üçün Romanovski meyarına görə 𝑃 = 0,01 və 
𝑛 = 4; 𝛽𝑇 = 1,73 və 𝛽 = 25−48

2,6
= 8,80 ≻ 1,73. 

Göründüyü kimi meyarlar axırıncı nəticənin atılması vacibliyi-
ni təsdiq edir. 

Əgər  ölçmələrin sayı çox deyilsə, onda Şovin meyarından 
istifadə etmək olar. Bu hal üçün əgər |�̅� − 𝑥𝑖| fərqi 𝜎-nın 
qiymətindən artıqdırsa, onda 𝑥𝑖 - nəticəsi aşağıda göstərilən 
ölçmələrin sayından asılı olaraq  yanılma hesab edilir: 

 

|�̅� − 𝑥𝑖| = �

1,6𝜎   𝑛 = 3    olduqda
1,7𝜎   𝑛 = 6   olduqda
1,9𝜎   𝑛 = 8   olduqda

2,0𝜎   𝑛 = 10   olduqda

� 

 
Misal 2.5. Cərəyan şiddətinin ölçülməsi aşağıdakı nəticələri 

vermişdir: 
10,07; 10,08; 10,10; 10,12; 10,13; 10,15; 10,16; 10,17; 10,20; 

10,40A. 
10,40A qiymətinin yanılma olduğunu yoxlamaq lazımdır. 
Həlli. Nəticələri emal edərək aşağıdakı qiymətləri alırıq: 
 

�̅� = 10,16𝐴;  𝐺 = 0,094𝐴   . 
 
Şovin meyarına görə |10,16 − 10,40| = |0,24| ≻ 2 ∙ 0,094 
Buna görə də 10,40 nəticəsi yanılmadır. 
 

2.8. Ölçmənin keyfiyyəti 
 
Ölçmənin keyfiyyəti kimi nəticələrin, tələb edilən dəqiqlik 

xarakteristikaları ilə, lazım olan şəkildə və təyin edilmiş müddətdə 
alınmasını şərtləndirən xassələrin məcmuu başa düşülür. Ölçmənin 
keyfiyyəti dəqiqlik, doğruluq, etibarlılıq göstəriciləri ilə xarakterizə 
olunur. Bu göstəricilər əsaslılıq, qarışdırılmama və effektivlik tə-
ləbləri verilmiş qiymətlər əsasında müəyyənləşdirilməlidir. 
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Ölçülən kəmiyyətin əsl qiyməti orta qiymətdən daimi xətanın 
qiyməti qədər ∆𝑠 fərqlənir, yəni 

 

𝑥 = �̅� − ∆𝑠 . 
 

Əgər sistematik xəta ləğv edilibsə, onda  
 

𝑥 = �̅� 
Müşahidələrin sayı məhdud olduğundan �̅� - i dəqiq təyin etmək 

mümkün deyil. Buna görə də bu kəmiyyətlərı qiymətləndirmək, 
onların yerləşdiyi sərhədləri müəyyən ehtimalla göstərmək olar. 

Ədədi ox üzərində göstərilmiş paylanma qanununun ədədi xa-
rakteristikası x - ın, �̅� qiymətləndirilməsi nöqtəvi qiymətləndirmə 
adlandırılır. Ədədi xarakteristikalardan fərqli olaraq qiymətləndir-
mələr təsadüfi kəmiyyətlərdir və onların qiyməti müşahidələrin sa-
yından 𝑥 asılıdır. 

Əsaslı qiymətləndirmələr elə qiymətləndirmələrə aiddir ki, 
onlar müəyyən ehtimalla qiymətləndirilən kəmiyyətlərə çatdırılsın, 
yəni  

𝑛 → ∞ olduqda, �̅� → 𝑥  olur. 
Qarışdırılmamış qiymətləndirmələr elə qiymətləndirmələrə 

deyilir ki, onların riyazi gözləməsi qiymətləndirilən kəmiyyətə bə-
rabər olsun, yəni 

 
𝑥 = �̅� . 

 
Effektli qiymətləndirmələr elə qiymətləndirmələrə deyilir ki, 

onlar ən kiçik dispersiyalara malik olsun, yəni 
 

𝜎𝑥
2 = 𝑚𝑖𝑛.  

 
Müşahidələrin nəticələrinin n sayının orta hesabi qiyməti  gös-

tərilən tələblərə cavab verir. 
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Beləliklə, hər bir ölçmənin nəticəsi ayrılıqda təsadüfi        kə-
miyyətdir. Onda ölçmənin dəqiqliyi ölçmənin nəticəsinin, ölçülən 
kəmiyyətin əsl qiymətinə yaxın olmasıdır. 

Əgər sistematik xətalar ləğv edilibsə, onda �̅� - in ölçülməsinin 
nəticəsinin dəqiqliyi, onun qiymətinin paylanmasının dərəcəsi ilə, 
yəni dispersiya ilə xarakterizə olunur. 

Ölçmənin düzgünlüyü sistematik xətanın sıfıra yaxın olması ilə 
müəyyənləşdirilir. 

Şəkil 2.9.-da ştrixlənmiş sahə, orta qiymətin paylanması 
ehtimalının sıxlığına aiddir. 

Ölçmənin doğruluğu nəticəyə inanmanın dərəcəsindən asılıdır 
və ölçülən kəmiyyətin əsl qiymətinin həqiqi qiymətin ətrafında 
yerləşməsi ehtimalı ilə xarakterizə olunur. 

Bu ehtimallar inanma ehtimalları, sərhədlər (ətraflar) isə 
inanma  sərhədləri adlandırılır. 

 
𝑃��̅�  − 𝑡𝑝𝜎�̅� ≤ 𝑥 ≤ �̅�  + 𝑡𝑝𝜎�̅� � = 2𝑆𝑛(𝑡) − 1. 

 
Burada 𝑆𝑛(𝑡) Styudent paylanmasının inteqral funksiyasıdır. 

 
Şəkil 2.9. Ölçmənin ayrı və cəm nəticələrinin paylanmasının sıxlığı 
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Müşahidələrin sayı 𝑛 artdıqca Styudent paylanması sürətlə nor-
mal paylanmaya yaxınlaşır və 𝑛 ≥ 30 olduqda, ona bərabər olur. 

Başqa sözlə, ölçmənin doğruluğu, təsadüfi (yaxud ləğv 
edilməmiş)  sistematik xətanın sıfıra yaxın olmasıdır. 𝑛 -in artırılması 
ilə xətaların qeyri məhdud  miqdarda  azaldılmasına müşahidələrin 
nəticələrindəki ləğv edilməmiş sistematik xətalar mane olur. 𝑛 - in 
sonrakı artımı inanma intervalı  ∆𝑥- in çox kiçik yığılmasını yaradır. 
Məsələn: əgər sistematik xəta yoxdursa,onda istənilən 𝜎�̅� – üçün 
𝑛 ≻ 7 və 𝑃∆ = 90-da, 𝑛 ≻ 8 və 𝑃∆ = 95 -də və 𝑛 ≻ 10 və 𝑃∆ = 99  
da, ∆𝑥 kəmiyyətinin cəmi 6 - 8% və daha az azalır. 

Buna görə də texniki vasitələrin istismarı və yoxlanılması 
zamanı inanma ehtimalını 𝑃∆ = 0,9 götürmək lazımdır. Çünki 
sistematik paylanma xətaların çoxlu sayda sinifləri üçün ∆𝑥= 1,6𝜎�̅�-
dir və bu paylanmaların növündən asılı deyil. Bundan başqa 𝑃∆ = 0,9  
olduqda seçilmiş müşahidələrin sayının 𝑛 = 5, … ,7-dən artıq  
götürmək lazım deyil. 

Əgər parametrin və xətanın paylanma qanunu məlum deyilsə 
və onun normal paylanma qanununa  yaxınlığını təsdiq etmək üçün 
əsas yoxdursa, lakin ölçmə xətasının orta kvadratik sapması 
məlumdursa, onda Styudent əmsallarından istifadə etmək olmaz. Bu 
halda inanma intervallarını Çebişev bəra-bərsizliyi əsasında qururlar: 

 

𝑃��̅�  − 𝛾𝑝𝜎�̅� ≤ 𝑥 ≤ �̅�  + 𝛾𝑝𝜎�̅� � ≥ 1 −
1

𝛾𝑝
2 .                      (2.11) 

 
Faktiki  paylanma qanununun simmetrik olduğunu nəzərə al-

saq, onda 
 
∆= 𝛾𝑝𝜎�̅�                                                                            (2.12) 
 
  Burada 𝛾𝑝Çebışev əmsalıdır: 

P 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 0,95 

 

1,4 1,6 1,8 2,2 3,2 4,2 pγ
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2.11 düsturundan görünür ki, 

𝛾𝑝 ≤
1

�𝑃𝑜𝑟
 

  
𝑃𝑜𝑟 ölçmə sırasının ayrı-ayrı təsadüfi qiymətlərinin istənilən 

paylanma qanununda orta qiymətdən, inanma intervalının ∆  
yarısından artıq fərqlənə bilməz ehtimalıdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, ölçmənin nəticələri doğru deyilsə, 
yəni onların düzgünlüyünə arxayınlıq yoxdursa, onların heç bir  
əhəmiyyəti yoxdur. Məsələn: ölçmə sxeminin  vericisinin yüksək 
metroloji xarakteristikalara malik olmasına baxmayaraq, onun yerləş-
dirilməsindən, xarici təsirdən, qeyd etmə metodun-dan və siqnalların 
emalından yaranan xətaların təsirindən böyük ümumi son xətalar 
əmələ gəlir. 

Ölçmə əməliyyatlarının keyfiyyəti dəqiqlik, doğruluq, 
düzgünlük göstəriciləri ilə bərabər, uyğunluq və əks etdirmə 
göstəriciləri ilə də xarakterizə olunur. Bu göstəricilər ən çox 
sınaqların keyfiyyətinin qiymətləndirilməsində geniş  yayılmış-lar və 
sınaqların dəqiqliyini xarakterizə edirlər. 

Aydındır ki, eyni bir obyektin, eyni bir metodla iki sınağı eyni 
nəticəni vermir. Onların obyektiv ölçüsü kimi sınağın metodikasına 
ciddi əməl etməklə iki və daha artıq nəticənin gözlənilən yaxınlığının 
statistik əsaslandırılmış qiymətləri götürülə bilər. 

Sınaqların nəticələrinin uzlaşdırılmasının statistik qiymətləri 
kimi uyğunluq və əksetdirmə götürülür. 

Uyğunluq - eyni bir laboratoriyada, eyni qurğularda, eyni bir  
metodla alınmış iki sınağın nəticələrinin yaxınlığıdır. Əksetdirmə, 
uyğunluqdan  nəticələrin müxtəlif laboratoriyalar-dan alınması ilə 
fərqlənir. 𝑃 = 0,95 inanma ehtimalında uyğunluq, 𝑟 = 2,77𝜎𝑢𝑦 əks 
etdirmə isə  𝑅 = 2,77𝜎ə𝑘 ilə təyin edilir. 

Burada σuy və σək,  uyğun olaraq uyğunluq və əks etdirmə 
şəraitində sınaqların nəticələrinin standart sapmalarıdır 

 
𝜎𝑢𝑦 = �(𝑥1 − �̅�)(𝑥2 − �̅�); 

ə𝑘 = �(𝑦1 − 𝑦�)(𝑦2 − 𝑦�) . 
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Burada 𝑥1 və 𝑥2 uyğunluq şəraitində vahid sınaqların      nəticə-
ləri; 𝑦1 və  𝑦2 əks etdirmə şəraitində vahid sınaqların   nəticələridir. 

 

�̅� =
𝑥1 + 𝑥2

2
;   𝑦� =

𝑦1 + 𝑦2

2
  

 

�̅� və  𝑦� orta qiymətlərdir. Müxtəlif standartlarda 𝑟 -in və R - in 
qiymətləri verilir. 

Misal 2.6. Standarta görə maye neft məhsullarının dinamiki 
özlülüyü 2 ... 5500 Pa·s intervalında cədvəl 2.4-də göstərilmiş uyğunluq 
və əks etdirilmə qiymətlərindən artıq olmamaqla təmin edilməlidir. 

Cədvəl 2.4 
Neft məhsullarının uyğunluğunun və əks etdirilməsinin hədd 

qiymətləri, sPa ⋅           

Dinamiki özlülük 
Uyğunluq 

göstərilənlərdən 
çox olmamalıdır 

Əks etdirmə 
göstərilənlərdən 
çox olmamalıdır 

2-yə qədər 
2-dən 64-ə qədər 
64-dən 250-ə qədər 
.... 
4750-dən 5500-ə 
qədər 

0,2 
0,8 
32,0 
.... 

614,0 

0,3 
10,0 
39,0 
..... 

880,0 

 
2.9. Ölçmənin nəticələrinin emalı metodları 
 
2.9.1. Çoxdəfəli, birbaşa, bərabərdəqiqli ölçmə 
Ölçmənin nəticələrinin emalının ardıcıllığı aşağıdakı 

mərhələləri əhatə edir: 
- Sistematik xətaları ləğv etməklə (əgər bu mümkündürsə) 

müşahidələrin nəticələrini düzəldirlər; 
- (2.1) düsturuna görə orta hesabi qiyməti �̅� hesablayırlar; 
- Ölçmənin xətalarının qiymətlərinə görə (2.2) düsturun-dan 

seçmə orta kvadratik sapmanı hesablayırlar; 
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- təsadüfi tərkiblərin xətalarının paylanma qanunlarını 
müəyyən edirlər; 

- inanma ehtimalının verilmiş qiymətində P və ölçülərin sayına 
n görə cədvəldən Styudent əmsalını tp müəyyən edirlər; 

- təsadüfü xətalar üçün inanma intervalının sərhədlərini 
tapırlar; ∆= ±𝑡𝑝𝜎�̅� 

- əgər 
0
∆  kəmiyyəti ölçmə vasitəsinin xətasının mütləq 

qiyməti ilə müqayisə oluna bilirsə, onda ∆𝑠𝑖 kəmiyyətini ləğv 
edilməmiş sistematik xəta hesab edir və inanma intervalı kimi 
aşağıdakı kəmiyyəti hesablayırlar: 

 
2

2
0

2
0

3
96,1)(

3
)(

)(






 ∆+∆=








∆

∞
+∆=∆

∑ sisi
pt

. 

 

Əgər ölçmə təcrübəsi nəticəsində ləğv edilməmiş sistematik 
xətanı 𝜃 dəqiq müəyyənləşdirmək mümkündürsə, onda ∆∑ -nı 
standarta (ГОСТ 8.207-76) görə təyin etmək olar 

 
 

∆∑ = (𝑡𝑝𝜎�̅�) � ��
𝜃𝑖

3
+ 𝜎�̅�

2
𝑚

𝑖=1

� / �𝜎�̅�
2 + ��

𝜃𝑖

3

𝑚

𝑖=1

� 

 
      Yaxud daha sadə düsturla  
 

∆∑ = �𝑡𝑝
2 + 𝜃2 

  
-nı müəyyən etmək olar. 

Belə əvəz etmənin xətası 5....10% - i keçmir. Sonuncu nəticə P 
ehtimalında �̅� = 𝑥 ± ∆∑   şəklində yazılır. 
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2.9.2. Qeyri-bərabər dəqiqli ölçmə 
Ölçmə əməliyyatlarını planlaşdırarkən və onların nəticələrini 

emal edərkən bəzən qeyri-bərabər dəqiqli ölçmələrdən istifadə etmək 
lazım gəlir (məsələn eyni bir fiziki kəmiyyətin müxtəlif dəqiqliklə, 
müxtəlif cihazlarda, müxtəlif şəraitdə, müxtəlif tədqiqatçılar 
tərəfindən ölçülməsi zamanı və s.) 

Qeyri-bərabər dəqiqli ölçmələrin məlumatlarına görə alınmış 
kəmiyyətin ehtimal edilən ən böyük qiymətini fərqləndirmək üçün 
ölçmənin “çəkisi” anlayışından istifadə edilir: 

 

𝑔𝑖 =
𝑛𝑖

𝜎𝑖
2 

 

Burada 𝑛𝑖 və 𝜎𝑖
2- bərabər dəqiqli ölçmələrin i  seriyasının 

həcmi və dispersiyasıdır. Əgər qeyri-bərabər dəqiqli ölçmələr 
�̅�1, �̅�2, … , �̅�𝑚 (�̅�𝑗 −bərabər dəqiqli ölçmələrin sıralarının orta hesabi 
qiymətidir; 𝑗 ≤) nəticələrinə gətirib çıxarırsa, onda kəmiyyətin 
ehtimal edilən ən böyük qiyməti, onun ortaçəkili qiymətidir: 

 

∑
∑ =

=

=
m

i
iim

zi
i

bý xg
g

x
1

1
. 

 

𝑥ö −nün bərabər dəqiqli ölçmələrin hədlərində (�̅�ö ± ∆�̅�ö)  
yerləşmə ehtimalı α, bərabər dəqiqli ölçmələr üçün tətbiq edilən 
metoddan istifadə etməklə müəyyənləşdirilir. 

 
2.9.3. Birdəfəlik ölçmə 
Birbaşa statistik ölçmələr böyük mənada laborator     (tədqiqat) 

ölçmələrə aid edilir. Məsələn: metodikaların işlənməsi və 
attestasiyasında ölçmə xətaları, təcrübi məlumatların alınması və 
emalında müəyyənləşdirilir. 
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İstehsal prosesləri üçün birdəfəlik, texniki, birbaşa, yaxud 
dolayısı ilə ölçmələr daha xarakterikdir. Burada ölçmə qaydaları 
qabaqcadan reqlamentləşdirilir. Bu o məqsədlə həyata keçirilir ki, 
ölçmə vasitəsinin məlum dəqiqliyində və şəraitində xəta müəyyən 
qiymətləri keçə bilməsin, yəni ∆ və P -  nin qiymətləri əvvəlcədən 
verilir (apriori). 

Ölçmə təkrar müşahidələrsiz aparıldığından təsadüfi xətaları 
sistematik xətalardan ayırmaq mümkün deyildir. Buna görə də 
xətaları qiymətləndirmək üçün təsir edən kəmiyyətləri nəzərə 
almaqla, onların yalnız sərhədlərini verirlər. Təsir edən kəmiyyətləri 
sərhədlərinə görə qiymətləndirir, lakin ölçmürlər. Təcrübədə, əlavə 
xətalar bir qayda olaraq nəzərə alınmır. Çünki ölçmələr normal 
şəraitdə aparılır və subyektiv xətalar isə çox kiçik olurlar. 

Prinsip etibarilə, əgər ləğv edilməmiş sistematik xətalar 
(məsələn: ölçmə vasitəsinin dəqiqlik sinfi) təsadüfi xətalardan 
çoxdursa, onda birdəfəli ölçmələr kifayətdir. Faktiki olaraq buna 

s∆⋅=∆ )25,0,...,50,0(
0

-də nail olmaq mümkündür. Onda ölçmə-
lərin nəticələri aşağıdakı şəkildə yazılır. 

 
𝑃 = 0,95 ehtimalında 𝑥ö𝑣 ± ∆𝛴 . 
 
Burada x öv - ölçmə vasitəsi ilə təsbit edilmiş nəticə; 
∆𝛴= �∆ö𝑣

2 + ∆𝑚𝑒𝑡 -ölçmə vasitəsinin dəqiqlik sinfi ∆ö𝑣 və 
metodiki xəta (∆𝑚𝑒𝑡)  ilə təyin edilən ümumi xətadır. 

Birdəfəlik ölçmənin tətbiq edilməsinin mümkünlüyünün dəqiq 
qiymətləndirilməsi üçün, birdəfəlik ölçmədə alınan xətaların cəmi 
çoxdəfəli ölçmədə alınan xətaların cəmi ilə müqayisə edilməli, 
təsadüfi və ləğv edilməmiş sistematik xətalar nəzərə alınmalıdır. 

22
0 S∆∆
+=

∑
σσσ   və  

3
∑

∆ = θσ s olduğunu nəzərə alsaq, onda 

çoxdəfəli ölçmədə nəticənin orta kvadratik sapmasını aşağıdakı kimi 
yaza bilərik: 
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𝜎𝛴𝑎 = 𝐾 �𝜎𝑥

𝑛
+

𝜃2

3
 

 

Birdəfəli ölçmədə orta kvadratik sapma aşağıdakı kimi yazılır: 

 

𝜎𝑏 = 𝐾 �𝜎𝑥 +
𝜃2

3
 

 
Nisbətlərin dəyişməsi 
 

𝛾(𝑟) =
𝜎𝛴𝑎

𝜎𝛴𝑏

= �

1
𝑛 + 1

3 ( 𝜃
𝜎𝑥

)2

1 + 1
3 ( 𝜃

𝜎𝑥
)2

 

 
düsturu ilə ifadə olunur. 

* Təcrübələr göstərir ki, 𝜃
𝜎𝑥

≥ 8 olduqda 𝛾 ≅ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 olur. Yəni 
bu şəraitdə çoxdəfəli ölçmələrin aparılması mənasızdır, təsadüfi 
xətalar həddindən artıq kiçikdir və onları nəzərə almamaq olar, 
həlledici göstərici isə ləğv edilməmiş sistematik xətadır. 

∗  𝜃
𝜎𝑥

≤ 0,8 olduqda 𝛾(𝑛) funksiyası açıq şəkildə n - dən 
asılıdır. Burada təsadüfi xətalar əhəmiyyətli rol oynayır, ləğv 
edilməmiş sistematik xətalar (LSX) nəzərə alınmayacaq dərəcədə çox 
kiçikdir və birdəfəlik ölçmə mümkün deyildir. 

∗  0,8 ≤ 𝜃
𝜎𝑥

≤ 8 olduqda, həm təsadüfi, həm də ləğv edilməmiş 
sistematik xətalar nəzərə alınmalıdır. 

Axırıncı halda bu xətaların tərkibini və ölçmənin nəticələrinin 
xətalarını empirik düsturla tapırlar 
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         ∆(𝑃) = 𝑡𝛴𝜎𝛴 .                                                        (2.13) 
 
Burada 

3

)()(
0

θσ

θ

+

∆+
=Σ

x

PPt -verilmiş tərkibin əhəmiyyətlilik səviyyəsi-

nə uyğun gələn əmsal; 𝜎𝛴 = �𝜎�̅�
2 + 𝜃

3
 tərkibin orta kvadratik 

sapması (OKS); 𝜃(𝑃) və )(
0

P∆ uyğun olaraq verilmiş P inanma 
ehtimalında ləğv edilməmiş sistematik xəta və təsadüfi xətanın 
inanma sərhəddidir. 

∆𝑃 xətasının (2.13) düsturu ilə hesablanması 12%-dən çox xəta 
vermir, lakin kifayət qədər mürəkkəbdir. Buna görə də 
sadələşdirilmiş düsturdan istifadə etmək olar 

 

                



 ∆+=∆ )()()(

0
PPKP p θ .                         (2.14) 

 
𝐾𝑝-əmsalını 0,95, yaxud 0,99 səviyyələrində P inanma 

ehtimalından asılı olaraq aşağıdakı kimi tapırlar: 
 

𝜃
𝜎�̅�

 0,8 1 2 3 4 5 6 7 8 

K0,95 0,76 0,74 0,71 0,73 0,76 0,78 0,79 0,80 0,81 

K0,99 0,84 0,82 0,80 0,81 0,82 0,83 0,83 0,94 0,85 

Əgər s∆  və 
0
∆ xətalarından biri ümumi xətanın 5%-dən 

kiçikdirsə, onda bu xətanı nəzərə almamaq olar. 
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Məsələn: birdəfəlik ölçmə üçün ölçmənin metodikasının 
işlənməsi və attestasiyası zamanı yerinə yetiriləcək hərəkətlərin 
alqoritmləri aşağıdakı kimidir: 

1. Əvvəlcə buraxıla bilən vacib ölçmə xətasını g∆  təyin edirlər. 
2. Ən əlverişsiz paylanma funksiyası-normal paylama 

funksiyası üçün standarta görə s∆ , xσ2
0
=∆  tapılır və P = 0,95 götü-

rülür. 

3. 





 ∆+∆=∆ s

0
85,0 xətasının qiymətini təyin edirlər və onu 

g∆  ilə müqayisə edirlər. Əgər ∆≤ 0,8∆g olarsa, onda birdəfəlik 
müşahidələr 20%-ə qədər xəta ilə mümkündür. Əgər 0,8∆g≺ ∆≺ [∆]  
olarsa, onda alınan nəticələr ∆svə 𝜎x nəzərə alınmaqla 
dəqiqləşdirilməlidir. ∆𝑠

𝜎𝑥
≤ 0,43 yaxud ∆𝑠

𝜎𝑥
≥ 7 olduqda, ∆ xətasının 

qiyməti )(9,0
0

s∆+∆=∆  ifadəsi ilə təyin olunur. Əgər ∆≤ 0,89∆g 
olarsa, onda birdəfəlik ölçmələrin aparılması 11%-dən artıq olmayan 
xəta ilə mümkündür. 

 0,43 ≺ ∆𝑠
𝜎𝑥

≺ 7 olduqda, )(75,0
0

s∆+∆=∆ hesablanır və əgər 
∆≤ 0,93∆g olarsa, birdəfəlik ölçmələr 7%-dən artıq olmayan xəta ilə 
mümkündür. 

Əgər yuxarıda göstərilən nisbətlər gözlənilmirsə onda xətaların 
“çəkisini” müəyyən edirlər. Əgər təsadüfi xətalar sistematik 

xətalardan çoxdursa, yəni s∆∆ 
0

olarsa, çoxdəfəli ölçmələrə keçmək 
lazımdır. 

s∆∆ 
0

olduqda metodiki, yaxud alət xətalarını azaltmaq 
lazımdır (məsələn: daha dəqiq ölçmə vasitələrini seçməklə). 

Birdəfəlik ölçmələrdə   yanılmaların olmaması üçün 2 - 3 
ölçmə aparılır və nəticə kimi orta qiymət götürülür. Birdəfəlik 
ölçmələrin hədd xətaları əsasən ölçmə vasitələrinin dəqiqlik sinfi ilə 
∆ö.v müəyyənləşdirilir. 
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Bu halda bir qayda olaraq sistematik xətalar ∆𝑠≤ 0,3∆ö.v, 
təsadüfi xətalar isə ∆𝑡≤ 0,4∆ö.v -ni keçmirlər. Buna görə də 

∆ öl )(
0
∆+∆±= s olduğunu nəzərə alsaq, onda birdəfəlik ölçmənin 

nəticələrinin xətasını ∆ö𝑙= 0,7∆ö.v - yə bərabər götürmək olar. 
      ∆ö𝑙≤ 3𝜎𝑥 (𝜎𝑥-parametrin orta kvadratik sapmasıdır) olduğu üçün 
birdəfəlik ölçmənin real xətası 0,90-0,95 ehtimalla (2-2,5) 𝜎𝑥 − 𝑖 
keçə bilməz. 

Misal 2.7. R=4om çıxış müqavimətində V-0,9V gərginliyinin 
birdəfəlik ölçülməsinin nəticəsinin xətasını qiymətləndirmək 
lazımdır. Ölçmə dəqiqlik sinfi 0,5, ölçmə diapozonunun yuxarı həddi 
U=1,5 V olan və Rv=1000om müqavimətə malik voltmetrlə 
ölçülmüşdür. Məlumdur ki, maqnit sahəsinin və temperaturun 
təsirindən yaranan ölçmə vasitələrinin göstəricilərinin əlavə xətası 
𝜎𝑚∙𝑠 = ±0,75% -dir  və 𝜎𝑇 = ±0,3%  buraxıla bilən hədd xətasını 
keçmir. 

Həlli. 1.Voltmetrin 0,9 V qiymətində buraxıla bilən nisbi 
xətanın həddi 

 

𝛿𝑥 = 𝛿öv
𝑈ℎ

𝑈
= 0,5

1,5
0,9

= 0,83% . 

 
2.Voltmetrə qoşularkən başlanğıc gərginlik 𝑈𝑥, Rv  müqavi-

mətinin iştirak etməsi nəticəsində dəyişəcək və 
  

𝑈𝑣 =
𝑅

𝑅 + 𝑅𝑣
𝑈𝑥 

 
olacaqdır. 

       Onda 𝑅𝑣 -nin sonuncu qiyməti ilə şərtləndirilən metodiki xəta 
nisbi formada aşağıdakı kimi göstəriləcəkdir. 

 

𝛿𝑚 =
𝑈𝑣 − 𝑈𝑥

𝑈𝑥
100 = −

𝑅
𝑅 + 𝑅𝑣

100 =
4 ∙ 100
1004

= −0,4% 
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Şəkil 2.10. Gərginliyin ölçmə sxemi 

 
3. Alınan metodiki xəta ölçmənin sistematik xətasıdır və   nə-

ticəyə 𝑞 = −𝛿𝑚 = 0,4% şəklində düzəliş kimi daxil edilməli,  yaxud 
mütləq formada voltmetrin 0,9 V qiymətində nəzərə   alınmalıdır. 
 

𝑞𝑎 =
𝑈𝑞

100
= 0,9 ∙ 0,4 ∙ 10−2 = 0,004 𝑉 

 
       Onda ölçmənin nəticəsi düzəliş nəzərə alınmaqla aşağıdakı kimi 
olacaqdır 

 
�̅� = 0,900 + 0,004 = 0,904 𝑉 . 

 
4. Əsas və əlavə xətalar özlərinin sərhəd qiymətləri ilə verildik-

lərindən, onlara ləğv edilməmiş sistematik xətalar kimi baxıla bilər. 
P=0,95 inanma ehtimalında (2.10) düsturuna görə ləğv edilməmiş 
sistematik xətanın inanma sərhəddi aşağıdakı kimi təyin edilir 

 
𝛿𝑠 = 1,1 �0,832 + 0,752 + 0,32 = 1,1 ∙ 1,16 ± 1,3% 
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mütləq formada 
 

∆=
𝛿𝑠𝑈
100

± 1,3 ∙ 0,9 ∙ 10−2 = ±0,012 𝑉 
 

5. ∆≻ 𝑞 olduğunu bilərək ölçmənin axırıncı nəticəsi 
aşağıdakı kimi yazılacaqdır 

 
�̅� = 0,90 𝑉;  ∆= ±0,01 𝑉;  𝑃 = 0,95 

 
2.9.4. Dolayısı ilə ölçmə 
Dolayısı ilə ölçmə funksional əlaqənin olmasını nəzərdə tutur 
 

𝑌 = 𝑓(𝑥1, 𝑥3, … , 𝑥𝑛)                                                 (2.15) 
                       

Burada 𝑥1, 𝑥3, … , 𝑥𝑛    𝑌 funksiyasının birbaşa ölçməyə 
uğradılmalı arqumentləridir. 

Aydındır ki, Y-in qiymətləndirmə xətası, arqumentlərin 
ölçülməsində yaranan xətalardan asılıdır. Bu halda iki hal ola bilər: 
arqumentlər qarşılıqlı asılı deyillər və qarşılıqlı asılıdırlar. 

Asılı olmayan arqumentlər üçün mütləq xəta  ∆𝑦 
 

∆𝑦 = ��
𝑑𝑓
𝑑𝑥1

�

2

∙ ∆𝑥1
2 + �

𝜕𝑓
𝑑𝑥2

�
2

∆𝑥2
2 + ⋯ + �

𝜕𝑓
𝑑𝑥𝑛

�
2

∆𝑥𝑛
2 , 

 
nisbi xəta 𝛿 

 

𝛿 =
∆𝑦
𝑦

= ��
𝜕𝑙𝑛𝑓
𝑑𝑥1

�
2

∆𝑥1
2 + �

𝜕𝑙𝑛𝑓
𝑑𝑥1

�
2

∆𝑥2
2 + ⋯ + �

𝜕𝑙𝑛𝑓
𝑑𝑥𝑛

�
2

∆𝑥𝑛
2  

 
və funksiyanın orta kvadratik sapması 𝛿𝑦 
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𝛿𝑦 = ��
𝜕𝑓
𝜕𝑥

�
2

𝜎𝑥1
2 + �

𝜕𝑓
𝜕𝑥2

�
2

𝜎𝑥2
2 + ⋯ + �

𝜕𝑓
𝜕𝑥𝑛

�
2

𝜎𝑥𝑛
2 

 
düsturları ilə ifadə edilir. 

Burada xüsusi törəmələr ,
1dx

df
 ,

2dx
df

 ,21 xx =  11 xx =  də       

hesablanır, ,1x∆  ...2x∆ isə inanma ehtimalının eyni bir   qiymətin-
də Styudent əmsallarının köməyi ilə müəyyənləşdirilir. 

x  arqumentinin mütləq təsir əmsalı −=
idx

dybi ni, y  funksiyasına 

daxil edərkən, onun mütləq xətası aşağıdakı kimi olacaqdır: 
 

∆𝑦= �𝑏1
2∆𝑥1

2 + 𝑏2
2∆𝑥2

2 + ⋯ + 𝑏𝑛
2∆𝑥𝑛

2 .                     (2.16) 

 
Onda nisbi xəta  
 

𝜎𝛾 = ��(𝐵𝑖𝛿𝑖)2

𝑛

𝑖=1

                                                     (2.17) 

                              

kimi təyin ediləcəkdir. 
Bunda  
 

𝐵1 =
𝜕𝑦
𝑑𝑥1

∙
𝑥𝑖

𝑦
 

 
nisbi təsir əmsalıdır. 
Əgər ölçmənin dəqiqlik meyarı kimi orta kvadratik sapma çıxış 

edirsə, onda  
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𝛿𝑦 = ��(𝑏𝑖𝜎𝑖)2

𝑛

𝑖=1

                                       (2.18) 

 
          Əgər şəkil 2.15-də analitik funksional əlaqə təyin edilməyibsə, 
onda ölçmənin yerinə yetirilməsi metodunu şləyərkən 𝑏�𝑖 və 𝐵�𝑖-nin 
təcrübi qiymətlərindən istifadə etmək olar 
 
        𝑏�𝑖 = ∆𝑦

∆𝑥𝑖
     yaxud  𝐵�𝑖 = ∆𝑦

∆𝑥𝑖
∙ �̅�𝑖

𝑦
                                       (2.19)         

 
Burada ∆𝑦, ∆𝑥𝑖   arqumentinin dəyişməsi nəticəsində 

funksiyanın dəyişməsi; 𝑦� və �̅�𝑖 funksiyanın və arqumentin orta 
(hesabi, yaxud nominal) qiymətləridir. 

Sonuncu nəticə P ehtimalında  𝑦 = 𝑦� ± ∆𝑦  şəklində yazılır. 
Təcrübi məsləhətlər kimi aşağıdakı müddəaları əsas götürmək 

olar: 
* Əgər təsir əmsalları 0,001(0,1%) dən azdırsa, onda bu 

parametrləri nəzərə almamaq olar; 
* 0,001... 0,050 (0,1...5%) hədlərində olan təsir əmsalları üçün 

ölçməyə verilən dəqiqlik tələbləri böyük deyil (2...5%); 
* Əgər təsir əmsalları 0,05 (5%)-dən çoxdursa ,onda məlumat-

ların dəqiqliyinə verilən tələbatlar 1% və daha çox artır. 
Arqumentlərin qarşılıqlı asılılığı olduqda, korrelyasiyanın qoşa 

əmsallarını tapırlar. 
 

   
xkxi

n

i
kkii

xx n

xxxx

ki σσ
ρ

∑
=

−−

= 1

))((

.                         (2.20) 

 
 

      𝜌-qiyməti −1 ≺ 𝜌 ≺ +1  hədlərində yerləşir. 𝜌 = 0 olduqda 
kəmiyyətlər qarşılıqlı asılı deyil. Lakin 𝜌 = 0 olduqda bu 
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kəmiyyətlərin əhəmiyyətliliyini yoxlamaq lazımdır. Bunun üçün t 
meyarından istifadə edirlər.  

            

𝑡 =
(1 − 𝜌2)

√𝑛
                                                 (2.21) 

 
 Əgər (2.21) düsturuna görə hesablanmış 3𝑡 ≤ 𝜌 olarsa, onda 
parametrlər arasındakı qarşılıqlı əlaqəni nəzərə almaq lazımdır. Əgər 
𝜌 ≺ 0,2, … ,0,25 olarsa, onda korrelyasiya əlaqəsini əhəmiyyətsiz 
hesab edirlər. 

𝑥𝑖və 𝑥𝑗 arasında qarşılıqlı əlaqə olduqda, (2.16), (2.17) 
ifadələrini nəzərə almaqla yaza bilərik 

 

𝜎𝑦 = ��(𝑏𝑖𝛿𝑖)2 + 2 � 𝑏𝑙𝑏𝑘𝜌𝑥1𝑥𝑘𝜎𝑥𝑖𝜎𝑥𝑘

𝑛

𝑖=1

.                 (2.22) 

       
Burada 
 

𝑖 = 1,2, … , 𝑖, …  , 𝑘, … , 𝑛  
 

         Qarşılıqlı asılı arqumentlərin sayı ikidən artıq olduqda, əlaqənin 
sıxlığını xüsusi, yaxud ümumi korrelyasiya əmsalları ilə 
qiymətləndirirlər. Hesablamanın əsasını isə korrelyasiyanın qoşa 
əmsallarının qiymətləri təşkil edir. Məsələn: üç - x, y və z arqument-
ləri üçün  

 

𝑅𝑧,𝑥,𝑦 = �
𝜌𝑥𝑦

2 + 𝜌𝑦𝑧 − 2𝜌𝑥𝑧𝜌𝑦𝑧𝜌𝑥𝑦

1 − 𝜌𝑥𝑦
2  

 
R əmsalı həmişə müsbətdir və 0-la 1 arasında yerləşdirilmişdir. 

Məsələn: əgər x qiyməti x və y-dən  z=ax+by+c kimi asılıdırsa, onda 
x kəmiyyətinin z-in dəyişməsinə təsiri xüsusi korrelyasiya əmsalı ilə 
qiymətləndirilir 



93 
 

𝜌𝑦(𝑧, 𝑥) =
𝜌𝑥𝑧 − 𝜌𝑦𝑧𝜌𝑥𝑦

�(1 − 𝜌𝑥𝑦
2 ) ∙ (1 − 𝜌𝑥𝑦

2 )
            . 

 
Analoji olaraq 𝜌𝑦(𝑧, 𝑥) müəyyənləşdirilir. 
Korrelyasiyanın xüsusi əmsallarının xassələri, xətti korrelyasi-

ya əmsallarının malik olduğu xassələrlə eynidir. 
Dolayısı ilə ölçmənin nəticələrinin emalının alqoritmi aşağı-

dakı mərhələlərdən ibarətdir:  
1. x arqumentlərinin birbaşa ölçmələrinin nəticələri üçün seçmə 

orta 
 

�̅� =
1
𝑛𝑖

� 𝑥𝑖,𝑘

𝑛

𝑘=1

 

 
qiymətini və seçmə standart sapmaları 

 

𝜎𝑥𝑖 = �
1

𝑛𝑖(𝑛𝑖 − 1)
�(𝑥𝑖.𝑘 − �̅�1)2

𝑛𝑖

𝑘−1
𝑖=1

 

 
hesablayırlar. 

2. Hər bir arqument üçün orta kvadratik sapma şəklində ümumi 
sistematik xətanı seçirlər. 

 

𝜎∆𝑖 = �𝜎ö𝑣𝑖
2 + 𝜎𝑠𝑢𝑏𝑖

2 + 𝜎𝑦𝑢𝑣𝑖
2 + ⋯ , 

 

Burada 𝜎𝑠𝑢𝑏,  𝜎𝑦𝑢𝑣 subyektiv səbəblərə, yuvarlaqlamağa  və s. 
görə nəticələrin səpələnməsini xarakterizə edir. 

3. Təsir əmsalını nəzərə almaqla m arqumentlərə görə 
funksiyanın seçmə orta qiymətlərini tapırlar 
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𝑦 = � 𝑏𝑖�̅�𝑖

𝑚

𝑖=1

  . 

 

4. Funksiyanın təsadüfi və sistematik xətalarının standart 
sapmalarını hesablayırlar 

 

𝜎
𝑣� °

∆
= ��(𝑏𝑖𝜎𝑥𝑖)2

𝑚

𝑖=1

;    𝜎𝑣�∆ = ��(𝑏𝑖𝜎𝑥𝑖)2

𝑚

𝑖=1

  . 

 
5. 0

∆y
σ  və ∆yσ  - nı müqayisə edirlər: 

a) Əgər  ∆
∆

y
y

σσ 0  olarsa, onda P ehtimalında nəticəni 

syy ∆+=  şəklində yazırlar. Burada P ehtimalını nəzərə almaqla 
yarım intervalı s∆  Çebışev əmsalının köməyi ilə (2.12) düsturundan 
tapırlar. 

 

∆𝑠= 𝑦𝑝𝜎𝑦�∆ ; 

 

b)  Əgər ∆
∆

y
y

σσ 0  olarsa, onda 𝑃 = 𝑎 və 0
∆y

σ
 
- da nəticəni 

𝑦 = 𝑦� şəklində yazırlar; 
v)  Əgər 0

∆y
σ  və ∆yσ  müqayisə olunandırlarsa, onda nəticə 

𝑦 = 𝑦�; ;0
∆y

σ  ∆yσ  şəklində verilir. 

Dolayısı ilə ölçmənin nəticələrinin inanma sərhədlərini  (2.13), 
(2.14) düsturlarına oxşar olan düsturlarla qiymətləndirmək olar. 
Bunun üçün dolayısı ilə ölçmənin ləğv edilməmiş  sistematik xətasını 
ayrı-ayrılıqda, hər bir arqumentə görə, həm də bütövlükdə 
funksiyaya görə qabaqcadan qiymətləndirmək lazımdır.    
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Mürəkkəb funksiyanın nisbi xətasının 
 

𝛿 =
∆𝑦
𝑦

= ±𝑑[𝑙𝑛𝑦] 

 
şəklində verilməsi, funksiyanın xətasını arqumentərin məlum xətaları 
ilə hesablamaq imkanı verir ( düz məsələ); ümumi xəta verilmiş 
qiyməti keçmədikdə, arqumentlərin buraxıla bilən xətalarının 
qiymətləndirilməsi (tərs məsələ) ümumi xətanı     əsaslandırılmış 
şəkildə minimumlaşdırmaqla, ölçmənin dəqiqli-yinə tələbləri 
əvvəlcədən təyin etməklə, uyğun cihazları seçmək-lə ölçmə şəraitini 
optimallaşdırmaq olar. 

Məsələ 2.8. Yanacağın xüsusi effektivli sərfinin ge təyin 
edilməsi xətasına təsir edən faktorlara baxaq. ge -birbaşa metodla 
ölçülən kəmiyyətlərin funksiyası şəklində verilə bilər 

 

g𝑒 = 716,2
𝐺𝜏𝑛

𝑀𝑒𝑛𝜏𝜏
    . 

 
Burada G  və 𝜏  yanacağın miqdarı və onun sərf edilməsi vaxtı; 

𝑛𝜏 = 𝜏  ölçmə zamanında mühərrikin valının sabit fırlanma tezliyi; 
𝑀𝑒- mühərrikin valındakı fırlanma momentidir. 

Həlli: Xəta aşağıdakı düsturla təyin edilir 
 

𝛿g𝑒 = ±(𝑙𝑛716,2 + 𝑙𝑛𝐺 + 𝑙𝑛𝜏𝑛 + 𝑙𝑛𝑀𝑒 + 𝑙𝑛𝑛𝜏 + 𝑙𝑛𝜏) = 
= ±(𝛿𝐺 + 𝛿𝜏𝑛 + 𝛿𝑛𝜏 + 𝛿𝜏)          . 

 
Normativlərə uyğun olaraq g𝑒 kəmiyyəti 1% -ə qədər    dəqiq-

liklə ölçülməlidir. Hər bir arqumentin ümumi xətaya eyni cür təsir 
etdiyini nəzərə alsaq, onda yaza bilərik 

 

𝛿𝐺 = 𝛿𝜏𝑛 = 𝛿𝑀𝑒 = 𝛿𝑛𝜀 = 𝛿𝜏 = ±
1
5

= ±0,2%     .       
 

Lakin məlum metodlar 𝑀𝑒-ni ±0,5% -dən, G-ni ±0,2% -dən 
artıq dəqiqliklə ölçməyə imkan vermir. Eyni zamanda firlanma 
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tezliyini və vaxt intervallarını daha dəqiq, ±0,1% nisbi xəta ilə ölç-
mək mümkündür. Beləliklə hal-hazırdakı ölçmə  vasitələrindən isti-
fadə edərkən xətaların cəmi ±(0,5 + 0,2 + 0,1 + 0,1 + 0,1) = ±1% 
-ə bərabər olacaqdır. Bu da standartların tələblərini tam ödəyir. 

Gətirilmiş misal göstərir ki, dolayısı ilə ölçmənin dəqiqliyini 
artırmaq üçün, birinci növbədə ayrı-ayrı arqumentlə-rin ən böyük xə-
talarını aşağı salmağa çalışmaq lazımdır. 

Dolayısı ilə ölçmənin əsas məsələlərinin həllinin ənənəvi mi-
salları (dolayısı ilə ölçmənin nəticələrinin qiymətləndirilməsi və 
onun xətalarının təyin edilməsi) aşağıdakılardan ibarətdir: 

- hesab edilir ki, (2.15) funksiyası kifayət qədər səlisdir; 
- bu funksiyanı 𝑥𝑖 arqumentinin ətrafında Teylor sıraları-na 

ayırırlar; 
- arqumentin qiymətləndirilməsi xətalarının çox kiçik olduğunu 

qəbul edərək, Teylor sırasının atılan qalıq həddinin əhəmiyyətliliyini 
tədqiq edirlər. 

Burada arqumentin xətalarının paylanması qanunu haqqında 
məlumatın olması vacibdir. 

Texniki ölçmələr üçün daha sadə, eyni zamanda kifayət qədər 
dəqiq olan riyazi proqramlaşdırma üsulu təklif edilmişdir. Bu üsulun 
məğzini analitik məsələni hesablama məsələsinə gətirmək təşkil edir 
[14]. 

Bu halda arqumentin paylanması qanunu haqqında məlumatın 
olması  vacib deyildir. 

𝑦�-qiymətləndirilməsi kimi, y funksiyasının maksimum və 
minimum qiymətlərinin cəminin yarısı, mütləq xətanın qiymətləndi-
rilməsi kimi isə, bu qiymətlərin fərqinin yarısı götürülür. 

 

𝑦� =
𝑦𝑚𝑎𝑥 + 𝑦𝑚𝑖𝑛

2
;  ∆𝑦� =

𝑦𝑚𝑎𝑥 − 𝑦𝑚𝑖𝑛

2
                     (2.23) 

 
       Onda nisbi xəta 
 

𝛿𝑦� =
𝑦𝑚𝑎𝑥 − 𝑦𝑚𝑖𝑛

𝑦𝑚𝑎𝑥 + 𝑦𝑚𝑖𝑛
100%                                               (2.24) 
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olur. 
Misal 2.9. P gücünün 𝑅 = 1000 𝑜𝑚 ± 5 𝑜𝑚 müqavimətli 

aktiv yükləmədə ölçülməsi dəqiqlik sinfi 𝛾 = 1,5, ölçmə həddi 
VUh 300= olan voltmetrin köməyi ilə yerinə yetirilir. Əgər 

cihazın göstəricisi 𝑈𝑐 = 240 𝑉 olarsa ölçmənin gücünü və xətanı 
qiymətləndirin. 

Həlli:  
1. Voltmetrin mütləq xətasının həddi bərabərdir  

 
∆𝑈 = 𝑈ℎ𝛾 = 300 ∙ 1,5 ∙ 10−2 = 4,5 𝑣. 

 
2. U  və R-in nisbi xətası bərabərdir 

 

𝛿𝑢 =
∆𝑦
𝑈𝑐

∙ 100% =
4,5
240

∙ 100 = 1,9%; 

 

𝛿𝑅 =
∆𝑅
𝑅

∙ 100% =
5

100
∙ 100 = 5%. 

 
3. Dolayısı ilə ölçmə tənliyindən 𝑃 = 𝑈2

𝑅
  tapırıq 

 

𝑃𝑚𝑎𝑥 =
𝑈𝑚𝑎𝑥

2

𝑅𝑚𝑖𝑛
=

(240 + 4,5)2

95
= 629 𝑉𝑡;  

 

𝑃𝑚𝑖𝑛 =
𝑈𝑚𝑖𝑛

2

𝑅𝑚𝑎𝑥
=

(240 + 4,5)2

105
= 528 𝑉𝑡;  

 

 4. (2.23), (2.24) düsturlarına görə qiymətləndirmələri tapırıq. 

                   
𝑃� = (629 + 528) 2⁄ = 579 𝑉𝑡    ; 

 
𝑃� = (624 − 528) 2⁄ = 51 𝑉𝑡    ; 
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𝛿𝑃� = 51/579 = 8,8    .                  
 
2.9.5. Müştərək (birgə) və birləşmiş ölçmələr. 

İki və daha artıq kəmiyyətlərin eyni zamanda ölçülməsi 
müştərək ölçmə adlanır. Bu o hal üçün doğrudur ki, bu 
kəmiyyətlərin ölçülməsi üçün nəzərdə tutulmuş tənliklər xətti sərbəst 
tənliklər sistemi təşkil edə bilsin.  Məsələn: iki x və y ölçülən 
kəmiyyətləri üçün aşağıdakı tənlikləri göstərə bilərik: 

 
𝑓1(𝑥1, 𝑦; 𝜕1, 𝛽1, … ; 𝑎1, 𝑏1; … ) = 0 ; 

 
𝑓2(𝑥, 𝑦; 𝛼2, 𝛽2; 𝑎1, 𝑏1; … ) = 0 ; 

 
Burada 𝑎1, 𝛽1; … ; 𝛼2, 𝛽2 -birbaşa, yaxud dolayısı ilə ölçmələrin 

nəticələri; 𝑎1, 𝛽1; … ; 𝛼2, 𝛽2 fiziki konstantlar (sabit kəmiyyətlər) 
yaxud ölçmə vasitələrinin daimi sabitləridir. 

Əgər tənliklərin sayı məchulların sayından artıqdırsa, onda 
alınan sistemi ən kiçik kvadratlar metodu ilə həll edir, x,y-i və onların 
orta kvadratik sapmasını təyin edirlər. x və y-in əsl qiymətləri üçün 
Styudent paylanmasına görə inanma intervallarını qururlar. 

Birləşmiş ölçmələr müştərək ölçmələrdən onunla fərqlənir ki, 
birləşmiş ölçmələrdə eyni zamanda bir neçə eyni adlı kəmiyyətləri, 
müştərək ölçmələrdə isə müxtəlif adlı kəmiyyətləri ölçürlər. Ölçülən 
kəmiyyətlərin xarakterini nəzərə alaraq müştərək ölçmələrə 
ümumiləşdirilmiş dolayısı ilə ölçmələr kimi, birləşmiş ölçmələrə isə 
ümumiləşdirilmiş birbaşa ölçmələr kimi baxmaq olar. 

 
2.10. Dinamik ölçmələr və dinamik xətalar 

 
2.10.1 Dinamik ölçmələrin xarakteristikaları  
Əgər ölçmə zamanı kəmiyyətin dəyişməsini nəzərə almamaq 

mümkün deyilsə, belə ölçmələr dinamik ölçmələr adlandırılır. 
Məsələn: dəyişən cərəyanın, yaxud gərginliyin ani qiymətlərinin 
ölçülməsi. Digər tərəfdən ölçmə vasitələri ətalətliliyi (inersiyalılığı) 
ilə fərqlənirlər və giriş siqnalının dəyişməsinə ani reaksiya verə 
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bilmirlər. Buna görə də ani vaxt müddətində dəyişən siqnalları )(tx  
ölçərkən, ölçmə vasitələrinin ətalətliliyinindən müxtəlif xətalar əmələ 
gəlir. Bu xassələri dinamik xarakteristikaların köməyi ilə ifadə 
edirlər. Bu  xarakteristikalar ölçmə vasitələrinin giriş təsirlərə 
münasibətini müəyyənləşdirirlər. Belə xarakteristikalar kimi ötürmə 
funksiyasını, ötürmənin kompleks funksiyasını, amplituda - tezlik 
xarakteristikalarını (ATX); kompleks  həssaslığı, fəza-tezlik xarakte-
ristikalarını (FTX); keçid funksiyasını, vahid sıçrayışa reaksiyanı; 
impuls (çəki) funksiyasını, vahid impulsa reaksiyanı istifadə edirlər. 

Bu xarakteristikalar qarşılıqlı əlaqəlidir və bunların birinə görə 
qalanlarını tapmaq olar. Onların eksperimental təyini metodları 
avtomatik nizamlanmaya aid ədəbiyyatlarda kifayət qədər işıqlan-
dırılmışdır. 

Dinamiki ölçmələrin məsələlərinin həllində tapılmış, yaxud ve-
rilmiş dinamik xarakteristikaların approksimasiyası üçün analitik ifa-
dələrin seçilməsi, giriş və çıxış siqnalları üçün analitik ifadələrin ta-
pılması (xüsusi funksiyaların, poliqonların, sıraların və s. köməyi 
ilə), xüsusi dinamik xətaların təyin edilməsi, qeydə alınmış çıxış siq-
nalına görə giriş siqnalının tapılması (məsələn: texniki vasitələrin 
vəziyyəti), siqnalın  bərpası vacibdir. 

Ümumi halda vaxtın  funksiyası olan siqnalın x(t) ötürülmə-
sinin dinamiki xətası, ölçmə vasitələrinin inersiya xassələri olmayan 
halda dinamiki  rejimdəki həqiqi çıxış siqnalı y(t)  ilə statiki rejimdə 
olan çıxış siqnalının 𝑦𝑠𝑡 = 𝑠𝑥(𝑡)  fərqi kimi təyin edilir.  

  
∆𝑑𝑖𝑛= 𝑦(𝑡) − 𝑆𝑥(𝑡) = 𝑦(𝑡) − 𝑦𝑠𝑡   .                                     (2.25) 

 
      Burada S - ölçmə vasitəsinin həssaslığıdır. 

Dinamiki xəta nəinki (2.25) düsturu ilə qiymətləndirilən xəta, 
eyni zamanda verilmiş vaxtda fazaya görə 𝜏 qədər sürüşdürülməsi, 
siqnalın formasının ideal ölçülməsində yaranan faza dinamik xəta-
sıdır: 

 
∆𝑑𝑖𝑛= 𝑦(𝑡 + 𝜏) − 𝑦𝑠𝑡 . 
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Dinamik xətalar yalnız təcrübi-hesablama yolu ilə təyin edilə 
bilər. Dinamiki ölçmələrdə etalonlar və nümunəvi ölçmə vasitələri 
yoxdur. 

Nəzərə alsaq ki, ölçmə vasitələri başqa həlqələrlə  (vericilər, 
gücləndiricilər, transformatorlar və s.) bərabər ölçü  zəncirinə daxil 
olurlar və bunların hər birinin   özünün  dinamiki  xassələri vardır, 
onda söhbət bütövlükdə ölçü zəncirinin analoqundan, yəni məlum 
(verilmiş)  dinamiki xarakteristikalara malik ölçmə  çeviricilərindən 
gedə bilər. 

Ölçmə çeviricilərinin (ÖÇ) dinamiki xassələrini təsvir etmək 
üçün elə  parametrlər bilinməlidir ki,  onların istənilən giriş siqnalı 
üçün x(t) çıxış  siqnalını y(t) təyin etmək mümkün olsun. Bundan  
başqa tərs məsələni, (giriş siqnalını, yəni texniki  vasitənin vəziy-
yətini bərpa etmək) stabilliyi pozan faktorları ( maneələr, xarici təsir, 
qeyri məlumatlı parametrlər) nəzərə almaqla həll etmək lazımdır. 
Giriş və çıxış siqnalları arasında əlaqə verilmiş ölçmə çeviricisindən 
istifadə etməklə B operatoru vasitəsi ilə həyata keçirilir: 
              

𝑦(𝑡) = 𝐵𝑥(𝑡)                                                                     (2.26) 
 

B operatoru ölçmə çeviricisinin giriş siqnalına cavab verməsini 
xarakterizə edir. Operator B  riyazi olaraq xətti və qeyri xətti, adi və 
xüsusi törəmlərdə differensiallanan, differensial və inteqral 
tənliklərlə, sıralarla, funksiyalarla ifadə oluna bilən ola bilər. 

Operatoru vaxt sərhəddində təyin etmək üçün keçid, yaxud 
impuls funksiyalarından, tezlik sərhəddində isə ötürücü funksi-yadan 
istifadə edilir. 

Birinci növbədə dinamiki ölçmələrdə hansı siqnalların   analiz 
edilməsinə baxaq. Ümumi halda siqnalların determinə edilmiş və 
təsadüfi (stoxastik) modellərindən istifadə edilir. Həqiqətdə isə onlar 
müəyyən qədər sürüşmüş siqnallar olurlar. 

Determinə edilmiş modellər dövrü və qeyri-dövrüdürlər. 
Bunların hər ikisi vaxta görə kəsilməz, yaxud diskret impulslar 
ardıcıllığı kimi verilə bilər. Mümkün kəsilməz və dövri olmayan 
siqnallardan dinamik xassələri ifadə etmək üçün ən çox istifadə 
ediləni finit siqnalları və təyin edilmiş qiymətləri  sıfra bərabər 
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olmayan  modellərdir. Finit siqnalları yalnız vaxt intervalının 
sonunda sıfırdan fərqlənən siqnallara deyilir. Bu siqnallar ya Furye 
inteqralı ilə, ya da Laplas təsvirinə görə ifadə edilir. 

Fasiləsiz dövri siqnallar Furye sıraları, Laplas təsviri, Çebı-
şevin, Lejandrın və Laqerrin  polinomları ilə ifadə oluna bilərlər. 

Təsadüfi siqnalları vaxtın təsadüfi funksiyaları kimi (təsadüfi 
proses), yaxud vaxtın diskret funksiyası kimi (təsadüfi ardıcıllıqla) 
vermək olar. Məlumdur ki, təsadüfi proseslər qeyri-stasionar və 
stasionar, axırıncı isə erqodik və qeyri-erqodik ola bilər  (erqodik - 
sistemlərin faza ortlarının vaxt ortları ilə üst-üstə  düşməsi). Siqnalın 
növündən asılı olaraq uyğun riyazi aparat seçilir. Təsadüfi proseslər 
aşağıdakılarla ifadə oluna bilər: 

- vaxta görə məhdudlaşan reallaşdırmaların cəmi ilə; 
- paylanma funksiyalarının cəmi ilə; 
- avtokorrelyasion funksiya ilə; 
- ortanormalaşdırılmış funksiya sisteminə görə səpələnmə ilə. 
B operatorunun xətti modelləri üçün Fredqolmun, Volterrin 

inteqral tənlikləri, differensial tənliklər, sıra dağılmaları, qeyri xətti 
modellər üçün isə Urlsonun, Xammerşteynin, Lixtenşteyn, Lyapu-
novun operatorları istifadə edilir. 
 

2.10.2. Dinamik ölçmələr və determinə edilmiş 
xətti ölçü zəncirlərinin xətaları 
Dinamik xarakteristikaların hesablama-eksperimental təyini 

üçün ölçmə çeviricilərinin girişinə tipləşdirilmiş təsirlərdən istifadə 
edilir və bunlar ölçmə çeviricilərinin (ÖÇ) çıxışında müəyyən 
reaksiyalara (cavablara) uyğun gəlir. Tipləşdirilmiş təsirlər kimi 
aşağıdakılar götürülə bilər: 

1. Kəmiyyətin vahid qədər ani dəyişməsini təsvir edən vahid 
pilləli funksiya ( şəkil 2.14.a) aşağıdakı kimi olur: 

 

𝑥1(𝑡) = �0     𝑡 ≤ 0
0     𝑡 ≥ 0                     olduqda � 
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Keçid xarakteristikası adlandırılan siqnala h(t) reaksiyası, 𝜏𝑏 
qədər gecikməklə (a əyrisi), ya da dəyişməklə    (b əyrisi) və 𝜏𝑏 qədər 
gecikməklə  x(t) sıçrayışını yaradır. 

2. İmpuls (çəki) funksiyası (𝛿- Dirak funksiyası) 𝑡 ≠ 0 olduqda  
sıfıra, 𝑡 = 0 -da sonsuzluğa, lakin 𝛿𝑑𝑡 = 1  olduğu üçün isə  sahəsi 
vahidə bərabərdir (şəkil 2.14.b). İmpuls təsirinə cavab – g(t) keçid 
xarakteristikasıdır. 

3.  Təsir dövründə xətti dəyişən funksiya (rampalı (sipər) funk-
siya) 

 

𝑥(𝑡) = �0     𝑡 ≤ 0
𝐴     𝑡 ≻ 0                     olduqda � 

 

    bu təsirə cavab - keçid xarakteristikası c(t) - dir (şəkil 2.14.b). 
4. Sinusoidal (harmonik) funksiya 𝑥(𝑡) = 𝐴sin𝜔𝑡. Bu təsirə 

cavab – fazada 𝜔 qədər sürüşmüş y(t) siqnalıdır (şəkil 2.14.q). Bu 
siqnal sinusoidal olmaya da bilər. Bucaq tezliyini 𝜔 sıfırdan 
sonsuzluğa qədər dəyişməklə amplituda faza tezlik xarakteristi-
kalarını (AFX) almaq olar (şəkil 2.14.d). Bu xarakteristikalar tezlik 
mühitində ölçmə çeviricilərinin statik və dinamik xassələri haqqında 
mülahizələr aparmağa imkan verir. ℎ(𝑡), 𝜏(𝑡) və 𝑐(𝑡) 
xarakteristikaları vaxt mühitində bu xassələr haqqında danışmağa 
imkan verir. 

AFX kompleks şəklində aşağıdakı kimi yazılır: 
 

𝑊(𝑗𝜔) = 𝑃(𝜔) + 𝑗𝜃(𝜔) =
𝑦(𝑗𝜔)
𝑥(𝑗𝜔)

𝐴(𝜔)𝑙𝑗g(𝜔) 

 
Burada 𝑃(𝜔)  və 𝑗𝜃(𝜔) - tənliyin həqiqi və xəyali hissələri; 

𝑦(𝑗𝜔) və 𝑥(𝑗𝜔)- giriş təsirin Furye çervilməsi və obyektin ona 
cavabı; 𝐴(𝜔) -amplituda-tezlik xarakteristi-kası; 𝜑(𝜔) - fara tezlik 
xarakteristikasıdır (FTX). 
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Bir sözlə amplituda tezlik xarakteristikası (ATX) və faza tezlik 
xarakteristikası (FTX) B operatorunu kompleks şəklində təqdim edir. 
Burada ATX- modul, FTX isə arqumentdir. 

Göstərilən dinamik xarakteristikalar xətti (xəttiləşdirilmiş)  siq-
nallar üçün qarşılıqlı əlaqəlidir və onların biri  məlum olduqda digə-
rini almaq olar. Məsələn: əgər pilləli, yaxud impulslu funksiyalardan 
h(t)  və g(t)  keçid xarakteristikaları məlumdursa, onda amplituda 
tezlik xarakteristikalarını (ATX) aşağıdakı tənliklərdən almaq olar      

   yaxud














=

=

−

∞

−

∞

∫

∫
dttgjjW

dtthjjW

tj

ty

ω

ω

ωω

ωω





)()(

)()(

0

0 .(2.28)                           

 
Öz növbəsində: 

∫

∫
∞+

∞−

==

==

ωω
π

ω djWtg

dt
tdhtgdttgth

tj

t

)(
2
1)(

;)()(;)()(
0

   və s. 

Bütün ölçmə çeviriciləri müxtəlif dinamiki xarakteristikalara 
malik ola bilər. Lakin onların çoxunu müəyyən ehtimalla aşağıda 
göstərilən tip həlqələrinə:- inersiyasız (gücləndirici), aperiodiki, 
differensiallayan və inteqrallayan, yaxud onların kombinasiyasına aid 
etmək olar. Bütün bu həlqələr müxtəlif, lakin həlqə üçün tip ötürmə 
funksiyasına malikdir. Bu funksiyaların kompleks qiymətləri vardır 
və ölçmə məlumatının ötürülməsinin dinamikasını tam təyin edir. 

Sistemlərin dinamiki keyfiyyətlərinin müxtəlif qiymətlən-
dirmə metodlarından istifadə edərək ötürmə funksiyasını almaq olar. 
Lakin ölçmə çeviricilərinin (ÖÇ) dinamiki xassələrinin təsvir 
edilməsinin ən ümumi forması, x, y və onların  törəmələrini 
əlaqələndirən differensial tənliklərdir: 
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Şəkil.2.14. Dinamiki ölçmələrdə tip təsirlər. 

 
𝑓1(𝑦𝑛, … , 𝑦𝑛−1, 𝑦`, 𝑦) = 𝑓2(𝑥𝑚, … , 𝑥𝑚−1, 𝑥`, 𝑥).                         (2.29) 

 
Bu qeyri xətti tənlikləri, xətti tənliklərlə əvəz etmək olar. Onda 

onları Teylor sırasına ayırmaq üçün dəyişmələrin artımının birinci 
dərəcəli əmsallarını özündə cəmləyən üzvlərlə kifayətlənmək 
lazımdır: 
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𝑎𝑛𝑦𝑛 + 𝑎𝑛−1𝑦𝑛−1 + ⋯ + 𝑎0𝑦 = 𝑏0𝑥 + ⋯ + 𝑏𝑚−1𝑥𝑚−1 + 𝑏𝑚𝑥𝑚. (2.30) 
 

Burada 𝑎𝑖 ölçmə çeviricilərinin  parametrləri ilə təyin edilən 
daimi əmsallar; 

𝑏𝑖 təcrübi yolla alınan daimi əmsallardır. 
Ümumi halda 𝑎𝑖 və 𝑏𝑖 əmsalları uyğun dəyişənlərə görə (2.29) 

tənliyindən 𝑓1 və 𝑓2  funksiyalarının xüsusi törəmələri kimi təyin 
edilir. 

Təqribi halda belə xətti ola bilməyən ölçmə çeviriciləri üçün x 
və y arasında əlaqə yaratmaq məqsədilə istənilən xarakteristikanı tət-
biq etmək olar. 

Laplas çevirməsindən istifadə etməklə, (2.27) dinamiki xarak-
teristikanı sıfır başlanğıc şəraitində ötürmə funksiyası kimi təqdim 
etmək olar 

 

𝑊(𝑃) =
𝑦(𝑃)
𝑥(𝑃)

=
𝑏𝑚𝑃𝑚 + 𝑏𝑚−1𝑃𝑚−1 + ⋯ + 𝑏0

𝑎𝑛𝑃𝑛 + 𝑎𝑛−1𝑃𝑛−1 + ⋯ + 𝑎0
 

 

           
Burada 𝑦(𝑃) və 𝑥(𝑃) -giriş və çıxış siqnallarının Laplas 

təsviri, P-kompleks parametridir. Xüsusi halda (2.31) tənliyində 
ωjP =  əvəzləməsini aparsaq, (2.27) - yə görə amplituda faza tezlik 

xarakteristikasını (AFX) ala bilərik. Belə əvəzləmədə (2.28) 
düsturundan istifadə etməklə, təcrübi məlumatlara görə ötürmə  
funksiyasını tapmaq olar. 

Sıfıra bərabər edilmiş funksiyasının məxrəci, ölçmə çeviricisi-
nin  xarakterik tənliyini  verir 

 
𝑎𝑛𝑃𝑛 + 𝑎𝑛−1𝑃𝑛−1 + ⋯ + 𝑎0 = 0    (𝑎𝑛 ≻ 0).                           (2.32) 

 
(2.29) tənliyinə görə ölçmə çeviricisinin dinamiki dayanıqlı-

lığını qiymətləndirirlər. Çünki dinamiki rejimdə yalnız  dayanıqlı 
ölçmə çeviriciləri işləmə  qabiliyyətinə malik olurlar. )(PW  ötürmə 
funksiyasına görə, ölçmə çeviricisinin giriş siqnalının dəyişməsini 
təyin edirlər. Məsələn: impuls siqnalının təsiri zamanı 
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𝑊 − � g(𝑡)𝑙−𝑝𝑡

∞

0

𝑑𝑡 

olur. 
Ölçü  zəncirinin  həlqələri öz aralarında müxtəlif cür birləşə bi-

lərlər və bu bütövlükdə ölçmə çeviricisinin ötürmə funksiyasına təsir 
edəcəkdir. Cədvəl 2.5-də əsas həlqələrin müxtəlif birləşmə sxemləri 
üçün uyğun tip ötürmə funksiyaları verilmişdir. 

Real texniki sistemlərdə ölçmə çeviricilərinin inersiyalılığı ölç-
mələrdə dinamiki prosesləri təyin edir və özünü  müxtəlif cür gös-
tərir. Sabit kəmiyyətlərin, təqribi sabit sürətlə dəyişən kəmiyyətlərin, 
titrəmə prinsipi ilə dəyişən kəmiyyətlərin (məsələn: sinusoid üzrə) 
ölçülməsində baş verən ən tipik hallara baxaq. 

 
Şəkil 2.15. Ölçmə çeviricisinin kəmiyyətin sıçrayışlı 

dəyişməsinə reaksiyası 
Sabit kəmiyyətlərin ölçülməsində ölçmə çeviricilərinin 

inersiyalılığı özünü çıxış siqnalının ölçülən kəmiyyətin ardınca ani 
sürətdə getməsində deyil, siqnalın yeni təyin edilmiş qiymətə 
tədricən yaxınlaşmağında göstərir. Məsələn: detalların ölçüləri-nin 
avtomatik nəzarətində ölçü oxu, 0x  vəziyyətindən 1x  vəziyyətinə 
ani olaraq keçir (şəkil 2.15.a). Bu halda ölçmə vasitəsinin çıxış 
kəmiyyəti başlanğıc 0y vəziyyətindən 1y  vəziyyətinə aşağıdakı  
tənliyə uyğun olaraq keçir 

𝑦1 = 𝑦0 + 𝑆0(𝑥1 − 𝑥0)                                                             (2.33)  
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Burada 𝑆0- ölçmə vasitəsinin həssaslığıdır. 
Şəkil 2.15.b-dən görünür ki, burada keçid prosesi və keçid 

funksiyası vardır (2.33). 
Ümumi halda keçid funksiyası (2.34) tənliyi ilə ifadə olunur: 

𝑦 = 𝑦0 + 𝑆0(𝑥1 − 𝑥)(1 − 𝑙
1
𝑇)                                       (2.34)  

Burada    T –  vaxt sabitidir. 
 

Cədvəl 2.5. 
Tip həlqələrin ötürmə funksiyası. 

Həlqə Ötürücü 
funksiya 

)(PW  

Həlqələrin  
birləşmə sxemi 

Ötürücü funksiya 
)(PW  

İnersiyasız 
(gücləndirən)  

K Həlqələrin 
ardıcıl birləş-
dirilməsi 

x)()( 1 PWPWa =
)()...(x 2 PWPW n  

İdial  
differensiallayan aK

 

Real 
differensiallayan 1+a

a

T
K

 

Həlqələrin 
paralel birləş-
mələri 

+= )()( 1 PWPWa

)(...)(2 PWPW n+++
 

İdeal 
inteqrallayan P

K
 

Real 
inteqrallayan )1( +aTP

K
 

Əks əlaqəli iki 
həlqənin qarşı-
qarşıya paralel 
birləşməsi 

=)(PWa )()(1
)(

1

1

PWPW
PW

q±
 

Aperiodik 
(inersiyalı) 1+aT

K
 

Dəyişən 
1222 ++ PTPT

K
ξ

 

Qapalı sistem 
1)(

)()(
+

=
PW

PWPW
a

n
q  

Qeyd: K - gücləndirmə əmsalı, T– - vaxt sabiti; ξ  – 
sakitləşdirmə əmsali (dempfirləşdirmə); “+”- müsbət; “-“ mənfi əks 
əlaqə: ( )PWq -qapadılmış sistemdə ötürmə funksiyası; aW - açılmış 
sistemdə ötürmə funksiyasıdır. 
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Vaxt sabitini, əyriyə toxunan çəkməklə keçid funksiyasının 
qrafikinə görə təyin etmək olar ( şəkil 2.15.b). Bu  tam artma vaxtın-
dan, təyin olunmuş qiyməti qədər olan dövrün 0,63-nü təşkil edir. 

Real şəraitdə keçid prosesinin əyrisi, xarici və daxili 
maneələrin (küylər) təsiri nəticəsində daha mürəkkəb dəyişən 
xarakter alır. Buna görə də ölçmənin yerinə yetirilməsi prosesinə, 
detalın ölçmə mövqeyinə qoyulmasından müəyyən vaxt keçdikdən 
sonra başlanır. 

Sakitləşdirmə vaxtın; 𝑡𝑦 − 𝑖-adətən (3...4) T-yə bərabər 
götürürlər. Məsələn: 𝑡𝑦-in 2T-yə qədər azaldılması, sakitləş-mə 
vaxtının qeyri stabilliyinə (±∆𝑡) görə, əlavə dinamik xətalar (±∆𝑡) 
yarada bilər (şəkil 2.15.v). 

 

 
Şəkil 2.16. Dinamik xətanın  formalaşması. 

 
Sabit sürətlə V dəyişən kəmiyyətləri  ölçərkən (məsələn: ak-

kumlyator batareyasının boşalması rejimində cərəyanın ölçülməsi) 
çıxış kəmiyyəti  y, 2 əyrisinə görə dəyişəcəkdir (şəkil 2.16.). 2 əyrisi 
asimptotik olaraq düz xəttə (punktir) yaxınlaşır, ideal 1 əyrisinə 
paraleldir və vaxt oxu  istiqamətində, T vaxt sabiti qədər  sürüşür. 
Onda sistematik dinamik xəta ∆𝑠𝑑= −𝑉𝑇 yaranır. ∆𝑉 sürətinin 
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təsadüfi dəyişməsində təsadüfi dinamiki xəta VTd ∆±=∆
0

 
yaranır[14]. 

Sinusoidal qanuna görə təqribi dəyişən kəmiyyətləri (məsələn: 
vurmaya, ovallığa və s. nəzarət edərkən) ölçərkən giriş kəmiyyəti 
aşağıdakı kimi dəyişir: 

 
𝑥(𝑡) = 𝑥𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡. 

 
Burada x və 𝜔 uyğun olaraq ölçülən kəmiyyətin dəyişməsinin 

amplitudası və bucaq  sürətidir. 
Uyğun olaraq y çıxış kəmiyyətinin dəyişməsini 

 
𝑦(𝑡) = 𝑆0𝑥𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡. 

 
kimi göstərə bilərik. 

İnersialılıq ona gətirib çıxarır ki, bucaq sürətinin 𝜔 dəyişməsi 
nəticəsində həssaslıq dəyişir və çıxış kəmiyyətinin dəyişkənliyi, x(t) - 
yə nisbətdə faza üzrə sürüşür (şəkil 2.17.). Burada həssaslıq S və 
fazaya görə sürüşmə 𝜑, dəyişmənin tezliyindən 𝜔 asılı olur və 
çıxışda aşağıdakı ifadə alınır: 

 
𝑦(𝑡) = 𝑆(𝜔)𝑥𝑠𝑖𝑛[𝜔𝑡 + 𝜑(𝜔)].                                            (2.35) 

 
      Burada 𝑦(𝜔) = 𝑆(𝜔)𝑥 -çıxışda siqnalın amplitudasıdır. 
Onda sistemin amplituda tezlik xarakteristikası (ATX) 

aşağıdakı nisbətə bərabərdir: 

          

𝐴(𝜔) =
𝑦(𝜔)
𝑆0𝑥

=
𝑆(𝜔)𝑥

𝑆0𝑥
=

𝑆(𝜔)
𝑆0

                                         (2.36) 

Amplituda tezlik xarakteristikası (ATX) [𝐴(𝜔)] və faza tezlik 
xarakteristikası (FTX) [𝜑(𝜔)] demək olar ki, ölçülən kəmiyyətin  
amplitudasından asılı deyil və inersialılığın universal 
xarakteristikasıdır. 
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 Şəkil 2.17. Ölçmə parametrinin sinusoidal dəyişməsi. 
 

 (2.25) düsturuna uyğun olaraq sistematik dinamiki xəta 
amplituda qiymətlərinə görə aşağıdakı kimi yazılır: 

 

∆𝑆𝐾=
𝑦(𝜔)

𝑆0
− 𝑥 =

𝑆(𝜔)
𝑆0

𝑥 − 𝑥 = 𝑥[𝐴(𝜔) − 1]                         (2.37) 

 

Təsadüfi dinamiki xəta tezliyin ∆𝜔 dəyişməsi ilə şərtləndirilir: 
 

∘
∆𝑑

= 𝑥 �
𝑑𝐴(𝜔)

𝑑𝜔
� ∆𝜔  .                                                               (2.38) 

 

               Məsələn: həlqə üçün ATX 

𝐴(𝜔) =
1

√1 + 𝜔2𝑇2
 

şəklində olduqda,                  

∘
∆𝑑

= 𝑥[𝐴2(𝜔) − 1]𝐴(𝜔)
∆𝜔
𝜔
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  olur. 

Ümumi halda dinamiki xətanı (2.25) tənliyinə görə hesablamaq 
üçün çıxış siqnalını yığılma inteqralı kimi  təsəvvür edək: 

 

𝑦(𝑡) = � 𝑥(𝑡 − 𝜏)g(𝜏)𝑑𝜏.
∞

0

 

 
Burada )(tg   impuls funksiyasıdır. Onda: 

            

∆𝑑(𝑡) = � 𝑥
∞

0

(𝑡 − 𝜏)g(𝜏)𝑑𝜏 − 𝑥(𝑡).                                                (2.39) 

 

x(t)-ni dərəcəsi r olan çoxhədli kimi təsəvvür edək və 𝑥(𝑡 − 𝜏)-nu 
aşağıdakı şəkildə yazaq: 

  

𝑥(𝑡 − 𝜏) = 𝑥(𝑖) − �̇�(𝑖)𝜏 +
�̈�(𝑡)

2!
𝜏2 + ⋯ + (−1)𝑟 𝑥𝑟(𝑡)𝜏(𝑟)

𝑟!
.   (2.40) 

 

(2.40) düsturunu  (2.39)  düsturunda nəzərdə tutsaq alarıq 

 

∆𝑑(𝑡) = 𝑥(𝑡) � g
∞

0

(𝜏)𝑑𝜏 − �̇�(𝑡) � 𝜏
∞

0

g(𝜏)𝑑𝜏 + ⋯ +
(−1)1

𝑟!
𝑥𝑟(𝑡 � 𝜏´

∞

0

g(𝜏)𝑑𝜏 − 𝑥(𝑡). 

 

𝐶0 = � g(𝜏)𝑑𝜏 − 1; 

∞

0

𝐶1 = − � τg(𝜏)𝑑𝜏; … ; 

∞

0

𝐶𝑟 = (−1)′ � 𝜏2(𝜏)𝑑𝜏; 

∞

𝑥

 

 
ilə işarə etsək, alarıq: 
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∆𝑑(𝑡) = 𝐶0𝑥(𝑡) + 𝐶′�̇�(𝑡) + ⋯ +
𝐶𝑟

𝑟!
𝑥(𝑟)(𝑡)                            (2.41) 

 

       𝐶0, 𝐶1, … , 𝐶𝑟 səhvlər əmsalları adlandırılır. Onları W(P) ötürmə 
funksiyası vasitəsi ilə hesablamaq olar. Bunun üçün (2.28) tənliyində 

 

𝑃 = 𝑗𝜔 = 0,    𝑊(0) = � g(𝜏)𝑑𝜏 

∞

0

 

  

hesab etsək, alarıq 𝐶0 = 𝑊(0) − 1  
(2.28)-i P -yə görə differensiallasaq və P=0  hesab etsək, taparıq: 

 

𝐶1 = �𝑑𝑊(𝑃)
𝑑𝑃

�
𝑝=0

, … , 𝐶𝑟 = �𝑑
(𝑟)[𝑊(𝑃) − 1]

𝑑𝑃(𝑟) �
𝑝=0

 . 

 
İfadələrə keçsək, alarıq 
 

∆𝑑(𝑃) = 𝑦(𝑃) − 𝑥(𝑃) = 𝑥(𝑃)[𝑊(𝑃) − 1] 
 
Burada 𝑊(𝑃) − 1- ölçmə çeviricisinin xətalara görə ötürmə 

funksiyasıdır. 
Misal 2.10. Ötürmə  funksiyası 𝑊(𝑃) = 1

𝑇𝑝+1
 olan termo-

qəbuledici (termocüt, termometr, müqavimət və s.) üçün 𝑥(𝑡) =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 olduqda, xətti və parabolik giriş siqnalında ∆𝑑(𝑡) xətasını 
təyin edin. 
       Həlli: Əvvəlcə  əmsalları tapırıq: 
 

𝐶0 = �𝑊(𝑃) − 1|𝑝=0 = 0; 
 

1 = �𝑑[𝑊(𝑃) − 1]
𝑑𝑝

�
𝑝=0

= −𝜏; 
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𝐶2 = �𝑑
2[𝑊(𝑃) − 1]

𝑑𝑝2 �
𝑝=0

= 𝜏(𝜏 − 1); 

 

 
Şəkil 2.18. Müxtəlif növ siqnalların reallaşdırılması. 

      Onda 𝑥(𝑡) = 𝛼 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡  olduqda; ∆𝑑(𝑡)1 = 𝐶𝑎𝑎 = 0  
Xətti giriş siqnalında 
 

𝑥(𝑡) = 𝑏𝑡 + 𝑎, ∆𝑑(𝑡)2 = 𝐶0(𝑏𝑡 + 𝑎) + 𝐶1𝑏 = −𝜏𝑏  
 

Parabalik giriş siqnalında 𝑥(𝑡) = 𝑎 + 𝑏𝑡 + 𝑙𝑡2  
Deməli, 
 
∆𝑑(𝑡)3 = 𝐶0(𝑎 + 𝑏𝑡 + 𝑙𝑡2) + 𝐶1(𝑏 + 2𝑙𝑡) + 𝐶2𝑙 = −𝜏(𝑏 + 2𝑏𝑡) + 

+𝜏(𝜏 − 1) ∙ 𝑙 = −2𝜏𝑙𝑡 − 𝜏 = −𝜏(2𝑙𝑡 + 𝑏 + 𝑙) + 𝜏2𝑙 
 

Uyğun qrafiklər şəkil 2.18.- də göstərilmişdir. 

 
 

d 

d 

d 
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2.10.3. Təsadüfi proseslərin dinamiki xətaları. 
Adətən ölçmə çeviricisinin girişinə maneəli yararlı siqnal (küy-

lü) verilir. Belə siqnal vaxtın təsadüfi funksiyasıdır. Deyilənlər ölçmə 
çeviricisinin çıxışında olan siqnala da aiddir. Dinamiki xətaya, 
determinləşdirilmiş xətanın və küylə şərtləndirilən təsadüfi dinamiki 
xətanın cəmi kimi baxmaq olar. Buna görə də belə təsadüfi dinamiki 
xətanın hesablanması, maneənin giriş siqnalının (küylü siqnalın) 
məlum statistik xarakteristikalarına görə təyin edilməsindən ibarətdir. 
Bunun üçün təsadüfi funksiyaların riyazi nəzəriyyəsindən istifadə 
edilir. 

Təsadüfi funksiyaların  xarakteristikalarını paylanma qanunla-
rının əvəzinə istifadə edirlər. 

Təsadüfi funksiyaların əsas  xarakteristikaları kimi  aşağıdakı-
lar qəbul edilir: 

- riyazi gözləmə 𝑚(𝑡) = 𝑀[𝑥(𝑡)]; 
 
-dispersiya 𝐷𝑥(𝑡) = 𝜎𝑥

2(𝑡) = 𝑀[𝑥(𝑡) − 𝑚𝑥(𝑡)];  

-  korrelyasiya  funksiyası 



= )()(),( 2121 txtxMttKx . 

Burada )()()( 11 tmtxtx x−=  və )()()( 22 tmtxtx x−=  
mərkəzləşdirilmiş kəmiyyətlərdir. 
     21 tt =  olduqda [ ] )()(),( 22

21 ttxMttK xx σ= . Əgər τ+= 12 tt  olarsa, 

onda  )(),( 11 ττ xx KttK =+ . 
Korellyasiya funksiyası, 𝑡1və 𝑡1 + 𝜏 vaxt müddətlərində, bu 

funksiyanın qiymətləri arasında əlaqə ölçüsüdür. 
Bir təsadüfi prosesin iki müxtəlif vaxt müddətlərində (𝑡, 𝑡′) 

qiymətlərinin arasında korellyasiya funksiyası avtokorellyasiya 
funksiyası adlanır. 

Ölçülü korellyasiya funksiyasının yerinə, ölçüsüz normalaşdı-
rılmış avtokorellyasiya funksiyasını daxil etmək olar. Bu halda nor-
malaşdırılmış avtokorellyasiya funksiyasının modulu vahidi keç-
məməlidir 

° 

° 

° 

°  ° 

° 
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𝑅𝑥(𝑡, 𝑡′) =
𝐾𝑥(𝑡, 𝑡′)

�𝐷𝑥(𝑡)𝐷𝑥 (𝑡′)
=

𝐾𝑥(𝑡, 𝑡′)
�𝐾𝑥(𝑡, 𝑡)𝐾𝑥 (𝑡′, 𝑡′)

 .     (2.42) 

 
Dispersiyaya normalaşdırılmış avtokorellyasiya funksiyasını 

𝑅(𝜏) = 𝐾(𝜏)
𝜎𝑥

2   korellyasiya əmsalı adlandırırlar. 
Təsadüfi funksiyaların təsadüfi xətalarının normalaşdırılmış 

avtokorellyasiya funksiyası, təsadüfi funksiyaların təsadüfi xətala-
rının analizində orta kvadratik sapma və inanma intervalı ilə eyni 
rol oynayır, yəni nəticənin xətasını xarakterizə edir. 

Əgər korellyasiya funksiyası 𝑡 və 𝑡′ momentlərində yalnız 
arqumentlərin fərqindən asılıdırsa, onda o, aşağıdakı kimi approk-
simləşdirilir 

 

𝐾𝑥(𝜏) = 𝐷𝑥𝑙−𝛼|𝜏|.                              (2.43) 
 

Burada 𝜏 = 𝑡 − 𝑡′;  𝛼-vahid vaxt müddətində təsir edən 
impulsların axınının sıxlığını (sayının orta qiymətini)  xarakterizə 
edən sabit əmsaldır. Əgər korellyasiya intervalı  𝜏 olarsa, onda 

 

𝛼 =
1
𝜏0

 

 

𝛼-nı qiymətləndirmək üçün aşağıdakı üsuldan istifadə edirlər. 
Bir qayda olaraq, təsadüfi proseslərdə, eksperimentə qədər tez və 
yavaş dəyişən xətaları özlərinin 𝐷𝑡 və 𝐷𝑦 dispersiyaları ilə 
fərqləndirirlər 

 
𝐷𝑥 = 𝐷𝑡 − 𝐷𝑦   . 

 
Bu bölgünü sərhəd tezliyinin 𝜔𝑆 spektral əlamətinə görə yerinə 

yetirirlər. Adətən 𝜔𝑆 = 0,05 𝐻𝑠 və 0,1 ≤ 𝐷𝑦

𝐷𝑡
≤ 10 .                                             



116 
 

       Onda, 
 

𝛼 =
𝜔𝑆𝐷𝑦

𝑡𝑡𝜋𝐷𝑦
  . 

 
Ölçmə aparılarkən giriş siqnalının xassələri haqqında az şey 

məlum olur. Təsadüfi proseslərin korrelyasiya nəzəriyyəsinə görə he-
sab edilir ki, giriş siqnalı stasionardır, onun riyazi gözləməsi sıfırdır. 
Çünki onun küy tərkib hissəsi sıfır xəttinin ətrafında dəyişir. 

Küyün gücünün tezliyə görə paylanmasını qiymətləndirmək 
üçün 𝐾𝑥(𝜏) -dan daha əyani xarakteristika olan spektral sıxlıqdan 
𝑆(𝜔) istifadə edilir. Vaxtın sonluğunda (0,t) stasionar  təsadüfi 
funksiyanın 𝑥(𝑡) spektral dağılmasında aşağıdakı qarşılıqlı əlaqə 
(Furye çevirilməsi) doğrudur: 

 

𝑆𝑥(𝜔) =
2
𝜋

� 𝐾𝑥(𝜏)𝑐𝑜𝑠𝜔𝜏𝑑𝜏 .
∞

0

 

 
Bu halda ötürmə funksiyası 𝑊(𝑗𝜔) olan ölçmə vasitəsinin giriş 

və çıxış spektral sıxlığının  qarşılıqlı əlaqəsi 
 

𝑆g(𝜔) = |𝑊(𝑗𝜔)|2𝑆𝑥(𝜔) 
 
kimi ifadə olunur. 

Onda ölçmə vasitəsinin dinamiki xətasını xarakterizə edən 
çıxışda küyün dispersiyası aşağıdakı kimi yazılır: 

 

𝜎𝑦
2 =

1
2𝜋

� |𝑊(𝑗𝜔)|2𝑆𝑥(𝜔)𝑑𝜔 .
∞

−∞

 

Misal 2.11.  Ötürmə funksiyası 𝑊(𝑗𝜔) = 1
𝑗𝜔𝜏+1

 olan ölçmə 

vasitəsinin girişinə spektral sıxlığı 𝑆𝑥
′ = (𝜔) = 4𝑎

𝑎2+𝜔2 olan maneə 
daxil olur. Orta kvadratik sapma şəklində olan dinamiki xətanı tapın. 
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Həlli: Ölçmə vasitəsinin girişində spektral sıxlıq 
 

𝑆𝑦(𝜔) =
4𝑎

(𝑎2 + 𝜔2)(1 + 𝜔2𝜏2)
 

 
təşkil edir. 

 
Onda 
   

𝜎𝑦
2 =

1
2𝜋

�
4𝑎

(𝑎2 + 𝜔2)(1 + 𝜔2𝜏2)

+∞

−∞
𝑑𝜔 =

2
1 + 𝑎𝜏

 

      

yaxud  𝜎𝑑𝑖𝑛 = � 2
1+𝑎𝜏

 

 
2.11. Xətaların cəmlənməsi 

 
Yekunlaşdırıcı xətaların qiymətlərinin, onun tərkib hissələrinin 

məlum qiymətlərinə görə hesablama yolu ilə təyin edilməsi xətaların 
cəmlənməsi adlanır. 

Cəmlənməni yerinə yetirərkən yaranan əsas problem, xətaların 
tərkib hissələrinə təsadüfi kəmiyyətlər kimi baxmaqdır. Ehtimal nə-
zəriyyəsi nöqteyi nəzərindən, onlar özlərini paylanma qanunları ilə 
daha tam ifadə edə bilərlər. Onların birgə hərəkətlərini isə çox ölçülü 
paylanma ilə göstərmək olar. Lakin məsələnin belə qoyuluşu praktiki 
olaraq, onu nəinki onlarla tərkib xətaları üçün, heç bir necə tərkib 
xətası üçün də həll etməyə imkan vermir. 

Xətaların cəmlənməsinin qəbul edilə bilən ən optimal yolu 
tərkib xətalarının paylanmasının çox ölçülü funksiyasından imtina 
etməkdir. Bunun üçün tərkib xətalarının xarakteristikaları üçün ədədi 
qiymətlər (orta kvadratik sapma, eksses (normadan sapma) və s.) 
seçmək və onlardan istifadə etməklə yekunlaşdırıcı xətanın uyğun 
ədədi qiymətlərini almaq olar. Bunun üçün aşağıdakıları nəzərə 
almaq lazımdır: 

* ayrı-ayrı tərkib xətaları öz aralarında korrelyasiya oluna bilər; 
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* təsadüfi kəmiyyətləri cəmləyərkən, onların paylanma qanun-
ları əhəmiyyətli dərəcədə deformasiyaya uğrayırlar, yəni cəmin 
qanununun forması, tərkib xətalarının paylanma qanunlarının 
formasından kəskin şəkildə fərqlənə bilər. 

Cəmləmə məsələsini daha asan həll etmək üçün ölçmə prosesi-
ni elə təşkil etmək lazımdır ki, nəticənin xətası, ölçmə vasitəsinin 
hədd xətası şəklində olan sistematik xəta ilə təyin olunsun. 

Bunu təsadüfi xətaların çoxlu sayda ölçmələrlə minimallaşdırıl-
ması ilə etmək mümkündür. Lakin bunu həmişə etmək mümkün de-
yildir. Buna görə də ümumi halda hesablamalarda həm sistematik, 
həm də təsadüfi xətaların iştirak etməsini nəzərdə tutmaq lazımdır. 
Onda yekunlaşdırıcı müxtəlif xəta aşağıdakı cəmə bərabər olacaqdır 

 

          ΣΣΣ ∆+∆=∆


S .                           (2.44) 
 

      Burada Σ∆ s  və Σ∆


 - sistematik və təsadüfi xətaların 
qruplaşdırılmış cəmidir. 

Belə cəmlənmənin mexanizmi şəkil 2.19.-da verilmişdir. 
Şəkildən görünür ki, sistematik xəta yalnız təsadüfi xətanın inanma 

interval qiymətləri Σ∆


= tΣσΣ ilə cəmlənə bilər. Burada Σt və Σσ  
uyğun olaraq Styudent əmsalı və cəmlənmiş təsadüfi xətanın orta 
kvadratik sapmasıdır. 

Ehtimal nəzəriyyəsinə görə təsadüfi xətaların cəmlənməsi, 
təsadüfi kəmiyyət kimi, müxtəlif cür, cəmlənmiş təsadüfi xətaların 
qarşılıqlı əlaqə dərəcəsindən asılı olaraq aparılır. Əgər i tərkib 
xətaları arasında qarşılıqlı əlaqə yoxdursa, yəni korrelyasiya əmsalı 
ρ=0 olarsa, onda həndəsi toplamadan istifadə edilir 

 

𝜎𝛴 = �𝜎1
2 + 𝜎2

2 + ⋯ + 𝜎𝑛
2 = �� 𝜎𝑖

2
𝑛

𝑛=1

  .             (2.45) 
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Əgər bu əlaqə varsa, onda 𝜌 ≈ ±1  hesab edilir və hesabi 

cəmləmədən istifadə olunur 
 

𝜎𝛴 = � 𝜎𝑖
2

𝑛

𝑛=1

                                                            (2.46) 

 

 O  xətalar korrellyasiylaşdırılmış hesab edilir ki, onlar bir 
ümumi səbəbdən yaransın (temperaturun və şəbəkədəki gərginliyin 
dəyişməsi, titrəmələrin yaranması, maqnit sahələri və s.). 

Styudent əmsalı P=0,9 inanma ehtimalı səviyyəsində 𝑡𝑝 ≅ 2-
yə bərabər götürülür. 

Əgər hər bir cəmlənmiş təsadüfi xəta i


∆  üçün inanma ehtimalı 
məlumdursa, onda 

 

∑
=

Σ ∆=∆
n

i

i

1

2)(


.                           (2.47) 

 
Yekunlaşdırılmış sistematik xətaları qiymətləndirərkən, onların 

hesabi cəmlənməsi, nəticələrin əhəmiyyətli dərəcədə artmasına səbəb 
olur. Çünki, bu xətalar maksimum qiymətlərlə və eyni bir işarə ilə 
nəzərə alınır. Aydındır ki, belə nəticələrin alınma ehtimalı çox 
aşağıdır. Sistematik xətaların məlum  mənada təsadüfi səbəblərdən 
yarandığını nəzərə alaraq (2.45) düsturuna P  inanma ehtimalından 
asılı olan  Kp düzəliş əmsalları daxil edilir 

yaxud            













=

∆=∆

∑

∑

=
Σ

=

Σ

n

i
sips

n

i
sipS

K

K

1

1

2

δδ



.                   (2.48) 
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Burada, Kp (2.10) düsturunda verilmiş qiymətlər sırasından 
seçilir. 

(2.48) düsturu sistematik xətaları rondomizasiya etməklə, 
onları təsadüfi xətalara çevirir. Rondomizasiyasının mənası aşağıdakı 
kimidir. Məsələn: ölçmə vasitəsinin (ÖV) sistematik xətası nüsxədən 
nüsxəyə dəyişir. Bu növdən  və sinifdən olan bütün ölçmə vasitələri 
sıxlıq funksiyası, orta kvadratik sapma, yaxud intervalla xarakterizə 
olunur və burada təyin olunmuş ehtimalla sistematik ∆ö𝑣 xətası 
yerləşir. Buna görə də verilmiş ölçmə vasitəsi ilə işləyərkən hər bir 
konkret nüsxə üçün xəta haqqında məlumat olmadığından, bütün 
nüsxələr üçün xətaların paylanmasından istifadə edilir, faktiki olaraq  
sistematik xətanı təsadüfi xəta kimi nəzərə alırlar. 

Bu xətanın qiyməti və işarəsi haqqında məlumat olmadığı 
hallarda nəticələri hesablayarkən, onların yuvarlaqlaşdırılmasına da 
aiddir. 

Məsələn: əgər sistematik xəta üç tərkib xətası ilə: ölçmə 
vasitəsinin,  metodun və nəticənin yuvarlaqlaşdırılması xətaları ilə 
təyin olunursa, yaza bilərik: 

 

𝜎𝑠𝛴 = �𝜎ö𝑣
2 + 𝜎𝑚

2 + 𝜎𝑦𝑢𝑣
2  

 
Burada 𝜎ö𝑣

2  - ölçmə vasitəsinin xətasının orta kvadratik sapması 
(hədd xətası ∆ℎ  məlum olduqda, 𝜎ö𝑣

2 = ∆ℎ
3

  ilə təyin olunur); 𝜎𝑦𝑢𝑣
2 - 

nəticənin yuvarlaqlaşdırılması xətasının orta kvadratik sapması ( 
ölçmə vasitəsinin C  bölgü qiyməti məlum olduqda); 𝜎𝑦𝑢𝑣 = 𝐶√12;  
𝜎𝑚

2 - ölçmə metodiki xətanın orta kvadratik sapmasıdır.  Praktiki 
olaraq bütün 𝜎𝑖 ≺ 0,3𝜎𝑚𝑎𝑥 (𝜎𝑚𝑎𝑥-təsir edənlərin ən böyük 
qiymətidir) atılır. Bu onunla izah olunur ki, xətaların həndəsi 
toplanmasına  (2.45) görə 𝜎𝑖- nin ümumi nəticəyə təsiri, 𝜎𝑖- nin 
qiyməti azaldıqca aşağı düşür. 

Əgər əsas və əlavə xətalar fərqləndirilirsə, onda yekunlaşdırıcı 
xəta (2.48) düsturu ilə təyin edilir. 

Misal 2.12. Quruluşun elektrik parametrlərini ölçərkən 
müəyyənləşdirilmişdir ki, nəticənin ümumi xətası dörd xətadan: -
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yəni ölçmə vasitəsinin əsas xətasından 𝛿ö𝑣 = ±1% və üç əlavə 
xətadan: mənbənin qidalandırma gərginliyinin dəyişməsindən 
(𝛿𝑚ə𝑛 = ±0,5%)temperatur rejiminin dəyişməsindən 𝛿𝑡 ± 0,45%) 
və elektrik sahəsinin təsirindən 𝛿𝑢 ± 1%) yaranan xətalardan yaranır. 
Ölçmənin ümumi xətasını qiymətləndirməli. 

Həlli:  P=0,9  qəbul edərək (2.48)  düsturundan alarıq: 

     

𝛿𝛴 = 0,95 �12 + 0,52 + 0,452 + 12 = 1,49 ≈ 1,5%. 

 

Yekunlaşdırıcı xətaların hesablama yolu ilə toplanmasının praktiki 
qaydaları aşağıdakılardır: 

1. Orta kvadratik sapmaların cəmlənmiş qiymətlərini təyin et-
mək üçün müxtəlif tərkib xətalarının korrelyasiya əlaqələrini nəzərə 
almaq lazımdır. Bununla əlaqədər olaraq daha dəqiq hesabatlar 
aparmaq üçün ilkin yekun məlumatlar kimi toplanmış xətaların 
qiymətləri  deyil,  bütün ayrı-ayrı xətaların qiymətləri götürülməlidir. 

2. Hər bir xəta üçün orta kvadratik sapma tapılmalıdır. Bunun 
üçün xətanın paylanması qanunun növünü bilmək və yaxud təxmini 
müəyyən etmək vacibdir. 

3. Bütün cəmlənən xətalar additiv və multiplikativ xətalara  
ayrılır və ayrılıqda cəmlənirlər. 

4. Əksər hallarda korrelyasiya əmsallarının dəqiq qiymətlərni 
tapmaq mümkün  olmadığından, bütün xətalar şərti olaraq aşağıdakı 
kimi bölünməlidirlər: 

17,0 ≤≤ ρ  - də güclü korrelyasiya olunmuş xətalar üçün 
korrellasiya əmsalının işarəsindən asılı olaraq 1±=ρ   götürülür; 

7,00 ≤≤ ρ  - də sərf korrelyasiya olunmuş xətalar üçün  0=ρ   
götürülür. 

5. Cəmlənmiş xətalardan, öz aralarında güclü korrelyasiya 
olunmuş xətalar ayrılır və  bu qruplar daxilində onların qiymətlərinin 
cəbri toplanması həyata  keçilir. 

6. Güclü korrellyasiya olunmuş xətaların qruplarının cəm-
lənməsindən sonra, qruplara görə cəmlənmiş və qruplardan kənarda 
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qalmış xətalar korrelyasiya olunmamış hesab edilir və onları həndəsi 
cəmləmə qaydalarına görə toplayırlar. 

Ölçülən kəmiyyətin başlanğıc vəziyyətində cəmlənmiş xətanın 
orta kvadratik sapmasını müəyyən etmək üçün yalnız additiv xətaları 
toplayırlar. Ölçülən kəmiyyətin dəyişmə diapozonunun sonunda  
xətanın orta kvadratik sapmasını təyin etmək üçün isə yuxarıda 
cəmlənmiş bütün xətaları toplamaq lazımdır. 

7. Orta  kvadratik sapmadan inanma qiymətinə keçid üçün 
yekunlaşdırıcı xətanın paylanma qanunu haqqında mülahizə 
yürüdülməlidir və buna görə də kvantil vurğunun qiyməti təyin 
edilməlidir. 

Dinamiki xətalar əlavə xətalardır, adətən onlar digər xətalarla 
cəmlənmirlər. Sadəcə tezliyin uyğun işçi diapozonunu göstərməklə 
kəmiyyətin hədlərinin tezlik diapozonunu məhdudlaşdırırlar. 

Yuxarıda göstərilənlər ölçmə prosesinin yerinə yetirilməsi 
zamanı  bəzən praktiki məsləhətlərin verilməsinə imkan verir. 

1. Hesablamanın bütün hallarında hesab edilir ki, ölçmə 
xətasının mütləq qiyməti, ölçülən kəmiyyətin qiymətindən 
əhəmiyyətli dərəcədə azdır. 

2. Təsadüfi xətaları cəmləyərkən korrelyasiya əmsalının    0-
dan  1-ə qədər olan aralıq qiyməti praktiki olaraq nəzərə alınmır. Ya   

7,0≥ρ  olduqda sərt əlaqəni, ya da 7,0ρ  - də onun tam yoxluğunu 
qəbul edirlər. 

3. Təsadüfi xətalar aşağıdakı aksiomalarla xarakterizə edilirlər: 
a) kəmiyyətcə kiçik olan təsadüfi xətalara, kəmiyyətcə böyük 

xətalardan daha çox rast gəlinir: 
b) qiymətcə bərabər olan müsbət və mənfi xətalara eyni 

dərəcədə tez-tez rast gəlinir: 
c) məhsulların hazırlanmasının hər bir metodu üçün elə bir 

hədd vardır ki, ondan sonra xətalara faktiki olaraq rast gəlinmir. 
4. Riyazi modelin real ölçmə obyektinə uyğun olmaması 

xətası verilmiş xətanın  10% -indən  artıq olmamalıdır. Çünki 
nəticənin xətası, ən böyük qiymətə malik   xəta max∆  ilə müəy-
yənləşdirilir. Başqa xətaların azaldılmasına çalışmaq isə heç bir 
əhəmiyyət kəsb etmir. İlk növbədə max∆  -un azaldılmasına  çalışmaq 
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lazımdır. Məsələn: dolayısı ilə ölçmənin xətası bir qayda olaraq  
ölçmə vasitələrinin xətasından 3-4 dəfə çoxdur. Belə şəraitdə ölçmə  
vasitələrinin metroloji xarakteristikalarının yaxşılaşdırılması yekun 
xətanı  hiss ediləcək dərəcədə azaltmır. 

5. Ölçülən parametrin ölçmə dövründə qeyri-stabilliyi, verilmiş 
ölçmə xətasının 10%-ni keçməməlidir. Yəni ölçməyə ciddi şəkildə 
baxdıqda yalnız daimi kəmiyyətləri ölçmək   lazımdır. Əgər söhbət 
dəyişən kəmiyyətlərin ölçülməsindən gedirsə, onda bu kəmiyyətlərin 
sabit parametrlərinin ölçülməsini ya da ki, qeyd edilmiş vaxt 
müddətindəki ölçməni başa düşmək lazımdır.  

6. Paylanma qanunlarının deformasiyasının təsirini aradan 
qaldırmaq üçün xətaları orta kvadratik sapmalar vasitəsi ilə 
cəmləməyə üstünlük vermək lazımdır. 

7. Ədədi materialların emalının dəqiqliyi, ölçmənin dəqiqliyi 
ilə uzlaşdırılmalıdır. Çoxlu sayda onluq işarələri ilə hesablama, 
dəqiqliyinin artması haqqında doğru olmayan təsəvvür yaradır və 
artıq vaxt itkisi tələb edir. Nəticəni  yuvarlaqlaşdırmaq üçün riyazi 
qaydalardan istifadə edilir. Hesablama  nəticəsində alınan xəta, 
ölçmənin yekun xətasından dəfələrlə ( 10 dəfə) az olmalıdır. 

8. Ölçmə şəraitindən, obyektin xassələrindən, tərtibatlar-dan, 
məlumatın emal edilməsi alqoritmindən asılı olaraq eyni parametrin 
eyni bir ölçmə vasitəsinin köməyi ilə ölçülməsindən asılı olmayaraq 
ölçmə xətaları müxtəlif ola bilər. Bütövlükdə  texniki ölçmənin 
xətaları, alət və metodiki xətalarla təyin edilir. Müxtəlif növ ölçmələr 
üçün metodiki xəta 5%-dən 80%-ə qədər dəyişir. Dinamik 
ölçmələrdə bu səpələnmə daha böyükdür. 

9. Bütün növ xətaları iki qrupa ayırmaq məqsədəuyğun-dur: 
I. Ölçmə vasitələrindən asılı olmayan metodiki xətalar 

(dolayısı ilə ölçmə xətaları; ölçmə vasitəsinin obyektə düzgün 
qoşulmaması nəticəsində ölçünün ötürülməsi xətası; ölçmə 
nöqtələrinin sayının məhdud olması nəticəsində yaranan xətalar, 
məsələn: sahələrin ölçülməsində yaranan xətalar; hesablama əhəmiy-
yətlərinin xətası). 

II. Ölçmə vasitələri ilə əlaqadar olan alət xətaları (ölçmə 
vasitələrinin özlərinin xətaları; ölçmə vasitəsinin obyektlə qarşılıqlı 
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əlaqəsi xətaları; ölçmə vasitəsinin imkanlarının məhdudluğu 
xətaları). 

Ölçməni apararkən bir qayda olaraq yalnız ölçmə vasitəsinin 
xətaları məlum olur. Ona görə də  xətaların qruplara ayrılması aşağı-
dakıları yerinə yetirməyə imkan verir: 

I qrupdan əsas metodiki xətalarla ayırmaqla, seçilmiş metodun 
potensial imkanlarını qiymətləndirmək; 

I və II qruplara görə məhdudlaşdırıcı faktorları müəyyən etmək 
və  vacib olduqda  ölçmənin dəqiqliyini artırmaq, metodikanı 
təkmilləşdirmək, yaxud daha dəqiq ölçmə vasitəsini seçmək haqqın-
da qərar qəbul etmək; 

Xətaların hansı hissəsinin müəyyən vaxtdan sonra və xarici 
faktorların dəyişməsindən arta biləcəyini qiymətləndirmək, yəni 
xətaların hansı hissəsinin hansı vaxtda attestasiya tələb edəcəyini 
qiymətləndirmək; 

Ölçmənin metodikalarını tam işləyənə qədər alət xətalarını 
hesablamaq; 

I və II qruplara görə bütün xətaları qiymətləndirmək, sonra isə 
onları yuxarıda göstərilən qaydalara görə toplamaq. 
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III FƏSİL.   ÖLÇMƏ VASİTƏLƏRİNİN  METROLOJİ 
XARAKTERİSTİKALARININ NORMALAŞDIRILMASI 

 
3.1. Ölçmə vasitələrinin növləri 

 
Ölçmə üçün nəzərdə tutulmuş, normalaşdırılmış metroloji 

xarakteristikaları olan, fiziki kəmiyyəti əks etdirən və yaxud 
saxlayan, verilmiş məlum vaxt intervalı ərzində ölçüsü dəyişməz 
qəbul edilən (təyin edilmiş xətalar həddində) texniki vasitələrə ölçmə 
vasitələri (ÖV) deyilir. Metroloji xarakteristikalar (MX) kimi ölçmə 
vasitələrinin elə xarakteristikaları başa düşülür ki, onlar ölçmə 
vasitələrinin məlum  diapozonda, məlum  dəqiqliklə yararlıqları 
haqqında mülahizələr yürütməyə imkan verir. Ölçmə vasitələrindən 
fərqli olaraq normalaşdırılmış metroloji xarakteristikaları olmayan 
cihazlar,  yaxud cisimlər indikatorlar adlandırılır. Ölçmə vasitələri 
metroloji təminatın texniki əsasıdır. 

Ölçmə vasitələrinin təsnifatı şəkil 3.1.-də verilmişdir. 
Təsnifata qısa izahat verək.  
Verilmiş ölçüdə olan fiziki kəmiyyəti əks etdirən, yaxud özün-

də saxlayan ölçmə vasitəsinə ölçü deyilir. Ölçülər, fiziki kəmiyyətin 
bir qiymətini əks etdirən  bir mənalı ölçülər (çəki daşı, verilmiş 
ölçüdə kalibr, bərklik numunələri, kələkötürlük nümunələri, 
müqavimət qarqarası, elektrodinamik qüvvəni əks etdirən normal 
element) və eyni bir fiziki kəmiyyətin qiymətlərinin səlis, yaxud 
diskret sırasını əks etdirən çoxmənalı ölçülər (dəyişən tutumlu ölçü 
kondensatorları, yastı paralel uc ölçüləri, tutum, induktivlik və 
müqavimət maqazinləri, ölçmə xətkeşləri) ola bilərlər. 

Ölçmənin ölçü vasitəsi ilə müqayisə  metodu ilə aparılması xü-
susi texniki vasitələrin-komparatorların (bərabərqollu tərəzilər, ölçmə 
körpüləri və s.) köməyi ilə aparılır. Bəzi hallarda komparator  rolunda 
insan   çıxış edir, məsələn: uzunluğun xətkeşlə ölçülməsi. 

Ötürmə, sonrakı çevirmə, emal və saxlamaq üçün  müna-sib 
formaya malik, lakin müşahidəçi üçün bir başa dərk edilməsi  
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Şəkil 3.1. Ölçmə vasitələrinin təsnifatı 
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mümkün olmayan, ölçmə məlumatlarının siqnalını  yaratmaq üçün 
təyin   edilmiş ölçmə   vasitələrinə, ölçmə çeviriciləri deyilir. Bunlar 
termo cütlər, ölçmə transformatorları və gücləndiriciləri, təzyiq çevi-
riciləridirlər. Ölçü zəncirlərində tutduqları yerə görə, onlar ilkin,  ara-
lıq və s. bölünürlər. Konstruktiv olaraq onlar ayrı-ayrı bloklar, yaxud 
ölçmə vasitələrinin tərkib hissələri şəklində hazırlanırlar. Ölçmə 
çeviricilərini, çevirici elemetlərlə eyniləşdirmək olmaz. Axırıncılar 
metroloji xarakteristikalara malik deyillər, məsələn: cərəyan, yaxud 
gərginlik transformator-ları. 

Ölçmə məlumatlarının siqnalını, müşahidəçinin birbaşa dərk 
etməsinə imkanı verən, başqa növ məlumatlara çevirmək üçün nə-
zərdə tutulmuş ölçmə vasitələrinə ölçmə cihazları deyilir. Cihazları, 
birbaşa təsir  (ampermetrlər, voltmetrlər, ma-nometrlər) və müqayisə 
cihazlarına (komparatorlar) ayırırlar. 

Ölçülən kəmiyyətin hesabat üsuluna görə ölçmə vasitələri 
göstərən (analoqlu, ədədi), qeyd edici (kağıza, maqnit lentinə və s.) 
və digərlərinə ayrılırlar. 

Bir yerdə yerləşmiş, funksional birləşdirilmiş ölçmə vasitələri 
və köməkçi qurğuların birləşməsinə ölçmə quruluşları deyilir. 
Məsələn: yoxlama quruluşları, elektrotexniki, maqnit və başqa mate-
rialların sınağı üçün quruluşlar. Ölçmə quruluşları müəyyən ölçmə 
metodunu nəzərdə tutmağa və qabaqcadan ölçmə xətasını qiymətlən-
dirməyə imkan verir. 

Ölçmə məlumatları siqnalların avtomatik emalı, ötürülməsi və 
yaxud avtomatik idarə sistemlərində istifadəsi üçün münasib formaya 
salınmasını həyata keçirən, əlaqə komponentlərinə malik ölçmə 
vasitələrinin və köməkçi qurğuların kompleksinə ölçmə sistemi 
deyilir. 
       Rejimləri və işləmə  şəraitinin dəyişdirilməsini nəzərdə tutan 
ölçmə quruluşlarından fərqli olaraq, ölçmə sistemləri iş rejimlərinə 
təsir etmir, yalnız məlumatların toplanması və yaxud saxlanması 
üçün nəzərdə tutulur. Ölçmə sistemlərinin xüsusi halları kimi, 
məlumat-hesablama komplekslərini (MHK), məlumat ölçmə sis-
temlərini (MÖS) göstərmək olar.  Axırıncı-lara, avtomatik nəzarət 
sistemlərini, texniki diaqnozlaşdırma sistemlərini, nümunələri, 
tanıma sistemlərini, qeyri-ölçmə məlumatlarının ötürülməsi sistem-
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lərini aid etmək olar. İşçi ölçmə vasitələrinin yoxlanılmasının təşkil 
edilməsində müxtəlif etalonlardan və nümunəvi ölçmə vasitələrindən 
istifadə edilir. 

Ölçmə vasitələri, bir qayda olaraq, özlərinin metroloji 
xarakteristikaları (MX) olan vericilərlə (ölçmə çeviriciləri) birlikdə 
işləyirlər. 

 
3.2. Ölçmə vasitələrinin metroloji 

xarakteristikaları 
 

Ölçmə vasitələrinin məlum diapozonda və məlum dəqiqliklə 
ölçmələrin aparılması üçün yararlı olmasını qiymətləndirmək məq-
sədi ilə ölçmə vasitələrinin metroloji xassələri (ÖV MX) anlayı-
şından istifadə edirlər. Burada əsas məqsəd ölçmənin dəqiqliyinin tə-
yin edilməsi imkanını təmin etmək; ölçmə vasitələrinin qarşılıqlı 
əvəz olunmasına nail olmaq; ölçmə vasitələrini bir-biri ilə müqayisə 
etmək, dəqiqliyə və digər xarakteristikalara görə lazımi ölçmə va-
sitələrini seçmək; ölçmə sistemlərinin və quruluşlarının xətalarını, 
onların tərkibinə daxil olan ölçmə vasitələrinin metroloji xarakte-
ristikalarına görə təyin etmək; yoxlama zamanı ölçmə vasitələrinin 
texniki vəziyyətini qiymətləndirməkdir. 

Standartlara ( məsələn: ГОСТ 8.009-84) görə metroloji xarak-
teristikaların (MX) sayı, onların normalaşdırılması və təqdim etmə 
forması müəyyənləşdirilir. Metroloji xarakteristikaların hər bir növü, 
təyinatından asılı olaraq ölçmənin növlərindən, ölçmə vasitələrindən, 
təsir edən kəmiyyətlərin dəyişməsindən, yaxud giriş siqnalının 
məlumatsız parametrlərindən asılı olaraq daha müfəssəl təqdim oluna 
bilər. 

Məlumatsız parametrlər ölçmə vasitələrinin giriş siqnalının 
elə parametrlərinə deyilir ki, onun ölçülən parametrlə funksional 
əlaqəsi olmasın. Məsələn: dəyişən cərəyanın amplitudası ölçülərkən, 
tezlik məlumatsız parametrdir. 

Normal metroloji xarakteristikalar (NMX) sənədlərlə təyin 
edilir. Sənədlərlə müəyyən edilmiş metroloji xarakteristikalar həqiqi 
hesab edilir. Təcrübədə ən çox yayılmış ölçmə vasitələrinin metroloji 
xarakteristikaları (ÖV MX) aşağıdakılardır. 
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Ölçmə vasitələrinin buraxıla bilən hədd xətaları normalaşdı-
rılmış, ölçülən kəmiyyətin sərhəd qiymətlərinə, ölçmə          
diapozonu deyilir. ИКВ-3 optimetri üçün uzunluğun ölçmə sərhəddi 
0-200 mm-dir. Ölçmə vasitələrinin göstəricilərinin hesabatı aşağıdakı 
tənlik əsasında aparılır: 

 

𝐴 = 𝑀 + � 𝑛𝑅𝑖𝑅 + 𝑚𝑝𝑖𝑝

𝑝

𝑅=1

 

 
Burada A  - hesablama qiyməti;  M  - hesablama qurğusunun 

sıfra qoyulduğu ülgünün ölçüsü; n - hesablama qurğusunun şkalasına 
görə hesablanan bütöv bölgülərin sayı;  i - şkalanın bölgüsünün qiymə-
ti; R - şkalanın nömrəsi; m-gözəyarı qiymətləndirilən ən kiçik bölgü 
qiymətində şkala bölgüsünün payıdır. 

Ölçmə diapozonunun ən böyük, yaxud ən kiçik qiymətinə ölç-
mə həddi deyilir. Bu, ölçü üçün əks etdirilən kəmiyyətin nominal 
qiymətidir. 

Məsələn: şəkil 3.2.-də verilmiş şkalada başlanğıc sahə  
%)20(~   sıxılmışdır. Buna görə də burada hesabat aparmaq münasib 

deyildir. Onda şkalaya görə ölçmə həddi 50 vahid,  diapozon isə - 
10...50 vahiddir. 

 
 

Şəkil 3.2. Ölçmə vasitəsinin qeyri bərabər şkalası 
 

Şkalanın  ən yaxın işarələrinin  ortasından keçən, təsəvvür edi-
lən ox boyu ölçülən iki qonşu işarəsinin oxları arasındakı məsafəyə 
şkalanın bölgü uzunluğu deyilir ( şəkil 3.3.). 



130 
 

Şkalanın iki qonşu işarələrinə uyğun gələn kəmiyyətlərin qiy-
mətlər fərqinə, şkalanın bölgü qiyməti deyilir. Bərabər ölçülü şka-
lası olan cihazlar sabit bölgü qiymətinə, qeyri bərabər ölçülü şkalası 
olan cihazlar dəyişən bölgü qiymətinə malik olurlar. Bu halda ən 
kiçik bölgü qiyməti normalaşdırılır. 

 
Şəkil 3.3. Ölçmə vasitələrinin əsas parametrlərini 

göstərmək üçün sxem 
Ölçü cihazının çıxışında siqnalın dəyişməsinin, onun dəyişmə-

sinə səbəb olan ölçülən kəmiyyətin dəyişməsi nisbətinə ölçü ciha-
zının həssaslığı deyilir. 

 

𝑆 =
∆𝑦
∆𝑥
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Məsələn: əqrəbli ölçmə vasitəsi üçün həssaslıq, əqrəbin sonlu-
ğunun yerdəyişməsinin dl, onun dəyişməsinə səbəb olan ölçülən 
kəmiyyətə dx nisbətidir. 

 

𝑆 =
𝑑𝑙
𝑑𝑥

 

 
Beləliklə, qeyri bərabər ölçülü şkalalar üçün var=S   və 

şkalanın qeyri bərabərliyi aşağıdakı əmsalla qiymətləndirilir: 
 

𝐽 =
𝑆𝑚𝑎𝑥

𝑆𝑚𝑖𝑛
 

 
Bərabər ölçülü şkalalar üçün 𝑆 = 𝑆𝑜𝑟 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 və 𝑆𝑜𝑟 = 𝑙

𝑥𝑁
  

Burada  𝑥𝑁 ölçmə diapozonudur. 
x  və y  müxtəlif vahidlərlə ifadə olunma imkanına malik ol-

duqlarından, onda S aşağıdakı vəznlərlə göstərilə bilər 
�𝑚𝑚

𝐴
� , �𝑚𝑚

𝐴
� , �𝑑ə𝑟ə𝑐ə

𝐴
�  və s. Həssaslıq haqqında danışıldıqda 

cərəyanın, gərginliyin və s. həssaslığını göstərirlər. 
Ölçüsüz  vahidlərlə əməliyyatlar aparıldıqda, bəzən nisbi 

həssaslıq anlayışından istifadə edilir 
 

𝑆0 =
�∆𝑦

𝑦0
�

�∆𝑥
𝑥 �

 

 
Burada 𝑥0, 𝑦0 -nominal (yaxud orta)  kəmiyyətlərdir. 
Həssaslığı, həssaslığın hüdudu ilə eyniləşdirmək olmaz. 

Cihazın göstəricisini gözə çarpacaq dərəcədə dəyişdirən, ölçülən 
kəmiyyətin ən kiçik qiymətinə həssaslığın hüdudu deyilir. 

Həssaslığın əksi, cihazın sabitliyi adlanır 
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S
C 1
= . 

 
Bir qayda olaraq ölçmə vasitəsinin çıxış siqnalı kimi        kə-

miyyətin vahidləri ilə verilmiş hesabat (göstərmə) götürülür. Bu hal-
da cihaz sabiti  C  bölgü qiymətinə bərabərdir. Buna görə də  qeyri 
bərabər ölçülü şkalalı ölçmə vasitələri üçün həssaslıq dəyişən 
kəmiyyətdir. 

Dəyişməz xarici şəraitdə və ölçmə diapozonunun verilmiş 
nöqtəsindəki ölçmələrdə, ölçülən kəmiyyətin artması və azalması 
zamanı ölçmə vasitələrinin göstəriciləri arasındakı fərqə variasiya 
(histerezis) deyilir 

 

azar xxH −= . 

 

Burada azar xx ,   - x kəmiyyətinin artması və azalması       zamanı 
nümunəvi ölçmə vasitələrinin  ölçmələrinin qiymətidir. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, ölçmə vasitələrinin göstəricilərinin 
variasiyaları təsadüfi faktorların təsirindən yaransalar da, özləri təsa-
düfi kəmiyyətlər deyillər. Ölçmə vasitələrinin giriş və çıxış siqnalları 
arasında, təcrübə nəticəsində alınan asılılıq, dərəcələrə bölünmə 
xarakteristikası adlandırılır və analitik, qrafiki, yaxud cədvəl 
şəklində verilə bilər. 

Dərəcələrə bölünmə xarakteristikası xarici və daxili    səbəblə-
rin təsirindən dəyişə bilər. Məsələn: cərəyanın sürətlə dəyişməsi za-
manı ölçmə vasitəsinin hərəkətli hissəsi, inersiya nəticəsində cərə-
yanın dəyişməsini “izləyə” bilmir. Bu halda dərəcələrə bölünmə xa-
rakteristikası differensial tənliklə ifadə olunmalıdır. 

Şkalanın sonuncu və başlanğıc qiymətləri ilə məhdudlaşmış 
qiymətlərinə, yəni ölçülən kəmiyyətin ən böyük və ən kiçik qiymət-
ləri sərhəddinə göstərmə diapozonu deyilir. Məsələn: ИКВ-3 tipli 
optimetrin göstərmə sərhəddi mm1,0± -dir. 

Ölçülən kəmiyyətin nəticələrinə təsir edən, lakin verilən vasitə 
ilə ölçülməyən fiziki kəmiyyətə, təsiredici fiziki kəmiyyət deyilir 
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(məsələn: xətti ölçünü ölçərkən ölçmənin nəticəsinə təsir edən 
temperatur). 

Ölçmə vasitələrindən istifadə edilməsinin normal şəraiti, elə 
şəraitə deyilir ki, burada  təsiredici kəmiyyətlər normal qiymətə 
malikdir və yaxud qiymətlərin normal sərhəddi daxilində yerləşirlər. 
Məsələn: normal temperatur 20ºC-yə, işçi temperatur isə 20ºC º1± -
yə bərabərdir. 

Ölçmə vasitələrinin mühüm xarakteristikalarından biri ölçmə 
qüvvəsidir. Bu qüvvə, ölçmə üçlüyünün yoxlanılan məhsulun 
səthinə toxunduğu yerdə yaranır və ölçmə xəttinə istiqamətlənir. 

Nəzarətin həndəsi obyekti bir və ya bir neçə nəzarət nöqtəsinə 
malik olur. 

Nəzarət vasitəsi ilə nəzarət obyektinin qarşılıqlı təsir sahəsinə 
nəzarət zonası deyilir. 

Üzərinə bir və ya bir neçə nəzarət nöqtəsi yerləşdirilmiş 
nəzarət obyektinin səthinə, nəzarət edilən səth deyilir. 

Nəzarət edilən ölçüdən keçən düz xəttə nəzarət xətti deyilir. 
Nəzarət xəttindən və nəzarət nöqtələrinin yerləşdiyi seçilmiş 

xətdən keçən  müstəviyə, nəzarət müstəvisi deyilir. 
Bütün ölçmə vasitələri üçün ümumi olan aşağıdakı struktur 

elementlər nəzərdə tutulmuşdur: çevirici və həssas elementlər, ölçü 
zənciri, ölçmə mexanizmi, şkalanı hesablama qurğusu, qeydedici 
qurğu. Bundan başqa əlaqəli ölçmə cihazları bir və ya bir neçə ölçü 
çubuğu ilə təchiz edilirlər. 

Nəzarət nöqtəsində, ölçülən kəmiyyətin birbaşa təsiri altında 
nəzarət obyekti ilə əlaqəsi olan ölçü zəncirinin elementinə ölçmə 
ucluğu deyilir. 

Ölçü xəttinin uzunluğunu təyin etmək üçün nəzərdə tutulmuş 
və ölçmə müstəvisində yerləşmiş ölçü zənciri elementinə baza 
ucluğu deyilir. 

Ölçmə müstəvisində ölçü xəttinin vəziyyətini təyin edən 
elementə, dayaq ucluğu deyilir. 

Nəzarət obyektində ölçmə müstəvisinin vəziyyətini təyin edən 
elementə, əlaqələndirmə ucluğu deyilir. 

Kəmiyyətin ayrıca müşahidəsindən alınmış qiymət 
müşahidənin nəticəsi adlanır. 
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Kəmiyyətin ölçmə yolu ilə  müəyyənləşdirilmiş, yəni müşahi-
dənin nəticələrini emal etdikdən sonrakı qiyməti, ölçmənin nəticəsi 
adlanır. 

Sistematik xətanı ləğv etmək məqsədi ilə kəmiyyəti ölçərkən, 
onun qiymətinə, eyni adlı kəmiyyətin əlavə olunmuş qiymətinə 
düzəliş deyilir. 

Eyni şəraitdə yerinə yetirilmiş ölçmənin nəticələrinin 
yaxınlığını əks etdirən ölçmə keyfiyyətinə uyğunluq deyilir. 

Müxtəlif şəraitdə (müxtəlif vaxtda, müxtəlif yerdə, müxtəlif 
üsul və vasitələrlə) yerinə yetirilmiş ölçmənin nəticələrinin yaxınlı-
ğını əks etdirən ölçmə kəmiyyətinə əks etmə deyilir.  

Düzgünlük sistematik, uyğunluq-təsadüfi xətaları xarakterizə 
edir. 

Ölçmə vasitələrinin əsas metroloji xarakteristikası, ölçmə vasi-
təsinin xətasıdır. Ölçmə vasitəsinin xətası kimi, ölçmə vasitəsinin 
göstəricisi ilə fiziki kəmiyyətin əsl (həqiqi) qiyməti arasındakı fərq 
başa düşülür. Ölçmə vasitələrinin xətalarının təsnifatı şəkil 3.4.-də 
verilmişdir. 

Ölçmə vasitələrinin bütün xətaları xarici şəraitdən asılı olaraq 
əsas və əlavə xətalara ayrılırlar. 

Ölçmə vasitələrinin normal istismar şəraitindəki xətası, əsas 
xəta adlanır. Normal istismar şəraiti aşağıdakılardır: temperatur 
293 ± 5𝐾, yaxud 20 ± 5℃.  20℃-də havanın nisbi rütubəti 65 ±
15%, qidalanma mənbəyində gərginlik 220𝑉 ± 10%, tezlik 50𝐻𝑠 ±
1%, atmosfer təzyiqi  97,4 -dən 104kPa-ya qədər, elektrik və maqnit 
sahələrinin olmaması. 

Normal şəraitdən fərqlənən, daha çox kəmiyyətlərin təsir etdiyi 
şəraitdə lazım olduqda ölçmə vasitələrinin əlavə xətaları da norma-
laşdırılır. 

Ölçmə vasitələrinin əsas xətalarının normalaşdırılmasının üç 
üsulu vardır: 

* ölçmənin bütün diapozonunda, buraxıla bilən mütləq )( ∆± , 
yaxud gətirilmə )( γ±  xətaların sabit olan hədlərinin normalaş-
dırılması; 

* buraxıla bilən  mütləq  ( )∆± , yaxud nisbi )( σ±  xətaların 
hədlərini ölçülən kəmiyyətin funksiyasına normalaşdırılması; 
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* bir və ya bir neçə sahənin bütün ölçmə diapozonu üçün 
müxtəlif olan, buraxıla bilən əsas xətanın sabit  hədlərinin normalaş-
dırılması. 

Buraxıla bilən xətanın həddi kimi, təsiredici faktor  tərəfindən 
yaradılan ən böyük xəta götürülür. Xətanın bu qiymətində ölçmə 
vasitəsi istifadəyə buraxıla bilər. Bu göstərici eyni zamanda əlavə 
xətalara da aiddir. Bunun üçün aşağıdakıları əsas götürürlər: 

1. Əlavə xəta, əsas xətadakı (mütləq, nisbi, gətirilmə)  kimi 
eyni növə malikdir; 

2. Müxtəlif  təsiredici faktorlardan yaranmış əlavə xətalar ayrı-
ayrı normalaşdırılmalıdırlar. 

3. Ümumi halda ölçmə vasitəsinin cəmlənmiş mütləq xətası 
aşağıdakı kimi ifadə olunur: 

 

. 

Burada  ölçü vasitəsinin əsas xətası;  , i  təsiredici   fak-
torun yaratdığı əlavə xətadır. 

4. Bəzi hallarda əlavə xəta əmsal şəklində normalaşdırılır. 
Məsələn: voltmetrin hər 10℃ temperatur xətası ±1% - dir   göstəri-
cisi o deməkdir ki, mühitin hər 10°C dəyişməsində 1% əlavə xəta 
əlavə olunur. 

Əlavə və əsas xətaların fərqləndirilməsinin mürəkkəbliyini nə-
zərə alaraq ölçmə vasitələrinin yoxlanılması yalnız normal şəraitdə 
aparılır (yəni əlavə xətalar ləğv edilir). 

Ölçmə vasitələrinin sistematik xətası, ümumi xətanın tərkib 
hissəsi olub, eyni bir kəmiyyətin çoxdəfəli ölçülməsində sabit qalır, 
yaxud müəyyən qanunauyğunluqla dəyişir. 

Ölçmə vasitələrinin təsadüfi xətası, elə xətaya deyilir ki, o, 
eyni bir kəmiyyətin təkrar ölçülməsində təsadüfi şəkildə dəyişir. 
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Şəkil 3.4. Ölçmə vasitələrinin xətalarının təsnifatı 
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Statik xətalar ölçmə vasitələrinin elementlərində keçid pro-
sesləri başa çatdıqdan sonra sabit kəmiyyətlərin ölçülməsi zamanı 
yaranır. 

Dinamiki xəta, ölçmə vasitəsinin dinamiki rejimdəki xətası ilə, 
onun statik rejimdəki xətası arasındakı fərqə deyilir. 

Standartlarda (məsələn: ГОСТ 8.401-80) əsas (və əlavə) xə-
taların buraxıla bilən hədlərini, mütləq, nisbi, və gətirilmə xətalar 
şəklində ifadə etmək üçün müxtəlif üsullar nəzərdə tutulmuşdur. 

Mütləq xəta, ölçmə vasitəsinin göstəricisi x və ölçülən      kə-
miyyətin həqiqi qiyməti hx  arasındakı fərqə deyilir 

 

hxx −=∆ . 

hx kimi, nominal qiymət (məsələn: ölçü), yaxud daha dəqiq (ən 
azı 10 dəfə) ölçmə vasitəsi ilə ölçülmüş kəmiyyətin qiyməti çıxış 
edir. 

Mütləq xəta, ölçülən fiziki kəmiyyətin vahidləri ilə ifadə edilir 
və aşağıdakı kimi verilə bilər: 

a) bir ədədlə ( şəkil 3.5.-də 1 xətti): a±=∆  
b) xətti asılılıq şəklində (şəkil 3.5.-də 2və3 xətti):  ;bx±=∆  
c) )(xf=∆  funksiyası, yaxud qrafik və cədvəl şəklində. 
Əgər xətanın qiyməti bütün ölçmə diapozonunda dəyişmirsə (1 

xətti) (məsələn: dayaqlarda sürtünmə nəticəsində), onda belə xəta 
additiv (yaxud sıfırın xətası) adlanır. 

Əgər xəta, ölçülən kəmiyyətə proporsional dəyişirsə (2 xətti), 
onda belə xəta multiplikativ adlanır. 

Çox halda additiv və  multiplikativ xətalar bir yerdə iştirak 
edirlər. 

Mütləq xəta,  fiziki kəmiyyətin mütləq vahidləri ilə ifadə 
olunduğundan, bu ölçmə vasitəsini və ölçülən müxtəlif fiziki kəmiy-
yətləri müqayisə etməyə imkan vermir. Bu məqsəd üçün nisbi xə-
talardan δ istifadə etmək olar. Nisbi xəta, mütləq xətanın, həqiqi 
qiymətə nisbətinin faizlə ifadəsi kimi verilə bilər 
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Şəkil 3.5. Additiv və multiplikativ xətaların formalaşması 
 

%100
hx
∆

±=δ .                          (3.1) 

 

Bu düstur göstərir ki, eyni bir ölçmə vasitəsi üçün δ, xh         
artdıqca azalır və 0→hx  - da ∞ -a yaxınlaşır. Yəni sıfır başlanğıclı 
şkalanın başlanğıc hissəsində ölçmə apararkən, ölçmə xətası istənilən 
qədər böyük ola bilər. Ona görə də metrologiyada ölçmə vasitələrinin 
şkalalarının belə sahəsində ölçmə aparmağı qadağan etmə prinsipi 
mövcuddur. Xətaların normalaşdırılması prinsipi, onun ölçmə 
diapozonunda dəyişmə xarakterindən asılıdır. Əgər ölçmə vasitəsi 
yalnız additiv xətaya malikdirsə, onda buraxıla bilən mütləq xətanın 
həddi const=∆  olur  və δ  hiperbola üzrə dəyişir (şəkil 3.6.). Bu 

halda mütləq aA ±= , yaxud gətirilmə 





 =±=∆ const

x
a

 xətalarını 

normalaşdırmaq münasibdir. 
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Multiplikativ xətaların üstünlük təşkil etdikləri ölçmə 
vasitələrində nisbi xətaların buraxıla bilən hədlərini normalaşdırmaq 
münasibdir constc =±=δ  (şəkil 3.6.). Bu  üsulla elektroenerji 
hesablayıcılarını, dəyişən və sabit cərəyan körpülərini normalaş-
dırmaq olar. 

Additiv və multiplikativ xətaları normalaşdırmaq üçün daha 
mürəkkəb asılılıq qəbul edilmişdir. 

Doğrudan da, tutaq ki, ( )bxa +±=∆ , onda 

( ) 





 +±=+±=

∆
±=

x
abbxa

x
δ . 

 
        δ - nı, şkalanın son qiyməti sonx  ilə əlaqələndirmək üçün 

axırıncı tənliyə 
sonx
α

 əlavə edək və çıxaq (burada sonx - moduluna görə 

ölçmə hədlərindən ən böyüyüdür).   
     Onda  
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x
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-la işarə edək. 
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Düsturdan görünür ki, minδ -un minimal qiyməti  sonxx =  - da 
olacaqdır. Lakin təcrübədə δ - nın alınmasının digər halları da müm-
kündür. Ona görə də x0 - a uyğun olan minδ  qiymətini daxil edirlər. 
Onda: 

%100
1

0
















−
+±=

x
xdcδ  .                      (3.2) 

Burada x – in x0 -ə nəzərən artmasında da, yaxud azalmasında 
da δ -nin qiyməti artır. c -fiziki kəmiyyəti ölçmənin başlanğıc 
diapozonundakı xəta cb =δ ; d- kəmiyyəti ölçmənin diapozonunun 

sonundakı xətadır,  ,cson =δ   yəni 
 

;0

son
b x

c
∆

== δ      ;mbkd δδδ +==       
x
x

m
)(∆

=δ . 

 
Burada -xətanın additiv tərkibi;  -ölçmə həddi; -xətanın 
multiplikativ tərkibi; - mütləq xətanın qiymətidir. Xətanın 
mütləq qiyməti   ölçülən kəmiyyətin  hazırkı qiymətinə düz 
mütənasib olaraq artır. 

(3.2) düsturu yüksək dəqiqlikli ölçmə vasitələrinin, o cümlədən 
ədədi, çoxqiymətli müqavimət ölçüləri və s. üçün tətbiq edilir. 

Yalnız mütləq xətanın göstərilməsi müxtəlif ölçmə hədlərinə malik 
ölçmə vasitələrini biri-biri ilə dəqiqliyə görə müqayisə etməyə imkan 
verir. Nisbi xətanın göstərilməsi isə δ kəmiyyətinin qeyri sabitliyinə 
görə məhduddur (şəkil 3.7.b - də verilmiş hal istisna olmaqla). Buna 
görə də gətirilmə xətanın normalaşdırıl-ması daha geniş  yayılmışdır. 
Gətirilmə xətanın normalaşdırıl-ması,  - nın normalaşdırılmış  -
ə nisbətindən % - lə təyin edilir: 

0∆ sonx mδ
( )x∆

( )x∆ x

∆ Nx
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Şəkil 3.6. Additiv və multiplikativ tərkibli xətaların 
normalaşdırılması 
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%100
Nx
∆

±=γ . 

 Nx -in normalaşdırıcı qiymətlərini cihazın şkalasının 
növündən və xarakterindən asılı olaraq seçirlər. Şkalalar, bərabər 
ölçülü (şəkil 3.7.a, b, v, q) və qeyri bərabər ölçülü şkalalara 
ayrılırlar. Sonuncular əhəmiyyətli qeyri bərabər və dərəcəli 
şkalalara bölünürlər. 

Əhəmiyyətli qeyri bərabər şkala kimi, bölgüləri daralmış 
şkalalar başa düşülür. Bu şkalalarda, şkalanın işçi hissəsinin baş-
lanğıc və son qiymətlərinin cəminin yarısına uyğun gələn işarə, bu iş-
çi hissəsinin uzunluğunun 65 və 100%-i arasında yerləşmişdir (şəkil 
3.7.d). 

Dərəcəli şkalalar kimi, bölgüləri genişlənən və daralan, lakin 
əhəmiyyətli qeyri-bərabər şkalalar anlayışına aid olmayan şkalalar 
başa düşülür (şəkil 3.7.e). 

Nx  normalaşdırıcı qiymət aşağıdakılara bərabər götürülür: 
* əgər sıfır işarəsi şkalanın kənarında, yaxud şkalanın işçi hissəsi-

nin xaricindədirsə, onda  sonN xx =  (bərabər ölçülü şkala, şəkil 3.7.a -
50=Nx ; (şəkil 3.7.b) 55=Nx ; dərəcəli şkala, şəkil 3.7. e  - 4=Nx ); 
* əgər sıfır işarəsi şkala daxilindədirsə, onda Nx  şkalanın son 

qiymətlərinin cəminə bərabərdir (işarəni nəzərə almamaqla), Şəkil 
3.7.v, ;402020 =+=Nx  şəkil 3.7.q, ;604020 =+=Nx   

* əgər şkala əhəmiyyətli qeyri bərabərdirsə, onda Nx         
şkalanın uzunluğuna bərabər götürülür. Bu halda uzunluq   mm - lə 
ifadə olunduğundan, mütləq xəta da mm - lə ifadə olunmalıdır (şəkil 
3.7.d); 

* əgər ölçmə vasitəsi ölçülən kəmiyyətin nominal qiymətləri 
sapmasını ölçmək üçün nəzərdə tutulursa, onda    nominal   

qiymətinə bərabər götürülür, yəni . 
 

Nx x
xxN =
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Şəkil 3.7. Ölçmə vasitələrinin şkalalarının növləri 
 
 Ədədi ölçmə vasitələrinin və diskret çeviricilərin spesifik xəta 
növü, kvantlaşdırma xətasıdır. Burada ölçülən kəmiyyətin qiyməti və 
nominal qiymət yuvarlaqlaşdırma ilə daxil edilir. Şəkil 3.8.-də xəta 
zolağında  (ştrixlənmiş xətt)  ədədi ölçmə vasitəsinin nominal (1 
xətti) və real (2 xətti) xarakteristikalarının cari fərqi (kvantlaşdırma 
xətası) verilmişdir. 
 Ölçülən kəmiyyətin   ∆+,x  - dan ∆− -ya qədər olan intervalda 
təsadüfi qiymətlər ala biləcəyini nəzərə alsaq, onda kvantlaşdırma 
xətası additiv statik xəta olacaqdır. O, nə  x - ın cari qiymətindən, nə 
də x-ın verilmiş vaxtda dəyişmə sürətindən asılı deyildir. Şəkil 3.8.-
də q kəmiyyəti səviyyəyə görə kvantlaşdırma addımıdır. 
Kvantlaşdırma, fiziki kəmiyyətlərin diskret (fasiləli) qiymətlər al-
masına deyilir. 

Xətaların olması, ölçmə vasitələrinin (vericilər, cihazlar, 
məlumat informasiya sistemlərinin (MİS) və məlumat hesab-lama 
komplekslərinin (MHK) kanalları) xarakteristikalarının 
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müxtəlifliyinə səbəb olur. Onların  təcrübi müəyyənləşdirilmə-sində 
(ölçmə vasitələrinin göstəricilərinin dərəcələrə bölünmə-sində) hər 
hansı orta xətti tapırlar. 

Ölçmənin nəticələrinin səpələnməsini, ölçmə vasitələrinin 
göstəricilərinin səpələnməsindən və ölçmə  prosesinin eyniliyini 
(sabitliyini) xarakterizə edən, ölçülən kəmiyyətin özünün səpələnmə-
sindən fərqləndirmək lazımdır. 

Axırıncını diaqnostik ölçmələrdə xüsusi olaraq nəzərə almaq 
lazımdır. 

Ölçmənin nəticələrini qiymətləndirmək üçün təyin olunmuş tip 
(dərəcələrə bölünmüş) xarakteristikalarını, verilmiş tip ölçmə 
vasitələrinin nominal xarakteristikaları kimi  normalaşdırırlar. 

Ölçmə vasitələrinin bəzi nüsxələri üçün bir neçə xarakteristi-
kalardan birini, sənədlərini və konkret tətbiq etmə şəraitini nəzərə 
almaqla istifadə etməyə icazə verilir. 

Ölçmə vasitələrinin sistematik xətalarının xarakteristi-kala-
rını, müsbət və mənfi buraxıla bilən hədləri SX∆  təyin etməklə, ya-
xud onlarla birlikdə riyazi  gözləməni  [ ]SM ∆  və orta kvadratik 
sapmanı (OKS) [ ]S∆δ   nəzərə almaqla normalaşdırırlar. 

Təsadüfi xətaların xarakteristikalarını, orta kvadratik sapma-

sının buraxıla bilən həddi ilə 



∆

0

hσ , yaxud 



∆

0

hσ  - la birlikdə no-

minal normalaşdırılmış avtokorrelyasiya funksiyası 



 

τr  ilə, ya da 

təsadüfi xətanın spektral sıxlığının nominal funksiyası ( )ω
0
∆f  və bu 

funksiyaların buraxıla bilən sapmalarının nominal funksiyalara görə 
təyin olunması yolu ilə normalaşdırırlar. 

Qisterezisdən olan xətanı n
0
∆  ölçmə vasitəsinin giriş siqnalının 

(göstəricisinin) buraxıla bilən variasiyasının işarəsini nəzərə 
almamaqla, hH -ın həddini təyin etməklə normalaşdı-rırlar. 

Ölçmə vasitəsinin xətasının xarakteristikası, o cümlədən 

verilmiş intervalda buraxıla bilən xətanın  həddi  (müsbət və h
0
∆
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mənfi)  -la birlikdə təyin etməklə normalaşdırılır. Bu halda tərkib 
xətalarının əhəmiyyətliliyinə qiymət verilir. 

Əgər təsadüfi xətanın orta kvadratik sapması ölçmə 
diapozonunun hər bir nöqtəsində əhəmiyyətlidirsə və normativ texni-
ki sənədlərdə (NTS) təyin olunmuş qiymətləri keçmirsə, onda ölçmə 
vasitələri üçün xətaların xarakteristikaları normalaşdırılır 

 

- lə);    . 

 
Şəkil 3.8. Ədədi ölçmə vasitələrinin xətalarının kvantlaşdırılması 

 
İşləmə şəraitində xətalar, intervalın yuxarı y∆  və aşağı  α∆  

sərhədləri ilə müəyyənləşdirilirsə və normal şəraitdə xəta verilmiş 
ehtimalla P həmin sərhədlər daxilində yerləşirsə, onda ölçmə 
sistemlərinə və komplekslərinə daxil olmayan ölçmə vasitələrinə 

maxq  məhdudiyyəti şamil edilmir. 

hH

%(max danq h−∆
100max

0
hq ∆

≤



∆σ
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Təsir funksiyasını, nominal funksiya  ( )ξψ  və ondan sapan 
buraxıla bilən hədlərlə, yaxud yuxarı ( )ξψ y  və aşağı ( )ξψ a  hədlər 
daxil olmaqla, sərhəd funksiyalarına müəyyən etməklə normalaşdı-
rırlar. İkinci üsul çoxlu sayda eyni ölçmə vasitələrindən istifadə olun-
duqda, təsir funksiyasının böyük səpələnmələrində istifadə edilir. 

Təsiredici kəmiyyətlərin dəyişməsi ilə yaranan metroloji xa-
rakteristikaların (MX) qiymətlərinin dəyişməsini, təsiredici faktor-
ların dəyişməsinin verilmiş qiymətlərində, hədlərin ( )ξε h  müəy-
yənləşdirilməsi ilə normalaşdırırlar. 

Metroloji xarakteristikaların dəyişməsinin belə hədləri, ölçmə 
vasitələrinin buraxıla bilən əlavə xətalarının hədləri adlandırılır. 
         ( )ξψ   və ( )ξε h  kəmiyyətlərini bir qayda olaraq, hər bir təsir 
edici  faktordan ayrılıqda normalaşdırırlar. Əgər belə  faktorlar 
çoxdursa, onda ( ),..., 21 ξξψ  yaxud ( )...., 21 ξξε h   müəyyən edilir. 

Xətti (xətti olanlara yaxın), analoqlu və ədədi ölçmə 
vasitələrinin tam və xüsusi dinamik xarakteristikalarını, nominal 
xarakteristikaların birinə görə və ondan  buraxıla bilən sapmaları 
hədlərinə görə  normalaşdırırlar. Çoxlu nüsxələri olan ölçmə 
vasitələri üçün dinamik xarakteristikaların böyük səpələnmələri 
olduqda, göstərilən dinamik xarakteristikaların (DX) sərhəd 
qiymətlərini normalaşdırmaq olar. 

Ölçmə vasitələrinin, ölçmələrin alət xətalarına təsir etmə  
qabiliyyətini əks etdirən xarakteristikalarını, nominal xarakteristi-
kaları və onlardan buraxıla bilən sapmalarının hədlərini, yaxud sər-
həd şərtlərini müəyyən etməklə normalaşdırırlar. 

Ölçmə vasitələrinin çıxış siqnalının məlumatsız parametrlərini, 
bu parametrlərin nominal qiymətlərini və onlardan buraxıla bilən 
sapmalarının hədlərini, yaxud sərhəd şərtlərini müəyyən etməklə 
normalaşdırırlar. 

 
3.3. Ölçmə vasitələrinin dəqiqlik sinifləri. 

 
Əvvəlki paraqrafda göstərilən  metroloji xarakteristika-ların 

(MX) nomenklaturası, məlum mənada yüksək dəqiqliyə malik labo-
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ratoriya ölçmələrində metroloji attestasiyalarda istifadə olunan və 
bütövlükdə digər ölçmə vasitələrinin metroloji xarakteristikalarının 
ciddi normalaşdırmasını nəzərdə tutur. 

Təsadüfi və sistematik xətaların fərqləndirilmədiyi hallarda, 
ölçmə vasitələrinin dinamiki xətaları əhəmiyyət kəsb etmədikdə, 
təsiredici faktorlar nəzərə alınmadıqda və s. texniki ölçmələrdə 
kobud normalaşdırmadan-ölçmə vasitələrinə müəyyən dəqiqlik 
sinifləri verməkdən istifadə etmək olar. 

Ölçmə vasitələrinin müxtəlif xassələrini müəyyən edən   met-
roloji xassələrin ümumiləşdirilməsinə dəqiqlik sinfi deyilir.  
Məsələn: göstərən elektroölçmə cihazlarında dəqiqlik sinfi əsas xəta-
dan başqa, eyni zamanda göstərmənin variasiyasını, elektrik kəmiy-
yətlərinin ölçülərində qeyri stabillik kəmiyyətini (ölçünün qiymətinin 
il ərzində faizlə dəyişməsi) də daxil edir. Ölçmə vasitələrinin 
dəqiqlik sinifləri sistematik və təsadüfi  xətaları prinsip etibarı ilə 
nəzərdə tutur. Lakin o, bu ölçmə vasitələrinin köməyi ilə yerinə ye-
tirilən ölçmələrin dəqiqliyini birbaşa xarakterizə etmir. Çünki ölçmə 
dəqiqliyi ölçmə metodundan, ölçmə vasitəsinin obyektlə qarşılıqlı 
əlaqəsindən, ölçmə şəraitindən və s. asılıdır. 

Məsələn: kəmiyyəti 1% dəqiqliklə ölçmək üçün, 1% xətaya 
malik ölçmə vasitəsini seçmək kifayət deyil. Seçilmiş ölçmə vasitəsi 
daha az xətaya malik olmalıdır. Çünki ən azı metodiki xətasını nə-
zərə almaq lazımdır. 

Bəzi hallarda ölçmə xətası cihazın xətasından az ola bilər (sıfır 
ölçmə metodu). Məsələn: ölçmə sxemi elə qurulur ki, ölçülən 
kəmiyyətlərin fərqi 1%-ə bərabər olduqda, sıfır-indikatorun əqrəbi 
tam 100 bölgüyə qədər dönür. 

Ölçmə vasitələrinin özlərinin və onların metroloji xarakteristi-
kalarının müxtəlifliyi səbəbindən dəqiqlik siniflərinin təyin edil-
məsinin bir neçə üsulundan istifadə edilir. (ГОСТ 8.401-80). Burada 
aşağıdakı müddəalar əsas götürülür: 

* norma kimi, sistematik və təsadüfi xətalar daxil olmaqla 
buraxıla bilən xətaların hədləri götürülür; 

* əsas  δ əs və δ əl əlavə xətaların bütün növləri ayrı-ayrılıqda 
normalaşdırılır. 
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Dəqiqlik sinfini təyin edərkən ilk növbədə buraxıla bilən əsas 
xətanın δ əs hədləri normalaşdırılır. Buraxıla bilən əlavə xətanın 
hədləri, əsas xətanın [δ əs] hissəsi kimi müəyyənləşdirilir. 

Ölçmə vasitələrinə dəqiqlik sinifləri, onların yaradılması zama-
nı, dövlət qəbul yoxlamalarının nəticələrinə görə verilir. Əgər ölçmə 
vasitəsi, eyni bir kəmiyyətin  müxtəlif diapozonlarda və yaxud 
müxtəlif fiziki kəmiyyətlərin ölçülməsi üçün nəzərdə tutulursa, onda 
bu ölçmə vasitələrinə dəqiqlik dərəcələri, diapozonlara, yaxud öl-
çülən fiziki kəmiyyətlərə görə verilir. 

İstismar zamanı ölçmə vasitələri bu dəqiqlik siniflərinə   uyğun 
gəlməlidirlər. Lakin uyğun istismar tələbləri  verildikdə, istehsalatda 
verilmiş dəqiqlik sinifləri, istismarda aşağı salına bilər. 

Əsas və nisbi xətaların buraxıla bilən hədləri mütləq, nisbi, 
yaxud gətirilmə xətalar formasında ifadə oluna bilər. 

Standartlara görə (məsələn: ГОСТ 8.401-80) əsas dəqiqlik si-
nifləri kimi, ölçmə vasitələrinin üç növ dəqiqlik sinifləri müəyyən-
ləşdirilir: 

* ölçülən kəmiyyətin vahidlərində, yaxud şkalalar bölgülərin-
də, buraxıla bilən mütləq xətanın hədləri üçün; 

* ədədlər sırası şəklində, buraxıla bilən nisbi xətanın hədləri 
üçün 

 
nA 10⋅±=δ .                            (3.4) 

 
Burada A=1; 1,5 (1,6); 2; 2,5; (3); 4; 5  və  6;  1,6 və 3 buraxıla 

bilən, lakin məsləhət görülməyən ədədlərdir: ;1=n ;2;1 −− ...; eyni sıra 
ilə (3.4) buraxıla bilən gətirilmə xətanın hədləri üçün: nA 10⋅±=γ  

Mütləq xəta, dəyişməz sərhədlərdə bir ədədlə a±∆ , mütləq 
xətanın sərhədlərinin xətti dəyişməsində iki hədli ( )bxa +±=∆  ilə, 
yəni additiv və multiplikativ xətaların birlikdə yaranması ilə  (şəkil 
3.5.), yaxud  cədvəllər, sərhədlərin qeyri-xətti dəyişməsi 
funksiyasının qrafiki şəklində ifadə oluna bilər. Məsələn: cədvəl 3.1 
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Cədvəl 3.1. 
Voltmetr M-366-nın buraxıla bilən mütləq xətasının hədləri 

Ölçmə vasitəsinin  
göstəricisi, V 0 10 20 30 40 50 60 70 75 

Xəta ∆,V -0,20 -0,10 0 0,10 0,20 0,35 0,45 0,55 0,70 
 

Ölçmə vasitələrinin mütləq xəta ilə ifadə olunan dəqiqlik 
sinifləri latın əlifbasının böyük hərfləri ilə, yaxud rum rəqəmləri ilə 
işarə edilir. Burada hərflər əlifbanın başlanğıcından uzaqlaşdıqca, 
buraxıla bilən mütləq xətanın qiyməti artır. Məsələn: C sinifli ölçmə 
vasitəsi, M  sinifli ölçmə vasitələrindən daha dəqiqdir, daha doğrusu 
bu ədəd şərti işarədir və xətanın qiymətini təyin etmir. 

Dəqiqlik sinfi ölçmə vasitəsinin nisbi xətasına nəzərən iki 
üsulla təyin edilir. 

Əgər ölçmə vasitəsinin xətası, əsasən multiplikativ xətadırsa, 
onda buraxıla bilən əsas nisbi xətanın hədləri aşağıdakı düsturla təyin 
olunur: 

 

qA
x

±=⋅=
∆

−±= 10%100δ .                  (3.5) 

 
Dəyişən cərəyan körpülərinin, elektroenerji hesablayıcılarının, 

gərginlik bölücülərinin, ölçmə transformatorlarının və s. dəqiqlik 
sinifləri belə işarə edilir. 

Əgər ölçmə vasitəsi həm multiplikativ, həm də additiv xətaya 
malikdirsə, onda dəqiqlik sinfi iki ədədlə, aşağıdakı formuladakı c və 
d-yə uyğun qiymətlərlə işarə edilir. 

 

















−+±= 10

x
xdcδ .                            (3.6) 
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Buradakı  c  və d  də (3.4) sırası vasitəsi ilə ifadə olunur. Bir 

qayda olaraq dc  . Məsələn: 
01,0
12,0  göstərir ki, 01,0,02,0 == dc   yəni 

nisbi xətanın, ölçmə diapozonunun başlanğıcına qədər olan gətirilmə 
qiyməti  başγ %02,0=  , sonunda isə %01,0=sonγ    olur. 

Bundan başqa standarta görə (ГОСТ 22261-94) buraxıla bilən 
əsas xətanın hədlərini, nisbi xəta şəklində, detsibellərlə dB     ifadə 
edirlər: 

 







 ∆
+′=

x
gA 1δ

 
 

Energetik kəmiyyətlərin (güc, enerji, enerjinin sıxlığı) 
ölçülməsində 10=′A ; elektromaqnit güc kəmiyyətlərinin (gərginlik, 
cərəyan şiddəti, sahənin gərginliyi) ölçülməsində 20=′A  götürülür. 

Əgər iki cihaz müxtəlif həssaslığa malikdirlərsə  
tV
dBS 100

1 −=   

və  
tV

dBS 95
2 −== , onda ikinci ölçmə vasitəsinin həssaslığı birincidən 

çoxdur. Çünki 10095 −−  . Ən çox yayılan üsullardan biri (xüsusən 
analoqlu ölçmə vasitələri üçün) gətirilmə xətaya görə dəqiqlik 
siniflərinin normalaşdırıl-masıdır: 

 
n

N

A
x

10%100 ⋅±=
∆

±=γ .                  (3.7) 

 
Bu halda dəqiqlik sinfinin şərti işarələnməsi, Nx  - in normalaş-

dırıcı qiymətlərindən, yəni ölçmə vasitəsinin şkalasından asılıdır. 
Əgər Nx  ölçülən kəmiyyətin vahidləri ilə təqdim olunursa, 

onda dəqiqlik sinfi buraxıla bilən gətirilmə xətanın həddi ilə eyni 
olan ədədlə işarə edilir. Məsələn: 1,5 dəqiqlik sinifi,  %5,1=γ  
olduğunu göstərir. 
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Əgər Nx  şkalanın uzunluğudursa (məsələn: ampermetrlərdə), 
onda 1,5 dəqiqlik sinfi, şkalanın %5,1=γ  uzunluğunu göstərir. 

Dəqiqlik sinfini göstərən ədəd, həmişə buraxıla bilən xətanın 
hədlərini xarakterizə etmir. Məsələn: elektrik kəmiyyətləri-nin bəzi 
birqiymətli ölçülərində, o qeyri stabilliyi, yəni ölçünün qiymətinin il 
ərzində neçə faiz dəyişməsini xarakterizə edir. 

(3.6) və (3.7) düsturlarının müqayisəsi göstərir ki, birinci 
heporbolik, ikinci isə xətti asılılığı əks etdirir. (3.6) yazılış 
formasında mütləq xəta aşağıdakı şəkli alır: 

 












−+=∆

00

0 1
100 x

xd
x
xcx . 

 
Əgər 03xx   olarsa, onda şkala birdən qeyri-xətti olur və bu 

sahədə ölçmənin aparılması münasib olmur. Başqa ölçmə 
diapozonuna keçid məqsədəuyğun olur. Hesablama əmsalları c və  d  
(3.4)-də qəbul edilmiş sıralara qədər yuvarlaqlaşdırılır. Onların 
gətirilmə xətalara görə dəqiqlik sinifləri γ ilə münasibəti cədvəl 
3.2.-də verilmişdir. 

 
Cədvəl 3.2. 

Dəqiqlik siniflərinin γ və 
d
c   əmsallarının münasibəti 

Dəqiqlik sinfi 1,0 
 

1,5 2,5 4,0 

d
c əmsalları 

 
0,1

4
 

5,1
6

 

5,2
10

 

0,4
15

 

        
Additiv xətanın mənfi təsiri ondan ibarətdir ki, o eyni bir ölçmə 

vasitəsinin həm böyük, həm də kiçik kəmiyyətlərinin ölçməsində 
istifadə etməyə imkan vermir. Buna görə də ölçmə vasitələrinin 
şkalasının başlanğıc hissəsində ölçməni aparmaq olmaz. Nisbi 
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xətanın düsturundan  
x
∆

=δ   görünür ki, onun qiyməti   x -ə əks 

istiqamətdə mütənasib olaraq artır (şəkil 3.8.), yəni nisbi xəta, yalnız 
şkalanın axırıncı işarəsində ölçmə vasitələrinin  dəqiqlik sinfinə 
bərabərdir ( )sonxx = . 0→x  olduqda, ∞→δ  olur. Ölçülən 
kəmiyyətin  minx  qiymətinə qədər azaldılması zamanı, nisbi xəta 
100%-ə çatır. Ölçülən kəmiyyətin belə qiyməti həsasslığın hüdudu 
adlanır. Bu  kəmiyyət, ölçülən kəmiyyətlərin tam diapozonunu tamD  
aşağıdan məhdudlaşdırır. tamD -nin yuxarı sərhəddi isə ölçmənin 
həddi sonx  ilə məhdudlaşır. 

minx
x

D son
t =  nisbətini eyni zamanda ölçmənin tam dinamik 

diapozonu da adlandırırlar. 
Onda nisbi xətanın bəzi qiymətlərinə δ bəz əsaslanaraq 

(məsələn: δ bəz = 5,10 və 20%) aşağıdan işçi diapozonunu D iş     

məhdudlaşdırmaq olar (şəkil 3.9), yəni D iş kəmiyyətini kifayət qədər 
sərbəst təyin etmək olar. 

Göstərilənləri ümumiləşdirərək deyə bilərik ki, əgər ölçmə 
vasitəsinin dəqiqlik sinfi ən böyük buraxıla bilən gətirilmə xətanın 
qiymətinə görə təyin edilirsə və konkret ölçmənin xətasını qiymət-
ləndirmək üçün verilən nöqtədə mütləq, yaxud nisbi xətanın qiymə-
tini bilmək lazımdırsa, onda bu halda 1% nisbi xəta ilə ölçmə üçün 1-
ci sinif ölçmə vasitəsinin seçilməsi o zaman düzgün hesab edilə bilər 
ki, ölçmə vasitəsinin yuxarı həddi xN kəmiyyətin ölçülən qiymətinə x  
bərabər olsun. 

Qalan hallarda ölçmənin nisbi xətasını aşağıdakı düsturla təyin 
etmək lazımdır: 

 

ölc .                                                       (3.8) 

 
 

δ
x

xN== γ
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Şəkil 3.9. Həsaslıq həddinin qiymətləndirilməsi 

 
 Beləliklə, göstərməni qeyd etmək ölçmə demək deyildir və 
ölçmənin xətasını da mütləq qiymətləndirmək lazımdır. Nəzərə 
almaq lazımdır ki, təsadüfi xətalar nəticəni etibarsız, sistematik 
xətalar isə qeyri düzgün edir. Ölçmə vasitələrinin nisbi xətasının 
buraxıla bilən qiyməti ölçmənin tələb edilən dəqiqliyi δ ölç ilə 
müəyyənləşdirilir. Ən böyük mümkün mütləq xətanın şkalanın bütün 
nöqtələrində alınması ehtimalının sabitliyi (3.8) düsturundan görünür. 
Adətən şkalanın işçi sahəsi daxilindəki nisbi xəta, gətirilmə xətadan üç 
dəfədən artıq  ola bilməz. Bu şərtin bərabər şkalalı ölçmə vasitələrinə 
görə yerinə yetirilməsi ona gətirib çıxarır ki, bir tərəfli şkalada işçi 
diapozon  ∆ iş , onun  axırının üçdə ikisini (şəkil 3.10.a), eyni 
diapozonda, iki tərəfli şkalada isə üçdən birini tutur (şəkil 3.10.b). 
Sıfırsız şkalada D iş şkalanın bütün uzunluğuna tətbiq oluna bilər (şəkil 
3.10.a), yəni qeyri işçi zona 0=⋅zqL . 

Bəzi ölçmə vasitələri üçün nisbi xətanın ölçülən kəmiyyətdən 
asılılığı mürəkkəb asılılıqla xarakterizə olunur və bu dəqiqliyin la-
qorifmik xaraktertistikasına gətirib çıxarır. 
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Bunlar əsasən geniş diapozonlu ölçmə vasitələridir. Məsələn: 
sabit cərəyan körpüləri, müqavimət körpüləri, ədədi tezlik ölçənlər və 
s. Bunlar üçün standart (ГОСТ 8.401-8-) dəqiqlik sinfinin nor-
mallaşdırılmasını üç hissəli düsturla yerinə yetirməyə icazə verir: 

 

( )
son

aş x
x

x
xx ++= δδ min .                           (3.9)  

 
Burada minx  və sonx  - həssaslığın hüdudu və həddidir; δ aş şə-

kil 3.9.-da verilmiş göstəricilərdə aşağıdan işçi diapozonunu məh-
dudlaşdıran nisbi xətadır. 

Məsələn: müqavimətin geniş diapozonlu korpusunun texniki 
sənədlərində göstərilir ki, nisbi xəta göstərilən diapozonlardakı qiy-
mətlərini keçmir: 

 
%;5,0010,...,10 42 −m  %;110,..,5 5 −Om  %;510,...,5,0 6 −Om  

 %10102,...,2,0 6 −⋅ Om  və %.20104,...,1,0 6 −⋅ Om  
 

δ  bəz %,5,0= Omx 02,0min =  
və Omxson

61020 ⋅=  olduqda,  
 
istənilən x üçün nisbi xəta  
 

( ) %100
1020100

5,002,0
6 





⋅
++=

x
xxδ  olacaqdır. 

 
 

Dəqiqlik siniflərinin sənədlərdə və cihazlarda işarə edilməsi 
cədvəl 3.3-də verilmişdir. 

Misal 3.1  Ölçmə sərhəddi 0-50A olan cihazın şkalasına görə və 
bərabərölçülü şkalaya görə hesabat 25A-dir. Ölçmə xətalarının digər 

növlərini nəzərə almamaqla, dəqiqlik sinifləri   ;
01,0
02,0   0,5  və  0,5  

olan müxtəlif ölçmə vasitələrindən istifadə etməklə bu hesabatın 
buraxıla bilən  mütləq xətasının hədlərini qiymətləndirməli. 
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Həlli 1. Dəqiqlik sinfi    olan ölçmə vasitəsi (ÖV) üçün: 

 

 

 

 və  - lə olduğundan 
 

 

2. Dəqiqlik sinfi    0,5     olan ÖV üçün: 
 

  

 

3. Dəqiqlik sinfi 0,5 olan ÖV üçün: 

  burada x= 50, onda  

 
3.4. Ölçmə sisteminin xətalarının hesablanması 

 
Ölçmə sistemləri müxtəlif növ fiziki kəmiyyətləri müxtəlif 

ölçmə kanalları (ÖK) vasitəsi ilə qəbul etmə, emal etmə və saxlama 
üçün nəzərdə tutulmuşdur. Buna görə də  ölçmə sistemlərinin 
xətalarının hesablanması, onun ayrı-ayrı ölçmə kanallarının 
xətalarının qiymətləndirilməsinə gətirilir. 

 

01,0
02,0

















−+±=

∆
= 1

x
xdc

x
sonδ

01,0;02,0;50;25 ==== dcxx son %−δ

A008,001,0251
25
5001,002,0 ±=








⋅






 −+±=∆

;
x
∆

±=δ A185,05,02501,0 ±=⋅⋅±=∆

;Nx
∆

±=γ A25,005,05001,0 ±=⋅⋅±=∆
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Şəkil 3.10 Ölçmə vasitəsinin işçi zonasının qiymətləndirilməsi 
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Cədvəl 3.3. 
Xətaların hesablanması düsturları və ölçmə vasitələrinin dəqiqlik 

siniflərinin işarə edilməsi 
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 (3.6) düsturuna uyğun olaraq ölçmə sisteminin ölçmə 
kanalının yekun nisbi xətası aşağıdakı kimi olur: 

δ ök 















−+±= 1)(

x
xhx basson δδ  .                        (3.10) 

Burada, x - ölçülən kəmiyyətin cari qiyməti; hx - nisbi xətanın 
kiçik olduğu kanalın ölçmə diapozonun verilmiş həddi; δ baş, δ son - 
diapozonun uyğun olaraq başlanğıcında və sonunda nisbi xətalarıdır. 

Ölçmə sistemi, müxtəlif qəbuledici, çevirici və qeydedici 
həlqələrin zənciri olduğundan, δ ök - nı təyin etmək üçün hər şeydən 
əvvəl bu m  həlqələrin xətalarının orta kvadratik sapmalarını (OKS) 
σ j qiymətləndirmək lazımdır. Onda ölçmə kanallarının xətalarının 
yekunlaşdırıcı orta kvadratik sapması: 

σ ök ∑ ∑
= =

+=
m

i

m

i
i

1 1

2 σσ i əlavə                                           (3.11) 

 

olacaqdır. 
Burada σ iəlavə - n təsiredici faktorlardan yaranan əlavə xətalar; 

;
j

j
j K

δ
σ =  −jδ buraxıla bilən əsas xətanın sərhəddi; jK - xətaların, 

verilmiş intervalda paylanma qanunu və inanma ehtimalı ilə  
tapılmasına əsaslanan kvantil əmsaldır. 

Misal 3.2. Struktur sxemi şəkil 3.11.-də verilmiş güc ölçən 
kanalın xətasını təyin edin. Burada CT və GT uyğun olaraq cərəyan 
və gərginlik transformatorları, Çlpl, ÇlIU - güc və cərəyan çeviriciləri; 
K-komutator, ARC-analoq rəqəm çeviricisi-dir. Verilmiş ilkin 
məlumatlar: cərəyan transformatorunun ölçmə başlanğıcındakı nisbi 
xəta 1=CTbδ ; sonunda- %;5,0=CTSδ  gərginlik transformatorunun (GT) 
nisbi xətası %5,0=gTδ ; güçün çevrilməsinin xətasının orta kvadratik 
sapması beş hissədən ibarətdir: əsas xəta (1%); pulsasiyadan olan 
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xəta (0,2%); cos ϕ -nin dəyişməsindən yaranan əlavə xətalar 
(0,15%); qidalanma gərginliyinin dəyişməsindən yaranan xətalar 
(0,1%); ətraf mühitin temperaturunun qərarsızlığından yaranan 
xətalar (0,6); cosϕ =0,85; IUδ =0,06% və ətraf mühitin 
temperaturunun dəyişməsindən yaranan xətalar. 128 kanallı 
komutatorun xətası üç hissədən ibarətdir: açıq açarın gərginliyinin 
aşağı düşməsi (0,4%), açarla bağlanmış 127 kanalın hər birindən 
cərəyan əksilməsi (0,13%) və aparan tezliyin pulsasiyası 
(0,06%); %,2,0=sonARCδ   %3,0=kARCδ   
 

 
Şəkil 3.11 Gücü ölçmək üçün kanal 

 
Həlli.  
 
1.Xətanın paylanması qanununun məlum olmadığını nəzərə 

alaraq, onu bərabərölçülü qəbul edirik (k=1,73) və (3.11) düsturuna 
görə tapırıq %06,0=CTSδ  və %.29,0=CTbδ  

 
2. Cərəyan transformatoru üçün %5,0=CTSδ . Əvvəlki şərti qəbul 

edərək, %29,0== CTSCTb δδ . 
 
3. Güc çeviricisi üçün pIpispib δδδ =− . 
Onda  

== ∑
=

n

i
ipI

1

2σσ %06,11,015,02,01 2222 =+++  

I= I= 
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 Burada ətraf temperaturun qərarsızlığından yaranan xəta nə-
zərə  alınmamışdır. Çünki bu xəta çeviricinin Cl tb  xətası ilə sərt kor-
relyasiya olunmuşdur. Çeviricinin xətası  σIö=0,06%. Bu halda xəta-
ların orta kvadratik sapması cəbri olaraq toplanır 
σ əl= %66,0=+σσ pI  və bu çeviricilərin cəmlənmiş xətalarında nə-
zərə alınır. 

Çevirici başqa xətalara malik olmadığından onun ümumi xə-
tası: 

 

      σσσ += 2
pIce əl %3,166,006,1 =+=

 
təşkil edəcəkdir. 

 
4.  Komutator üçün 1-ci bənddəki şərti qəbul etsək yaza   bi-

lərik: 
 

%24,006,013,04,0
73,1
1 222 =++=kσ . 

 
Burada kskbk σσσ == . 
 

5.  Analoq-rəqəmli çeviricinin nisbi xətaları verilmişdir. 
Onların paylanması qanununun bərabərölçülü olduğunu qəbul etsək, 
alarıq: 

 

;13,0
73,1
2,0
==ARCbσ   %17,0

73,1
3,0
==ARCSσ . 

 
6. Diapozonun sonu üçün ölçmə kanalının orta kvadratik 

sapmasının son qiyməti: 
 

             σ öks %,37,113,024,030,129,006,0 22222 =++++=
 

 
diapozonunun başlanğıcı üçün: 

Iö 
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%71,117,024,030,129,029,0 22222 =++++=okbσ  
 

7. İnanma ehtimalı üçün kvantil əmsalını 95,1=k  qəbul 
edərək, ölçmə kanalının ölçmə diapozonunun başlanğıcı və sonu 
üçün ala bilərik: 

 

%66,237,195,1 =⋅=sδ  və %32,371,195,1 =⋅=bδ . 

 

Onda (3.4) sırasına görə yuvarlaqlamanı nəzərə almaqla yaza 
bilərik: 

 

δ ök .35,2)( 















+±=

x
xX a

 

 

Xətanın bu hesabı qiymətini, ölçmə kanalının elementlərinin 
köhnəlməsini  nəzərə alan ehtiyat əmsalına vurmaq lazımdır. Adətən 
ölçmə kanalının baxılan həlqələri üçün köhnəlmə  surəti il ərzində 
0,1%-i keçmir. 
 

3.5. Rəqəmli ölçmə vasitələrinin metroloji 
xarakteristikaları 

 
3.5.1. Ümumi müddəalar 
Rəqəmli ölçmə vasitələri kimi (RÖV), göstəriciləri rəqəmlə he-

sablayan, yaxud ölçmə məlumatlarını rəqəmlərə çevirməni nəzərdə 
tutan cihazlar  başa düşülür: məsələn: rəqəmli ölçmə qurğuları (ci-
hazları) (RÖQ) (RÖC); məlumat hesablama kompleksləri (MHK); 
analoq-rəqəm ölçmə çeviriciləri (ARÇ); rəqəmli analoq ölçmə çevi-
riciləri (RAÖ).  Rəqəmli ölçmə vasitələrinin (RÖV) normalaşdırılan 
metroloji xarakteristikaları (NMX) onların təyinatından asılı olaraq 
müəyyənləşdirilir. Əgər onlar ölçmə vasitələrinə aiddirlərsə, onda 
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əsas kimi müxtəlif metroloji standartlardan istifadə olunur 
(məsələn: ГОСТ 8.009-84, ГОСТ 8.401-80 və s). Əgər rəqəmli 
ölçmə vasitələri (RÖV) avtomatlaşdırma vasitələri kimi istifadə 
olunursa, onda digər standartlardan istifadə olunur. 

Rəqəmli ölçmə vasitələrinin əksəriyyəti üçün ölçülən kəmiy-
yətin xətti çevirilməsi  xarakterikdir, yəni rəqəmli ölçmə vasitəsinin 
göstəricisi ölçülən kəmiyyətin ədədi qiymətinə, yaxud onun bu 
qiymətdən sapan qiymətinə mütənasibdir. 

Birbaşa, dolayısı ilə, yaxud, ümumi ölçmələr üçün birhədli, 
çoxhədli və kombinə edilmiş rəqəmli ölçmə vasitələrini fərqləndirir-
lər. 

Rəqəmli ölçmə vasitələrinin (RÖV) ümumiləşdirilmiş sxeminə 
(şəkil 3.12.) giriş kəmiyyətinin analoq çeviricisi (AÇ), kvantlayıcı 
(KV), çevirici (ÇK) və hesablama qurğusu (HQ) daxildir. 

Sadələşdirmək üçün sxemdə (şəkil 3.12.) sinxronlaşdırma, 
idarə etmə, yaddaş və digər bloklar və quruluşlar verilməmişdir. 

 

 
 

Şəkil 3.12. Rəqəmli  ölçmə vasitəsinin blok sxemi 
 

Kvantlaşdırıcı giriş analoq siqnalı səviyyəyə (yaxud vaxta) 
görə kvantlaşdırmanı həyata keçirir. Ümumi halda rəqəmli ölçmə 
vasitələri ölçülən kəmiyyət üzərində üç əməliyyat aparır - səviyyəyə 
görə  kvantlaşdırma, vaxta görə diskretləşdirmə və kodlaşdırma. 
Səviyyə görə kvantlaşdırmanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bx  

(aşağı qiymət) - dən yx  ( yuxarı qiymət) - ə qədər olan diapozonda 
siqnalın sonsuz sayda  nöqtələri çıxış  kodlarının son və hesabi 
çoxluğuna uyğunlaşdırılır. 

Vaxta görə  diskretləşdirmə ölçmənin dövrü (diskret), vaxtın 
müəyyən  momentlərində (məsələn: siklin  generator ilə verilən 
momentlərində) aparılması ilə xarakterizə  olunur. 
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Giriş siqnalının verilməsi momenti ilə kodun alınması momenti 
arasındakı vaxt intervalı, siklin müddəti (vaxtı) adlanır. 

Rəqəmli ölçmə vasitəsinin (RÖV) işləmə prinsipi onun kvant-
laşdırıcısının işləmə prinsipi ilə müəyyənləşdirilir. Vaxt-impuls 
rəqəmli ölçmə vasitəsi, vaxtın intervalı kvantlaşdırıcı-sına, tezlik-
impuls rəqəmli ölçmə vasitəsi tezlik kvantlaşdırıcı-sına, kod-impuls  
rəqəmli ölçmə vasitəsi (yaxud dərəcəyə görə tarazlaşdırıcı) sabit 
cərəyan, yaxud gərginlik kvantlaşdırıcısına malikdir. Bəzən kvant-
laşdırıcıların birləşməsinə (kombinasiyası-na) da rast gəlinir. 

Ümumi halda rəqəmli ölçmə vasitəsinin hesablama qurğusunun 
göstəricisi 

 
quy =                                   (3.12) 

 
ifadəsi ilə yazılır. 

Burada q, ölçülən kəmiyyətin vahidlərində kvantlaşdırma 
addımıdır (kvant, pillə). 

q sabiti - rəqəmli ölçmə vasitəsinin mühüm metroloji        xa-
rakteristikasıdır. Bu göstərici ölçülən kəmiyyətlə x çıxış kodu arasın-
da əlaqəni təyin edir və rəqəmli ölçmə vasitəsinin həssaslığını mü-

əyyənləşdirir  .1








=

q
S  

Bəzən q kəmiyyəti, kodun ən kiçik dərəcəsinin vahidinin 
nominal qiyməti də adlandırılır. Adətən 

 
mkq 10= . 

 
Burada ,2;1=k  yaxud 5; m- istənilən tam ədəd  (müsbət, yaxud 

mənfi), yaxud sıfırdır. 
Belə adlandırma onunla əlaqədardır ki, adətən 1=k  olduqda, 

kvantlaşdırmanın nominal pilləsi µ=q  olur. Burada N,µ  çıxış 
kodunun ən kiçik dərəcəsinin vahidinin qiymətidir. Məsələn: 2=k  
olduqda kiçik onluq dərəcəsində, ölçmənin nəticəsini ifadə edən 
ədəd, yalnız cüt ədədləri və sıfırı  əks etdirir. Əgər 5=k  olarsa yalnız 
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0 və 5 əks etdirilir. 5=K olduqda kvant kiçik dərəcənin vahidinin 
qiymətindən 5 dəfə çoxdur ( )µ5=q . 

İstənilən rəqəmli ölçmə vasitəsində müəyyən sayda onluq 
dərəcələr nəzərdə tutulmuşdur. Bunlardan hər biri, 0-dan 9-a qədər 
olan rəqəmlərə uyğun giriş siqnalının mümkün vəziyyətini reallaşdı-
rır. Onda hesablama  qurğusunda (HQ) əks etdirilə bilən maksimal 
ədəd maxN  üç dərəcədə 999, dörd dərəcədə 9999 və s. təşkil edəcək-
dir. Əqrəbli ölçmə vasitələrinə oxşar olaraq maxN  ədədini, rəqəmli 
şkalanın uzunluğu adlandırırlar.  

Kvantların sayı 1, =kNq  olduqda aN −max  uyğun gəlir. Ümu-

mi halda k
N

Nq
max=

 
və qN

 rəqəmli ölçmə vasitələrinin icazə 

vermə (işləmə) qabiliyyəti adlanır. Bu parametr münasibət göstəricisi 
adlanır, məsələn: 1:999. maxN  kəmiyyəti rəqəmli ölçmə vasitələrinin 
dərəcələnməsi ilə və böyük dərəcənin tam istifadə olunması ilə 
müəyyənləşdirilir. 

 
1max −= ncN . 

 
Burada c - hesablama sisteminin əsası, n  - dərəcələrin sayıdır. 

Məsələn: 10=c  və 4=n olduqda 
 

9999110000max =−=N  
 

Ölçmə diapozonunun verilmiş yuxarı sərhədlərində maxX   
 

maxmax
1 x
q

N = . 

 
Rəqəmli ölçmə vasitələrinin ölçmə xətalarının analizində iki 

rejimə, statik və dinamik rejimə baxılır. 
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Dinamik rejimdə ölçmə xətası yalnız rəqəmli ölçmə 
vasitələrinin (RÖV) xassələrindən asılı deyil. Burada eyni zamanda 
ölçülən siqnalın xassələri də nəzərə alınmalıdır (məsələn: rəqəmli 
ölçmə vasitəsinə verilən siqnalın qirX dəyişməsinin tezlik spektri də 
nəzərə alınmalıdır). Buna görə də rəqəmli ölçmə vasitəsinin dinamik 
xassələrinin dinamik rejimdə ölçmə xətasına təsirini izah edərkən 
dinamik xəta anlayışından istifadə edilmir və yalnız rəqəmli ölçmə 
vasitəsinin özünün dinamik xarakteristikaları, məsələn onun keçid 
xarakteristikasına baxılır. 

 
3.5.2. Rəqəmli ölçmə vasitələrinin statik xətaları. 
Xətti rəqəmli ölçmə vasitəsinin əsas metroloji xarakteristikası 

çevirmənin nominal funksiyasıdır, 
 

xKy s=                                         (3.13) 
 

      Yaxud 

 
                xKyy s+= min .                              (3.14) 
 

Burada consK s =  -çevirmənin nominal əmsalıdır. 
 
Şəkil 3.13.-də verilmiş pilləli xətt (3.13)-ə uyğun düsturla 

yazılır: 
 









+= xsiqn

q
xntxKy s 5,0 .    (3.15) 

 
Şəkil 3.14.-də verilmiş pilləli xətt isə (3.14) tənliyinə uyğun 

düsturla yazılır: 
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( ) ( )







−+

−
+= min

min
min 5,0 xxsiqn

q
xxntqKyy s  .   (3.16) 

 

Burada [ ]Ant “A-nın tam hissəsi”-ni ifadə edir; siqn A, A 
ədədinin funksiyasıdır 0( ≥A  olduqda siqn A=1 və 0A  olduqda 
siqn  A= –1) 

Demək olar ki, bütün rəqəmli ölçmə vasitələri elə hazırlanır ki, 
1=sK  olsun. İdeal halda  rəqəmli ölçmə vasitəsinin funksiyası (3.15) 

yaxud (3.16) analoq ölçmə vasitəsinin çevirilməsinin ideal 
funksiyasına ky =  yaxınlaşmağa çalışır 

 









+= siqn

q
xntqy 5,0 .                          (3.17) 

  
Rəqəmli ölçmə vasitəsi kvantlaşdırıcı olduğu üçün, 0≠q  olur. 

Buna görə də ideal rəqəmli ölçmə vasitələri də q ilə sistemləndirilən 
xətalara malik olur. 
 Analoq ölçmə vasitələrində olduğu kimi, rəqəmli ölçmə 
vasitələrində də əsas statik xəta ,∆  sistematik və təsadüfi xətaların 

cəmidir 





 ∆+∆=∆

0

s . Onların strukturunu açmaq üçün rəqəmli 

ölçmə vasitələrinin iki növ xətasına baxaq. Bunlardan biri analoq-rə-
qəm çevrilməsi prinsipi ilə şərtləndirilən metodiki xəta, digəri rə-
qəmli ölçmə vasitəsinin konstruksiyası və onun sxeminin real ele-
mentlərinin xassələri ilə şərtləndirilən alət xətasıdır. Bəzi ədəbiy-
yatlarda qeyri xəttiliyin, yaxud differensial xəttiliyin xətalar 
anlayışlarına da rast gəlinir [ ]15 . 

 Lakin bu xətanın qiyməti istismar şəraitində çox kiçikdir və yalnız 
rəqəmli ölçmə vasitələrinin işlənməsində müəyyən maraq doğurur. 

Analoq ölçmə vasitələrində ölçmənin nəticələrinin ədədi qiy-
mətlərini operator müəyyən edir (göstəriciləri çıxarır, yuvarlaqlaş-
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dırmanı yerinə yetirir və əhəmiyyətli olan nəticələri yazır). Bu halda 
müəyyənləşdirmənin müəyyən subyektiv səhvləri yaranır. 

Rəqəmli ölçmə vasitələrində yuvarlaqlaşdırma əməliyyatını 
ölçmə vasitələri özləri yerinə yetirir. Yuvarlaqlaşdırma ilə birlikdə 
müəyyən səviyyədə müqayisə ilə siqnalın kvantlaşdırması da yerinə 
yetirilir. Beləliklə, xətti rəqəm ölçmə vasitəsinin özü, fasiləsiz öl-
çülən kəmiyyətin kvantlaşdırmasıdır və çevrilməsinin nominal 
xarakteristikası aşağıdakı kimidir: 

 








 +
=

q
qxntN 5,0

 . 

 
Burada N-rəqəmli ölçmə vasitəsinin çıxış kəmiyyətinin qiyməti 

(tam ədəd); x - ölçülən kəmiyyətin qiymətidir. 
Kvantlaşdırmada N ədədi elə olmalıdır ki, aşağıdakı 

bərabərsislik təmin olunsin 
 

( )( )qNxqN 5,0)5,0 +≤≤− . 

 
Bu bərabərsizlik o deməkdir ki, bu intervala düşən x -in 

istənilən qiyməti N - in qiymətinə qədər yuvarlaqlaşdırılır. 
Kvantlaşdırmanın girişə gətirilmiş mütləq  xətası  çıxışdakı 
 

                                          xNqk −=∆ , 

 
xətası isə  
 

    q
xN

q
k

k −=
∆

=∆′    olacaqdır. 
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)(xfk =∆  qrafik funksiyası şəkil 3.15.a-da verilmişdir. x təsadüfi 
kəmiyyət olduğundan, k∆  da bərabər ölçülü paylanma qanununa tabe 
olan  təsadüfi kəmiyyətdir (şəkil 3.15.b). 
 

 
 

Şəkil 3.13. Rəqəmli ölçmə vasitəsinin çevrilmə nominal funksiyası 
 

Kvantlaşdırma xətası mərkəzləşdirilmiş (sıfıra bərabər olan 
riyazi gözləmə ilə) təsadüfi kəmiyyətdir. Onun sərhəd qiyməti 

 və orta kvadratik sapması: 
 

-yə bərabərdir. 

 

[ ] qk 5,0=∆

qqq k
kv 29,0

32312
2

==
∆

==σ
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Şəkil 3.14. Rəqəmli ölçmə vasitəsinin real xətasının formalaşması 
  

Kvantlaşdırma xətası additiv xətadır, çünki onun mütləq 
qiyməti x - in hansı diapozonda yerləşməsindən asılı deyildir. 
Kvantlaşdırma xətasına nəzarət etmək mümkün deyildir. 

Kvantlaşdırmanın nisbi xətası 
 

    q

k
k Nx

∆
=

∆
=δ    ilə, 
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kvantlaşdırmanın gətirilmə xətası isə aşağıdakı ifadə ilə yazılır 
 

n
k

k cqN
q

qN
5,05,0

maxmax

==
∆

=γ
  . 

 

 Buradan lazım olan dərəcələrin sayını təyin etmək üçün 
aşağıdakı ifadəni almaq olar: 
 









−≥Π %1005,0

k

oqc
γ

 . 

 
 Məsələn: onluq hesabatlı rəqəmli ölçmə vasitəsi üçün 

05,0;5,0=kγ  və %005,0  olduqda, uyğun olaraq, 2, 3, 4 onluq 
dərəcəsinə malik olmaq lazımdır. İkili hesabatlı rəqəmli ölçmə 
vasitəsi üçün isə 7 (27=128), 10(214=1024)  və 14(214=16384) ikili 
dərəcələrə malik olmaq lazımdır. 
 Tezlik-impuls rəqəmli ölçmə vasitələri üçün, yəni tezliyi, 
vaxtı, fazanı və s. ölçən RÖV üçün sinxron olmayan xətalar 
xarakterikdir. Bu xətalar da metodiki xətalara aiddir. Belə ölçmə 
vasitələrində ölçmənin nəticəsini, müəyyən vaxt intervalında alınan 
dövrü siqnalın impulslarının sayını hesablamaqla alırlar. xT vaxt 
intervalını ölçərkən nümunə impulsların tezliyi xf , of  tezliyini 
ölçərkən isə nümunə vaxt intervalı 0T  olur (şəkil 3.16.). 

İnterval başlanğıcına uyğun gələn momentlə, hesablama impul-
slarının birinin (növbəti) qabaq cəbhəsi momenti arasındakı vaxta 
qeyri sinxronlaşma vaxtı deyilir. Aydındır ki, -ı ölçərkən bu 

vaxt tezliyini ölçərkən isə   hədlərində olur. 

 

xT

,10
0f

tH ≤≤ xf
x

H f
t 10 ≤≤
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Şəkil 3.15. Rəqəmli ölçmə vasitəsinin kvantlaşdırılması xətası 

 

 
Şəkil 3.16. Rəqəmli ölçmə vasitəsinin qeyri sinxronlaşdırma xətası 

Rəqəmli ölçmə vasitələrində sinxronlaşdırma  müxtəlif cür 
təşkil oluna bilər. Əgər o ümumiyyətlə nəzərdə tutulmayıbsa, onda 

 təsadüfi vaxtdır, deməli qeyri sinxronlaşdırma xətası da təsadüfi 
kəmiyyətdir. Sinxronlaşdırmanı daxil etməklə bu xəta ya kənar-
laşdırılır, ya da sistematik xətaya çevrilir. 

vaxt intervalını ölçərkən rəqəmli ölçmə vasitəsinin 
çevirilmə funksiyası 

Ht

xT
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şəklində olur. 

 

Şəkil 3.17. Rəqəmli ölçmə vasitəsinin qeyri sinxronlaşdırma xətası 
olmadıqda kvantlaşdırma xətası 

Belə   ölçmə   vasitələrində  0
0

1 T
f

q ==    olduğundan,   onda 

 








 −
=

0

05,0
T

TTntN x . 

 

Aydındır ki, əgər 05,0 TtH =  olarsa, onda qeyri sinxronlaşdırma 
xətası 0=∆ t  olacaqdır. Burada metodiki xəta yalnız bir xətadan,  
kvantlaşdırma xətasından ibarət olacaqdır (şəkil 3.15.a). 

Yubanmadan sinxronlaşdırmada 0=ht  və  Tqt 5,05,0 −=−=∆ . 
Bu halda  metodiki xəta tkM ∆+∆=∆  (şəkil 3.17.a) ilə ifadə olunur 








 −
=

q
qTntN k 5,0
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və bərabər ölçülü, sıxlıqlı paylanmaya ( )ξsf∆  malik olur (şəkil 
3.17.b). 

 
Şəkil 3.18. Rəqəmli ölçmə vasitələrinin 

sinxronlaşdırma olmadıqda metodiki xətası. 

Şəkil 3.19. Rəqəmli ölçmə vasitəsinin alət xətasının 
qiymətləndirilməsi 
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Sinxronlaşdırma olmadıqda Ht  vaxtı və k∆  xətası təsadüfi 

kəmiyyətlər olurlar və M∆ -şəkil 3.18.a-da verilmiş sərhədlərdə 
(ştrixlənmiş) yerləşir. 

Ht , bərabər ölçülü sıxlığa malik təsadüfi kəmiyyət və 
kvantlaşdırma xətası kt -da bərabər ölçülü sıxlığa malik  təsadüfi 
kəmiyyət olduqlarından, onların birləşməsi xətasının sərhəd 
qiymətləri qm =∆  və orta kvadratik sapması qt 41,0=σ  olan 
üçbucaq qanununu (Simpson qanunu) verir. 

Tezliyin xf  rəqəmli ölçülməsində 
 

          






 +
=

q
qfntN x 5,0

   olur. 

 

Çünki, 
0

1
T

q =  ( 0T -nümunəsi 0f  tezliyinin hüdududur). 

Onda 
 

.5,00







 +
=

x

x

T
TTntN 

 
 

Yuvarlaqlaşdırmanı təmin etmək üçün sinxronlaşdırmada 
xH Tt 5,0=  qiymətinə yubatma daxil etmək lazımdır. Əgər ölçmə 

vasitəsində belə nizamlanan yubatma nəzərdə tutulmuşdursa, onda 
0=∆t . 
Sinxronlaşdırmada (tH=0 olduqda) göstərici, məsələn: tezlikölçənin 

göstəricisi yalnız kiçildilmiş ola bilər.  
0

15,05,0
T

qt −=−=∆  sistematik 

xətadır. Metodiki xəta şəkil 3.17.-də göstərilmişdir. 
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Sinxronlaşdırma olmadıqda qeyri sinxronlşdırmanın təsadüfi 
xətası t∆  yaranır və metodiki xəta, şəkil 3.18.b.-də verilmiş şəkil 
alır. 

Kvantlaşdırma və sinxronlaşdırma xətaları rəqəmli ölçmə 
vasitələrinin işləmə prinsipinə xas olduqlarından, onlar alət 
xətalarına deyil, metodiki xətalara aid edilir. 

Rəqəmli ölçmə vasitələrinin alət xətalarını qiymətləndirmək 
üçün ideal xətti kvantlaşdırma şkalasını q-nün nominal qiymətinə 
bərabər olan sətirlərə ayıraq (şəkil 3.19.a-nın yuxarı hissəsi). 

Ədədi qiymətə, ölçülən kəmiyyətin bəzi sərhədləri uyğun gəlir. 
Bu sərhəd (h-0,5)q və (h+0,5)q səviyyələri arasında yerləşir. 

Real kvantlaşdırmada (aşağı hissə şəkil 3.19.a)  kvantlaşdır-ma 
səviyyələrinin qiymətləri nominal ölçüdən q qədər fərqlənməklə 
bərabər, öz aralarında da qeyri bərabər ola bilərlər. Onda şkalanın h 
nöqtəsinin səviyyəsinin həqiqi qiyməti (şəkil 3.19.b) aşağadakı kimi 
olacaqdır: 

 

 .5,0
1

0 ∑
=

+=
n

t
ih qqW

 
 

Burada 0q , iq - uyğun olaraq 0 və i nöqtələrində  kvantlaşdırma 
səviyyəsinin qiymətləridir. 
      Beləliklə, alət xətası baxılan tənliklərin həqiqi və nominal 
qiymətləri arasında fərqdir: 
 

( ) ha Wqh −+=∆ 5,0                  (3.18) 
 

Rəqəmli ölçmə vasitələrinin metodiki və alət xətalarının 
toplanmasının qrafiki izahı şəkil 3.20.a-da, xətanın funksiyası isə 
şəkil 3.20.b-də verilmişdir.  

Tərkib xətaları, kvantlaşdırmaya görə əhəmiyyətsiz dərəcədə 
kiçikdirlər (əgər buraxıla bilən əsas xətanın hüdudu 
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)3,3 olarsa
q

≥






 ∆ . 

 
( )q53−∆   olduqda, analoqlu və rəqəmli ölçmə vasitələri arasında 

olan metroloji fərq silinir. 
Rəqəmli ölçmə vasitələri üçün göstəricilərin variasiyasını, 

histrezisin H  xətası 


∆ adlandırırlar (şəkil 3.20.). 
 

 
 

Şəkil 3.20. a) Çevrilmənin nominal və real funksiyası,b) analoq - 
rəqəmli ölçmə çeviricisinin xətasının funksiyası 

 

əs 

əs 
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Onda statik sistematik xəta aşağıdakı ifadə ilə yazılır 
 

         .                               (3.19) 

 

 
 

Şəkil 3.21. Rəqəmli ölçmə vasitələrinin histerezisi 
 
           Burada HH 29,0=σ  . 

  Variasiya o zaman nəzərə alınır ki, əgər 22 1,0 qH  , yaxud            
qH 62,0  olsun. Əsas statik xətanın təsadüfi tərkibi  

 

aHtkvst



∆+∆+∆+∆=∆ . 
 
 Yaxud, 
 

22
bM

st
H ∆+∆

==∆

əs 
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( ) ( ) ( ) 22222222 29,041,029,0
α

σσσσσσ
α



∆∆
∆ +++≈+++= HqqHtkvst  

olur. 
Təsadüfi alət xətasının orta kvadratik sapmasını  

∆
σ  aşağıdakı 

kimi təyin edirik. Tutaq ki, normal paylama qanununun
a

a ∆=∆ σ3


. 

Digər tərəfdən məlumdur ki, ( ) 22 29,0+=∆ ∆

q
q a

 σ
α . Onda 














+= ∆

∆ q
q a

a





σ
σ 1,03 . Buradan  q

a

1,0=
∆
σ . 

 
Beləliklə, (3.20) düsturuna görə tapırıq 
  

22 01,017,0 Hq
st

+=∆σ . 
 

Ümumiyyətlə, təsadüfi xəta o vaxt nəzərə alınır ki,  
221,0 Hq +∆ σ   yaxud q

a

18,0

∆
σ    olsun. 

Onda rəqəmli ölçmə vasitəsinin əsas statik xətasının st∆  veril-
miş ehtimalla P yerləşdiyi sonuncu interval aşagıdakı bərabərsizliklə 
təyin edilir: 

 

∆∆ +∆≤∆≤−∆ σσ pstpst KK .           (3.21) 

 
P=0,99;0,95 və 0,90 üçün əmsallar uyğun olaraq Kp = 2,57; 1,96 və 
1,65 olur. 

Nümunə kimi vibroakustik diaqnostikada istifadə olunan 
analoq rəqəmli çeviricinin xətasının qiymətləndirilməsinə baxaq 
 Analoq-rəqəmli ölçmə çeviriciləri ilə əlaqəli olan aşağıdakı 
xətaları fərqləndirmək olar: kvantlaşdırma xətası; sıfırın sürüşməsi 
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xətası; ötürmə əmsalının xətası; kvantlaşdırma xarakteristikalarının 
qeyri-xəttiliyi ilə yaranan xəta, temperatur xətası. 

Dinamik xətalardan, diskretləşmə tezliyi və apertur vaxtla 
(hesabat momentinin gecikməsinin müvəqqəti qeyri-müəyyənliyi 
intervalı) şərtləndirilən xətaları nəzərə almaq lazımdır. 

Analoq rəqəmli ölçmə çeviricilərinin ümumi xətası Σ∆ ,        
statik ( )st∆  və dinamik ( )d∆   xətaların cəmi kimi təsəvvür edilir 

 

dst ∆+∆=∆
∑  

 
və  onun dispersiyası 
 

222
dst σσσ +=

∑
 

 
olur. 

Kvantlaşdırma addımı   
                                     

( )
n

XXq
2

minmax −=
 

 
ilə ifadə edilir. 

Burada  maxX , minX  - siqnalın maksimum və minimum amplitu-
dası; 

n - analoq rəqəmli ölçmə çeviricilərinin dərəcələrinin sayıdır. 

Bərabər addımlı kvantlaşdırma xətası 
2
q

k =∆  -yə bərabər 

götürülür. 
Kvantlaşdırma küyünün energetik spektri, giriş siqnalının 

tezlik intervalında aşağıdakı düsturla yazılır 
 

( )
i

kv f
qW

12

2

=ω ,  iff 0 . 
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Burada fi  -  diskretləşdirmə tezliyidir. 
Ümumi statik xətanın əsas komponentləri yüksək və aşağı 

tezlikli komponentlərdir. Yüksək tezlikli komponent, qarşılıqlı asılı 
olmayan qiymətləri ilə xarakterizə olunan ümumi xətanın mərkəz-
ləşdirilmiş tərkibdir. Aşağı tezlikli komponent, qiymətləri öz 
aralarında yüksək dərəcədə korrelyasiya olunmuş ümumi xətanın 
riyazi gözləməsidir. 

Yüksək tezlikli xətanın əsas xarakteristikası, onun orta kvad-
ratik sapması σ , aşağı tezlikli xəta ∆  giriş vibrosiqnalın parametrinin 
X və xarici təsirin W  funksiyasıdır. 

∆  və σ - nın  mənasının siqnalın sahəsinin hər bir nöqtəsində 
və təsirində qiymətləndirilməsi aşağıdakı düsturlarla aparılır: 

 
 ;nXM −=∆  

 

∑
=

−
−

=
m

j
j My

m 1

22

1
1σ

 
 

Burada M-analoq rəqəmli ölçmə çeviricisinin girişinə gətirilmiş 
ümumi xətanın riyazi gözləməsi; nX - çevirilmiş vibrosiqnalın 
numunəvi qiyməti; 

)...,2,1( mjy j = -analoq rəqəmli ölçmə çeviricisinin giriş 

siqnalında X çıxış koordinatının qiymətlərinin seçimidir. 
Pretsizion analoq rəqəmli ölçmə vasitələrində Xn qiymətinin 

yerləşməsi xətası xδ , xδ∆   şərtini ödəməlidir. 
∆  -nın, arqumentlərin ω,X  sahəsinin verilmiş nöqtəsində axta-

rılan qiyməti, bütün i  nöqtələrindəki orta qiymət  i∆   kimi tapılır  
 

∑
=

∆=∆
n

i
in 1

1 . 
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 Xətanın qiymətləndirilməsinin orta kvadratik sapması  

n
i∆

∆ =
σσ  kimi tapılır. 

       Burada ;
2

2
0 mi

σσσ +=∆

2
nσ -nümunəvi siqnalın dis-persiyası; m-

seçimin həcmidir. nx σδ ,  və m parametrlərin ədədi qiymətləri 
analoq-rəqəmli ölçmə çeviricilərinin konkret tiplərinə görə 
standartlarda, yaxud texniki şərtlərdə müəyyənləşdirilir. 

Bərabərölçülü kvantlama şkalası olan analoq-rəqəmli ölçmə 
çeviricilərində normal səpələnmiş spektrli təsadüfi siqnal üçün 
umumi xətanın dispersiyasının gətirilmə xətası M=0 olduqda 
aşagıdakı düsturla təyin edilir: 

 











+=+

⋅
= +∑ 32

2
3
1

9212
1 22

22

22 TT T
m

x
n

ασ
σ .        (3.22) 

 
Burada ( )

0

2

=
=

τ
τσ xx R -törəmə prosesinin dispersiyası;  

( ) ( )txRx ,τ  prosesinin korrelyasiya funksiyasının ikinci törəməsi;  
Tçev -çevirilmə vaxtıdır 
 

 
max221 Fπα 



 += . 

 
Burada  Fmax   - giriş siqnalının maksimum tezliyidir. 

Analoq rəqəmli ölçmə çeviricilərinin dinamik xətasının normal pay-
lanmış vibrosiqnal üçün məlum olmayan korrelyasiya funksiyasında 
dispersiyasının qiyməti aşağıdakı düsturla müəyyən edilir  
 

( )2max

2
2 2

9 çev
x

d TFπσσ = . 

 

gət çev 
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Dinamiki xətanın bərabərölçülü paylanmış təsadüfi siqnalı 
üçün dispersiyanın qiymətini aşağıdakı kimi tapmaq lazımdır 

 

( ) ( )[ ]
36

2 2
minmax

2
max2 XXTF

d
−

=
πσ  . 

 
Vaxtı müəyyən olunmuş xətanın maksimal qiyməti     

apap tFX maxmax
max =∆  kimi ifadə olunur. 

Burada apt - apertur vaxtdır. 
Ən pis halda alət xətası, kvantlaşdırma xətasına bərabər 

götürülə bilər. 
Normal paylanması və aşağıdakı şəkildə korrelyasiya 

funksiyası olan vibrosiqnal üçün  
 

( ) ( ) ταταστ −+= 12
xxR .            (3.23) 

 
Burada 2

xσ  - giriş vibrosiqnalının dispersiyasıdır. 

( ) 112 −+≤ nanτα   şərti ödənilir. 
Burada α - bir dərəcə üçün çevirilmə vaxtı (tez hərəkətli); n - 

dərəcələrin sayıdır. 
Analoq rəqəmli ölçmə çeviricilərinin çıxış siqnallarının parametrləri 
standartlara (məsələn: ГОСТ 26.201.1-94) uyğun olmalıdırlar. 

Misal 3.3 Bərabərölçülü kvantlaşdırma şkalalı ardıcıl analoq-
rəqəmli ölçmə çeviricisinin, sıfır riyazi gözləməsi olan, spektri 
normal paylanmış və korrelyasiya funksiyası (3.23) şəklində olan 
təsadüfi siqnalı üçün gətirilmə xətasını təyin edin. 

;1,0min VX = ;10max VX = maksimal tezlik HsF 500max = ; dərəcələrin 
sayı n=7; tez təsir etmə  S710−=α . 

Həlli. Ardıcıl analoq-rəqəmli ölçmə çeviricisi üçün nT ⋅= α . 
(3.22) düsturuna görə tapırıq: 

çev 

çev 
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3.6. Metroloji xarakteristikaların normalaşdırma 
modelləri 

 
Metroloji xarakteristikaların normalaşdırma sisteminin əsasını 

ölçmənin xətasının qiymətləndirilməsinin və onun həqiqi qiymətinin 
adekvatlığı (uyğunluğu) təşkil edir. Burada real təyin edilən 
qiymətin, “yuxarıdan” gəlməsi şərti gözlənilməlidir. Axırıncı şərt 
onunla izah edilir ki, “aşağıdan” gələn qiymət daha qorxuludur. 
Çünki bu vəziyyət ölçmə məlumatlarının qeyri doğruluğundan 
yaranan itkiyə gətirib çıxarır. 

İstənilən halda metroloji xarakteristikaların normalaşdırılması 
kompleksi konkret ölçmə vasitəsinin istismar şəraitindən asılı olaraq 
təyin edilməlidir. Buna görə də bütün ölçmə vasitələrini iki 
funksional kateqoriyaya bölmək məqsədəuyğundur: 

I. Digər ölçmə, çevirici, hesablayıcı, qeydedici və idarəedici 
quruluşlarla birlikdə istifadə olunan ölçmə vasitələri. 

II. Çıxışına digər quruluşlar qoşula bilinməyən, ayrıca göstərici 
və qeydedici cihazlar kimi istifadə olunan ölçmə vasitələri. 
Normalaşdırılmış metroloji xarakteristikiların mürəkkəbləşdirilməsi 
dərəcələrinə görə bütün ölçmə vasitələrini üç qrupa ayırmaq olar: 

 ölçülər və rəqəmanaloq çeviriciləri (RAÇ); 
 ölçmə və qeydedici cihazlar; 
 analoq (AÇ) və rəqəmli ölçmə çeviriciləri (RÖÇ). 
Birinci və üçüncü qrup ölçmə vasitələri üçün, ölçmə vasitəsinin 

girişinə və çıxışına qoşulmuş quruluşlarla birlikdə qarşılıqlı hərəkət 
xarakteristikaları və çıxış siqnalının məlumatsız parametrləri 
normalaşdırılmışdır. Bundan başqa üçüncü qrup ÖV üçün 
çevrilmənin nominal funksiyası ( )xfnom  və tam dinamık xarak-
teristikalar normalaşdırılmalıdır. 



184 
 

Rəqəmli ölçmə vasitələrinin normalaşdırılmış metroloji 
xarakteristikaları kompleksinə aşağıdakılar daxildir. 

I. Rəqəmli ölçmə vasitəsinin çıxış siqnalına (göstəriciyə, 
yaxud koda) görə ölçülən kəmiyyətin qiymətini təyin etməyə imkan 
verən xarakteristikalar. 

II. Normal şəraitdə rəqəmli ölçmə vasitəsinə görə yaranan 
ölçmənin tərkib xətalarının hesablanmasına imkan verən 
xarakteristikalar. Bunlar kvantlaşdırmanın nominal pilləsi (əgər µ - 
ya bərabər deyilsə), buraxıla bilən əsas xətanın ∆ əx həddi, buraxıla 
bilən sistematik xətanın ∆ sis həddi, əsas xətanın təsadüfi tərkibinin 
buraxıla bilən orta kvadratik sapmasının həddi σ əx və normal 
şəraitdə buraxıla bilən variasiyanın həddi H əs. 

III. Rəqəmli ölçmə vasitəsinin işçi istismar şəraiti ilə şərtlən-
dirilən ölçmənin tərkib xətalarının hesablanmasına (qiy-
mətləndirilməsinə) imkan verən xarakteristikalar. Bu təsir funksiyası, 
yaxud buraxıla bilən xətanın həddi, rəqəmli ölçmə vasitəsinin 
obyektlə qarşılıqlı əlaqəsi xarakteristikaları, dinamiki xarakteristi-
kalar ola bilər. 

∆ əs və Həs xarakteristikalarını diapozonun yuxarı həddinə xk 
görə faizlə, yaxud kvantlaşdırmanın nominal pilləsinin hissəsi kimi 
ifadə etmək olar. 

Rəqəmli ölçmə vasitələrinin dəqiqlik siniflərinin ən geniş 
yayılmış yazılma formaları aşağıdakılardır: 

 

1)δ əs 















−+±= 1

x
xdc son

                          (3.24) 

 

Burada c  və d  (3.6) düsturuna görə daimi əmsallar sonx   -ölçmə 
diapozonunun sonuncu qiyməti; x  - cari qiymətidir. 
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2) δ əs 



 +

±=
x

xba son)(
 

Burada ;db =   ;bca −=  
3) Xaricdə istehsal olunmuş bəzi ölçmə vasitələri üçün yazılış: 
∆ əs ( ) ( )[ ]sonxbxa %% +±=  şəklində olur. 
Bu yazılışı aşağıdakı kimi oxumaq lazımdır: xətanın buraxıla 

bilən qiymətinin həddi bərabərdir, ölçülən kəmiyyətin qiyməti 
( )%a  plyus ölçmə diapozonunun yuxarı həddinin qiyməti b (%). 

Standarta görə (ГОСТ 8.009-84) metroloji xarakteristikaların 
normalaşdırılması komplekslərinin formalaşdırılmasının iki əsas 
modeli  M I və M II nəzərdə tutulur (şəkil 3.22). 

II model təsadüfi xətanı nəzərə almayan ölçmə vasitələri üçün 
qəbul edilir. Bu model daha böyük məsuliyyətli ölçmələrdə məsələn: 
texniki, iqtisadi faktorları nəzərə almaqla əlaqəli, qəzaların baş 
verməsi və insanın sağlamlığına ziyan vurmaqla nəticələnə bilən 
hallarda istifadə edilir. Əgər tərkib xətalarının sayı üçü  keçərsə 
verilmiş model ölçmə vasitəsinin əsas  xətasının nisbətən kobud, 
lakin etibarlı qiymətini  verir. 

I model ölçmə vasitəsinin əsas xətasının rasional qiymətini 
1P  ehtimalı ilə verir. Buna isə əsas səbəb nadir hallarda 

reallaşdırıla bilən tərkib xətalarıdır. 
Bir sıra ölçmə vasitələrində, o cümlədən yavaş dəyişən  proses-

ləri ölçən dəqiq laboratoriya ölçmə vasitələrində, çoxsaylı müşahidə-
lərin aparılmasına ehtiyac olmayan hallarda alət xətası kimi (model 
III) əsas xəta, yaxud ayrı-ayrı xətaların ən böyük mümkün  qiymət-
ləri götürülə bilər. 

Beləliklə, ölçmə vasitələrinin metroloji xarakteristikalarını 
(ÖVMX) iki qrupa ayırmaq olar: 

- ölçmə vasitələrinin I modelinə uyğun gələn və ölçmələrin alət 
xətasını vahiddən kiçik ehtimalla hesablamağa imkan verən birinci 
qrup; 

- ölçmə vasitələrinin xətalarının II və III modelinə uyğun gələn, 
göstərilən hesablamaları vahidə bərabər ehtimalla aparmağa  imkan 
verən ikinci qrup. 



186 
 

Metroloji xarakteristikaların normalaşdırılması kompleksinin tə-
yin edilməsi, ölçmə vasitəsinin xətasının modelini seçməkdən başlayır. 
Metroloji xarakteristikaların  normalaşdırılmasının seçilməsində ədədi 
meyarları, modellərin birinə uyğun olaraq, real şəraitdə onlardan 
istifadə olunmasından asılı olaraq təyin edirlər (şəkil 3.22.). 

 
Şəkil.3.22. Normallaşdırılmış metroloji xarakteristikaların 

komplekslərinin modelləri 
 

Modelin növündən asılı olaraq ölçmənin alət xətasının 
hesablanmasının müxtəlif üsullarından istifadə edirlər. 

Δəs 

 

Δə
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Əgər ∆əs xətanın tərkib xətalarından biri ( ), digər tərkib 
xətasının ( ) 20%-dən azdırsa, onda onu həmişə nəzərə  almamaq 
olar ( yəni ). Əgər 

 

∆2,0 əs
12

2
2

2 H
+



∆


 σ                                   (3.25) 

 

olarsa, onda əsas xətanın təsadüfi tərkibini, onun sistematik tərkibi 
ilə müqayisədə nəzərə almamaq olar. Öz növbəsində, təsadüfi 
xətanın kök altındakı qiyməti (3.25), digər tərkib xətalarının 
qiymətlərinin 10%-dən  azdırsa, onda onu nəzərə almamaq olar. 

Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq, tərkib xətalarının 
normalaşdırılması meyarlarını alırıq (cədvəl 3.4.). 

                                                                                  Cədvəl 3.4. 
Tərkib xətalarının normalaşdırılması meyarları 

Normalaşdırılan 
tərkib 

Analoq-ölçmə vasitələri və 
rəqəm-analoq çeviriciləri 

Rəqəmli ölçmə 
vasitələri və analoq 
rəqəm çeviriciləri 

Yalnız  
 

 

 

Yalnız  

 

 

 və  
birlikdə 

 

 

1∆

2∆

21 2,0 ∆∆ 

əs 
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Qeyd etmək lazımdır ki, əgər cədvəl 3.4-ün birinci uyğun 
bərabərsizlikləri gözlənilməklə ikinci istənilən bərabərsizlikləri yeri-

nə yetirilmirsə, onda  σ [


∆ ] və Həs   normalaşdırılmır. 
  

3.7. Ölçmə vasitələrinin dinamik xətalarının 
normalaşdırılması 

 
Ölçmə vasitələrinin dinamik  xarakteristikalarının normalaşdırıl-

ması  siqnalların istənilən dəyişməsində ölçmə xətalarının qiy-
mətləndirilməsinə imkan verməlidir. Bu xarakteristikalar təcrübi yolla 
müəyyənləşdirilməli,  kifayət qədər sadə üsulla yoxlanılmalı və 
nəzarət edilməlidir. Dinamiki xarakteristikalara verilən əsas  tələbat, 
onlara görə, ölçmə vasitələrini istismar edərkən, ölçmənin dinamiki 
xətalarını qiymətləndirilməsinin təmin edilməsinin mümkünlüyüdür. 

Ölçmə vasitələrinin dinamiki xassələri nəinki dinamiki xətalara 
təsir edir, onlar eyni zamanda statik  xətaları da dəyişə bilir. 

Tam və xüsusi normalaşdırılan dinamiki xarakteristikalar stan-
dartlarla müəyyənləşdirilir (məsələn: ГОСТ 8.009-8) ölçmə vasi-
tələrinin normalaşdırılan dinamiki xarakteristikaları şəkil 3.23.-də 
verilmişdir. Xətti ölçmə vasitələri kimi baxıla bilən ölçmə vasitələri 
üçün tam dinamiki xarakteristikalar kimi aşağıdakı göstəricilərdən 

biri seçilə bilər: keçid ( ) ( )∫=
t

dgth
0

;ττ  impuls ( ) ( ) ;dttdhtg −  

amplituda-faza ( ) ( )∫
∞

−−

0

1 tjtgjG ωω  , yaxud amplituda-tezlik 

( ) ( ) ( )[ ]ωψωω jjGA exp=  xarakteristikaları; ötürmə funk-

siyası ( ) ( ) ( )∫
∞

−=
0

.exp dtSttgSG  Bu xarakteristikalar bir-biri ilə 

qarşılıqlı əlaqəli olduqlarından hər bir konkret hal üçün onlardan 
daha sadə üsulla alınanını və nəzarət edilənini normalaşdırırlar. 
Dinamiki xətaların müəyyən edilməsinin ən sadə üsulu birbaşa 
metoddur. Bu  metoda görə standart yoxlama siqnallarından (pilləli, 
impuls, hormonik) istifadə edərkən tədqiq edilən ölçmə vasitəsinin 
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cavabı, uyğun olaraq keçid, impuls, yaxud tezlik xarakteristikaları ilə 
üst-üstə düşür. Birbaşa metodların əsas çatışmayan cəhəti, xarakte-
ristikaların alınan qiymətlərinin yalnız qrafiklər, yaxud cədvəllər 
şəklində analitik izahatsız verilməsidir. 

Dolayı metodlar normalaşdırılan dinamiki xarakteristikalar 
üçün analitik ifadələr  almağa imkan verir. Məsələn: impuls keçid xa-
rakteristikası, giriş ( )τx  və çıxış ( )τy  siqnallarının məlum approk-
simasiyalarına görə aşağıdakı tənliklə təyin edilə bilər: 

 

( ) ( ) ( )∫ −=
t

dxtgty
0

τττ                           (3.26) 
 

Lakin bu tənliyin həlli qeyri sabitdir. Siqnalların ( )τx  kiçik 
qiymətlərində, onların müəyyənləşdirilməsinin ən kiçik xətası belə, 
xətaların qiymətlərini ( )tg  əhəmiyyətli edə bilər. Buna görə də 
impuls funksiyasının qiymətləndirilməsi əsasən rəqəmli modelləşdir-
mədə, (3.26) düsturundan istifadə etməklə təqribi hesablama yolu ilə 
həyata keçirilir. 

Rəqəmli və analoq ölçmə vasitələrində dinamiki xətanı model-
ləşdirmək üçün ən  münasibi analoq faza  xarakteristikaları və ötürmə 
funksiyalarıdır. Ölçmə sistemlərinin ölçmə kanallarının metroloji 
xarakteristikalarının hesablanmasında, ölçmə vasitələrinin ardıcıl 
birləşməsində (gücləndiricilər, komutatorlar, analoq rəqəm çeviriciləri 
və s.) ölçmə  sisteminin ötürmə funksiyası,  ölçmə  vasitələrinin 
ötürmə funksiyalarının hasili kimi, paralel birləşməsində onların cəmi 
kimi, əks əlaqə olduqda isə cədvəl 2.5-in düsturlarına görə təyin edilir. 
Bu analoq faza xarakteristikalarına da aiddir. 

Ölçmə sistemlərinin impuls keçid xarakteristikalarının təyin 
edilməsi, ölçmə vasitələri ardıcıl birləşdirilərkən yığılma tənlikləri, 
paralel birləşdirilərkən impuls funksiyalarının cəmi tənliyi ilə həyata 
keçirilir. 

Tam dinamik xarakteristikalar, dəyişən giriş  siqnalları ilə   işlə-
mək üçün nəzərdə tutulmuş bütün növ ölçmə vasitələrini   norma-
laşdırır. Burada yalnız elektron ossiloqraflar istisna  təşkil edir. Onlar 
üçün xüsusi dinamik xarakteristikaları normalaşdırmağa icazə verilir. 
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Şəkil 3.23. Ölçmə vasitələrinin normalaşdırılan 
dinamiki xarakteristikaları 

Sıçrayışa oxşar giriş siqnalının çevrilməyə başlanması momenti 
ilə, siqnalın çıxışda nominaldan statik xətanın qiymətindən çox 
olmayan qiymət qədər fərqlənməsi momenti arasındakı dövrə çev-
rilmə vaxtı T (yaxud reaksiya vaxtı, göstərmənin təyin edilməsi 
vaxtı) deyildir. Bu vaxt isə salmanın gecikdirilməsi vaxtı ilə kodlaş-
dırma siklinin vaxtının toplanmasından alınır. 

Hesabatın verilmiş və həqiqi momentləri arasındakı vaxt 
intervalı, hesabatın gecikməsi (qabaqlanması) hgt  adlanır. 

Rəqəmli ölçmə vasitələrinin (RÖV) dinamiki xassələri 
ölçmənin nəticələrinə iki halda təsir edə bilər: bəzi  kəmiyyətlərin 

Rezonans xüsusi 
Dairəvi tezliyin  
ω0 qiyməti 
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vaxtdan asılılığını rəqəmli ölçmə vasitələrinin  köməyi ilə təyin 
edərkən; 

ölçülən kəmiyyətlərin kommutatsiya edilməsi zamanı rəqəmli 
ölçmə vasitələri ilə işləyərkən. 

Qeyd etmə tarixi xətasının yaranma prinsipi şəkil 3.24.-də 
verilmişdir. Burada )(tx  vaxta görə dəyişən ölçülən kəmiyyət; 

ntt ′′,...,1  rəqəmli ölçmə vasitəsinin işə düşmə mo-mentidir. Qeyd etmə 

tarixi xətasına görə hesabat  nttt ,...,, 21 ′′ vaxt momentində baş verir və 
bu n∆∆ ,...,1 ölçmə xətalarını yaradır 

.)()(;...);()( ''
11 nn txtxtxtx −=∆−=∆

 
Dinamiki xəta gδ verilmiş dövrdə siqnalın dəyişməsidir. 

.Burada  vaxt momentindəki siqnal, 

düz- sistematik gecikməyə düzəlişdir 

 
Şəkil 3.24. Qeyd etmə tarixi xətasının formalaşması 

( ) %100)(

0

0

duz
g tx

ttdx
∆+

≤δ ( ) 00 , ttx

∆
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Şəkil 3.25. Amplituda xətası 

 
( )0txt gsduz ⋅=∆ . 

 
 Əgər giriş siqnalının ( )tx  maksimum qiyməti maxx  və ( )tx  

funksiyasının spektral sıxlığının kəsilmə tezliyi ss fπω 2=  mə-
lumdursa, onda 
 

( ) %100
max.00

max

xttx
xt

gs

ds
g ω

ω
δ

+
≤   olacaqdır. 

 
 Göstərilən düstur dinamik xəta A∆  az  olduqda istifadə 
edilir. A∆ -nın azalmasına səbəb analoq elementinin yüksək 
tezlikdə filtrləyici təsiridir. A∆ - nın nəzərə alınması üçün 
tezliklərin 10 ff −  müəyyən diapozonunda amplitudanın xətası 
anlayışı  qəbul edilir. Burada kodlaşdıran elementin qeyri xəttiliyi 
təsir göstərmir. Adətən bu xəta 0t  momentində müəyyən edilir 
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(şəkil 3.25.). Buna görə ölçmənin  nəticəsi gx ən pis halda aşağıda 
göstərilən momentə məxsus olacaqdır: 
 

do tTt 5,0
4
+=′ . 

 
       Burada 
 

)21(
2

sin
T
tAx d

mg −=
π

. 

 
       Onda qeyd etmə tarixi xətası yaranır  
 

sgmqe xA ∆≤−=∆ . 
 

       Burada s∆ - çevirilmənin əsas xətasıdır. 
 
       Yaxud 
 

s
d

m T
tA ∆≤














 −− 21

2
sin1 π

. 

 
       Buradan 
 

m

sm

d
td A

A
t

f ∆−∆
= arccos
π

.                        (3.27) 

 
Daha doğrusu fA∆  analoq tezlik xarakteristikası kimi 

tdx fff ≤≤0  tezlik diapozonunda giriş xətti quruluşlarının dinamiki 
xassələrini xarakterizə edir. 
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Tam dinamiki xarakteristikalardan (DX) fərqli olaraq, xüsusi 
dinamiki xarakteristikalara görə ölçmə xətasının dinamiki tərkibini 
hesablamaq olmaz. 

Ölçmə vasitələrinin dinamiki xətalarının əhəmiyyətliliyi 
məsələsi əlavə xətalarda olduğu kimi həll edilir. Onlar o zaman 
əhəmiyyətli hesab edilir ki, ∆≥∆ 17,0maxdin Mİmax  şərti ödənilsin. 

Burada maxdin∆ -ölçmə vasitəsinin dinamiki xətasının  istismar 
şəraitində  mümkün ola bilən böyük qiyməti; 

axM Im∆  - ölçmə vasitələrinin istismar şəraitində buraxıla bilən 
ən böyük xətasıdır (əsas, əlavə, dinamik və s. xətalar). 

İstismar şəraitində ölçmə vasitələrinin alət xətalarını 
hesablamaq üçün  praktiki məsləhətlər aşağıdakılardır: 

- texniki ölçmələrdə ölçmə xətalarının qiymətləndirilməsi, 
ölçmələrin özünün normalaşdırılmış metroloji xarakteristikalara görə 
yerinə yetirilməsinə qədər həyata keçirilməlidir. Normalaşdırılmış 
metroloji xarakterisrikalara (NMX) görə yalnız alət xətaları 
hesablana bilər. Bunun üçün xətaların I modeli nəzərdə tutulmuşdur; 

- praktiki olaraq nadir hallarda seriya ilə buraxılan ölçmə 
vasitələri üçün kompleks xarakteristikalar normalaşdırılır.  Bir qayda 
olaraq, istismar zamanı ölçmə vasitələrinin  sənədlərində aşağıda 
göstərilən variantların birinə görə məlumatlar olur: 

- buraxıla bilən əsas xətanın həddi; 
- əsas xətanın buraxıla bilən sistematik tərkibinin həddi və əsas 

xətanın təsadüfi tərkibinin buraxıla bilən orta kvadratın sapmasının 
həddi; 

- buraxıla bilən əsas xətanın həddi və əsas xətanın təsadüfi 
tərkibinin buraxıla bilən orta kvadratik sapmasının həddi. 

Yuxarıda göstərilən xarakteristikalardan başqa rəqəmli ölçmə 
vasitələrində kvantlaşdırma addımı, bəzən variasiya həddi 
(histerezis),  həmçinin təsiredici faktorların dəyişməsindən yaranan 
buraxıla bilən əlavə xətaların hədləri haqqında məlumatlar göstərilir. 

Birinci və üçüncü variantlara görə yalnız ehtimalı 1=P  olan 
intervalın sərhədlərini hesablamaq mümkündür. 

Üçüncü variant, ehtimalı vahidə yaxın olan  intervalın 
sərhədlərini daha düzgün qiymətləndirməyə imkan verir. 
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IV FƏSİL . ÖLÇMƏ VASİTƏLƏRİNİN METROLOJİ 
ETİBARLILIĞI 

 
4.1. Metroloji etibarlılıq nəzəriyyəsinin əsas 

anlayışları 
 

İstismar şəraitində metroloji xarakteristikalar və ölçmə vasitələrinin 
parametrləri dəyişikliklərə uğrayırlar. Bu dəyişiklikliklər ölçmə 
vasitələrini öz funksiyalarını yerinə yetirməyə inkan vermir və imtinalara 
gətirib çıxardır. İmtinalar metroloji və qeyri metroloji olurlar. 

Ölçmə vasitələrinin metroloji xarakteristikalarının dəyişməsi ilə  
əlaqəli olmayan səbəblərdən yaranan imtinalara qeyri metroloji 
imtinalar deyilir. 

Metroloji xarakteristikaların təyin edilmiş buraxıla bilən 
sərhədlərdən kənara çıxması ilə şərtləndirilən imtinalara metroloji 
imtinalar deyilir. Metroloji imtinalar, qeyri metroloji imtinalardan daha 
tez baş verir. Metroloji imtinalar ani və tədrici  imtinalara ayrılırlar. 

Bir və bir neçə metroloji xarakteristikanın sıçrayışlı dəyişməsi ilə 
xarakterizə olunan imtina ani imtina adlanır. 

Bir və bir neçə metroloji xarakteristikaların monoton dəyişməsi ilə 
xarakterizə olunan imtina tədrici imtina adlanır. 

“Metroloji” imtina ilə ölçmə vasitələrinin “metroloji sazlığı” sıx 
əlaqəlidir. Metroloji sazlıq kimi  ölçmə vasitəsinin elə halı başa düşülür 
ki, bütün normalaşdırılan metroloji xarakteristikalar təyin olunmuş 
tələblərə uyğun olsun. Ölçmə vasitəsinin verilmiş vaxt müddətində, 
müəyyənləşdirilmiş rejimdə və istismar şəraitində, özünün metroloji 
sazlığını saxlamaq qabiliyyətinə metroloji etibarlılıq deyilir. 

Ölçmə vasitəsinin etibarlılığı, onun müəyyən vaxt müddətində 
özünü necə aparması ilə xarakterizə olunur və ümumiləşdirilmiş 
anlayışdır. Bu anlayışa stabillik, imtinasızlıq, uzunömürlülük, təmirə 
yararlılıq (bərpa oluna bilən ölçmə vasitələri üçün) və saxlama daxildir 

Ölçmə vasitəsinin stabilliyi keyfiyyət xarakteristikasıdır və 
onun metroloji xarakteristikalarının müəyyən vaxt müddətində də-
yişməzliyini əks etdirir. Metroloji etibarlılıq və stabillik eyni bir 
prosesin, ölçmə vasitəsinin fərqli xassələridir. Stabillik ölçmə va-
sitəsinin metroloji xassələrinin sabitliyi haqqında daha çox məlumat 
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verir. Bu elə bilki, onun “daxili” xassəsidir. Etibarlılıq əksinə onun 
“xarici” xassəsidir, çünki stabilliklə bərabər, ölçmənin 
dəqiqliyindən və istifadə edilən müşahidələrin qiymətlərindən 
asılıdır. Bəzi hallarda qeyri stabillik anlayışından istifadə edilir. 
Qeyri-stabillik ölçmə vasitəsinin metroloji xarakteristikalarının 
müəyyən vaxt müddətində dəyişməsini xarakterizə edir. Məsələn: 
normal elementin qeyri stabilliyi, onun elektrodinamik qüvvəsinin 

il ərzində dəyişməsi ilə xarakterizə olunur, 







i
mkmV2 . 

Ölçmə vasitəsinin müəyyən vaxt ərzində işləmə qabiliyyətini 
fasiləsiz  saxlamasına imtinasızlıq deyilir. 

Ölçmə vasitəsinin, özünün işləmə qabiliyyətini son həddə çatana 
qədər saxlama xassəsinə uzunömürlülük deyilir. 

Ölçmə vasitəsinin, özünün metroloji xarakteristikalarının 
normalaşdırılmış qiymətlərini saxlamaq xassəsi işə qabiliyyətli hal 
adlanır. Ölçmə vasitəsindən istifadə etmənin mümkünsüzlüyü, işləyə 
bilmə həddi adlanır. 

Ölçmə vasitəsinin xəbərdarlığa uyğunlaşmasını və imtinaların 
yaranması səbəblərinin aşkar edilməsini, texniki qulluq və təmir yolu ilə 
onun işləmə qabiliyyətinin bərpasını əhatə edən xassələrə təmirə 
yararlılıq deyilir. 

Metroloji xassələrin  dəyişməsi prosesi fasiləsiz davam edir və öl-
çmə vasitələrinin istifadə edilməsindən və yaxud ambarda saxlanmasın-
dan asılı deyildir. Ölçmə vasitələrinin imtinasızlıq, uzunömürlülük və 
təmirəyararlılıq göstəricilərinin öz qiymətlərinin mühafizə vaxtı, ondan 
sonra və nəql edilmə zamanı saxlanması xassəsi qorunma adlanır. 

 
4.2. Ölçmə vasitələrinin metroloji 

xarakteristikalarının istismar prosesində dəyişməsi. 
 

Ölçmə vasitələrinin metroloji xarakteristikaları istismar zamanı 
dəyişə bilər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, tərkib xətalarının heç də hamısı dəyiş-
mələrə uğramır. Məsələn:  metodiki xətalar yalnız istifadə edilən 
metodikadan asılıdır. Alət  xətaları arasında elə tərkib xətaları vardır 
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ki,  onlar praktiki olaraq köhnəlməyə uğramırlar. Məsələn: rəqəmli 
cihazlarda kvantın ölçüsü və onlar  tərəfindən  müəyyəm edilən 
kvantlaşdırma xətası. 

Ölçmə vasitələrinin metroloji xarakteristikalarının vaxta görə 
dəyişməsi, onların qovşaqlarında və elementlərində gedən köhnəlmə 
prosesləri ilə bağlılıq.  Bu proseslər əsasən əhatə edən xarici mühitlə 
əlaqəlidir, moleykulyar səviyyədə baş verir və ölçmə vasitələrinin 
konservasiya edilməsindən, yaxud istismar olunmasından asılı 
deyildir. Beləliklə ölçmə vasitələrinin köhnəlməsini müəyyən edən 
əsas faktor, onların hazırlanması momentindən keçən təqvim vaxtıdır. 

Köhnəlmə sürəti birinci növbədə istifadə edilən materiallardan 
və texnologiyalardan asılıdır. 

Metroloji xarakteristikaların vaxta görə dəyişməsi təsadüfi 
proseslər olduğundan, onların təsvir edilməsi üçün riyazi modellərin 
qurulmasında əsas alət kimi təsadüfi proseslər nəzəriyyəsindən istifadə 
etmək  məqsədəuyğundur. 

Ölçmə vasitələrinin xətalarının vaxta görə dəyişməsi təsadüfi, 
qeyri stasionar prosesdir. Onun çoxlu sayda reallaşdırılması şəkil 4.1.-
də xətaların i∆  modullarının əyriləri şəklində göstərilmişdir. Onların 

hər bir it momentində ehtimalın sıxlığının paylanmasını ( )itP ,∆  
bəzi qanunları ilə xarakterizə olunurlar    (şəkil 4.1.a-da 1 və 2 
əyriləri). Zolağın mərkəzində ( )(tor∆  əyrisi) xətaların yaranmasının ən 
böyük sıxlığı müşahidə olunur və onlar zolağın sərhədlərinə 
yaxınlaşdıqca tədricən azalır, nəzəri olaraq sıfıra yaxınlaşırlar. Ehtima-

lı 
2

1 P−  olan sərhədlərdən kənarda, reallaşdırma mərkəzindən ən çox 

uzaqda olan xətalar yerləşirlər. 

i∆  əyrisi duz∆±  düz xətlərini kəsərkən imtina başlayır. İmtinalar 
vaxtın müxtəlif momentlərində, mint -dan maxt  - a qədər diapozonlarda 

baş verə bilərlər (şəkil 4.1.a). Əyri )(95,0 t∆  buraxıla bilən həddə ∆ həd 
çatdıqda 5% cihazlarda metroloji imtina başlanır. Belə imtinaların 
momentlərinin paylanması, ehtimalın sıxlığı ( )tPb  ilə xarakterizə 
olunacaqdır (şəkil 4.1.b). Ölçmə vasitələrinin dəqiqliyi, metroloji 
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xarakteristikaların baxılan vaxt müddətindəki qiymətləri ilə 
xarakterizə olunurlar. Bütövlükdə bu qiymətlər bütün ölçmə vasitələri 
üçün başlanğıc momentində 1 əyrisi ilə, it momentində isə 2 əyrisi 
ilə xarakterizə olunurlar. Metroloji etibarlılıq, metroloji imtinaların 
başlanması vaxtının momentlərinin paylanması ilə xarakterizə olunur 
(şəkil 4.1.b). Ölçmə vasitələrinin stabilliyi metroloji xarakteristikaların 
verilmiş vaxt müddətində artımının paylanması ilə xarakterizə edilir. 

 
 

 
 
 

Şəkil 4.1. Xətanın vaxta görə dəyişməsi modeli (a), metroloji 
imtinaların başlanması vaxtının paylanması sıxlığı (b), imtinasız 

işləmə ehtimalı (v) və metroloji imtinaların intensivliyinin 
vaxtdan asılılığı (q) 

 

 

tor 

tor 

                     tmin               tor             tmax 

 

 

 

 t max 

  Ph 

       Δ 
      Δh 

 
 
      Δ0 

                                                
0 

 

           
 

 tmin 
tor 
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4.3. Ölçmə vasitələrinin vaxta görə dəyişən 
xətalarının modeli 

 
4.3.1. Xətanın dəyişməsinin xətt modeli 
Ümumi halda xətanın modeli  aşağıdakı şəkildə 

göstərilə bilər: 
 

. 
 

Burada 0∆ - ölçmə vasitəsinin başlanğıc xətası; )(tF  verilmiş 
tip ölçmə vasitələrinin məcmusu üçün vaxtın təsadüfi   funksiyasıdır. 
Bu funksiya tədrici yeyilmə, elementlərin və blokların köhnəlməsini 
şərtləndirən fiziki-kimyəvi prosesləri xarakterizə edir. 

Xətaların dəyişməsinin ən sadə modeli xətti modeldir: 
 

( ) vtt +∆=∆ 095,0 .                                 (4.1) 
 

Burada- v - xətanın dəyişmə sürətidir. Tədqiqatlar göstərir ki, 
[ ]13  verilmiş model ölçmə vasitələrinin bir ildən beş ilə qədər köh-
nəlməsini kifayət qədər dəqiq təsvir edir. 

Metroloji imtinalar dövrü olaraq baş verir. Onların döv-
rülüyünün mexanizmi şəkil 4.2.a-da əyani surətdə göstərilir. Burada 
1 düz xətti ilə 95%-li kvantilin xətti  qanununda dəyişməsi göstərilir. 

Metroloji  imtinada ( )t95,0∆  xətası, eduz ∆+∆=∆ 0  xətasının 

qiymətindən artıq olur. Burada ∆  xətanın normalaşdırılan həddinin 
ehtiyat qiymətidir. Hər bir belə  imtinada cihazın təmiri aparılır və 
onun xətası əvvəlki  qiymətinə 0∆  qayıdır. T təm 1−−= ii tt   qədər vaxt 

keçdikdən sonra yenidən imtina baş  verir ( 321 ,, ttt momentlər i və s.) 
və yenidən təmir aparılır. Uyğun olaraq ölçmə vasitəsinin xətasının 
dəyişməsi prosesi 2 sınıq əyrisi ilə göstərilir (şəkil 4.2.a) və aşağıdakı 
tənliklə yazılır: 

)(95,0 t∆

( ) ( )tFt o +∆=∆ 95,0



200 
 

 

                            (4.2) 

Burada n - imtinaların (yaxud təmirlərin) sayıdır. Əgər 
imtinaların sayı tam ədəd hesab edilirsə, onda bu tənlik 1 düz xətt 
üzərindəki diskret nöqtələri əks etdirir (şəkil 4.2.a). Aparıcı 
cihazqayırma zavodları düz) təmin edirlər. 

Bu da köhnəlmənin orta illik sürətində duz), 

təmirlərarası intervalın təm   və imtinaların tezliyinin 

 
il-1 olmasına imkan verir. 

 

 
Şəkil 4.2. Xətaların dəyişməsinin xətti (a) 

və eksponensional (b,v) qanunları 

∆+∆=∆ nt 095,0 )(

∆=∆ 5,0,...4,0(

∆= 05,0(v

T 10,...,8=
∆

=
v


125,0,...,1,01
−=

tT
ω



201 
 

Ölçmə vasitələrinin xətalarının (4.1) düsturuna uyğun olaraq 
dəyişməsi zamanı bütün təmirlərarası intervallar bir-birinə bərabər, 

metroloji imtinalar 
T
1  isə bütün istismar müddətində sabit olacaqdır. 

 
4.3.2. Xətanın dəyişməsinin eksponensial modeli 
Real şəraitdə cihazların bir qismi üçün təmirlərarası interval 

azalır, digər qismi üçün isə artır. Bu onunla izah edilir ki, ölçmə 
vasitəsinin xətası müəyyən vaxt keçdikdən sonra eksponensial olaraq 
artır və yaxud azalır. Xətanın sürətli artımında (şəkil 4.2.b) hər bir 
sonrakı təmirarası interval əvvəlkindən qısa olur və metroloji 
imtinaların tezliyi ( )tω  vaxt keçdikcə artır. Xətanın yavaş artımında 
(şəkil 4.2.v) hər sonrakı təmirarası  interval əvvəlkindən uzun olur və 
metroloji imtinaların tezliyi ( )tω  vaxt keçdikcə azalaraq sıfra 
yaxınlaşır. 

Baxılan hallar üçün xətanın vaxta görə dəyişməsi eksponensial 
model əsasında izah edilir 

 

( ) att 0ωω = .                                   (4.3) 

 
Burada 0ω  ölçmə vasitəsinin hazırlanması momentində 

metroloji imtinaların tezliyi (yəni 0=t  olduqda), ai ;1− -metroloji 
köhnəlmə prosesinin müsbət  və mənfi sürətlənməsi, 1−i . 

İmtinaların sayı, onların tezliyi ( )tω  vasitəsi ilə (4.3) 
düsturuna görə təyin edilir 

 

( ) ( ) ( )∫ ∫ −===
t t atat

a
ddtn

0 0
0

0 1
ωτωττω  . (4.4) 

 

Onda, ölçmə vasitəsinin vaxta görə dəyişməsi (4.2) düsturunu 
nəzərə almaqla aşağıdakı şəkli alır: 
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( ) ( ) ( )10
0095,0 −∆+∆=∆+∆=∆ attnt  α

ω
.      

Verilmiş asılılıq şəkil 4.2.b və 4.2.v-də 1 əyrisi ilə göstərilmişdir. 

(4.4) düsturunun tətbiqi dörd parametrin məlum olmasını tələb 
edir. Bunlar xətanın ilkin qiyməti o∆( ), xətanın mütləq ehtiyatı e∆ , 

0=t  olduqda metroloji imtinaların başlanğıc tezliyi ( )0ω  və 
köhnəlmə prosesinin təcilidir (a). (4.4) tənliyindən istifadəni 
sadələşdirmək üçün eksponensial funksiyanı sıraya ayırmaq və bu 
sıranın ilk üç həddini götürmək lazımdır. Nəticədə ölçmə vasitəsinin 
xətasının vaxtdan asılılığı aşağıdakı kimi yazıla bilər 

 

( ) ( )
22

2

0

2

00095,0
tavtattt ∆++∆=∆+∆+∆=∆ ωω  . (4.5) 

 
Burada v- xətanın artmasının başlanğıc sürəti, %; ∆a - xətanın 

dəyişməsi təcilnin mütləq qiymətidir, %. Xüsusi halda 0=a  olduqda 
(4.5) asılılığı, (4.1) şəklində olan xətti tənliyə ayrılır. 

n - imtinanın başlama momentini tn və təmirlərarası dövrün 
müddətini nT aşağıdakı düsturlarla müəyyən etmək olar: 

 

;11

0








+=

ω
ann

a
tn   

















+

+=

na

n
a

Tn
0

111
ω  (4.6) 

 
Ölçmə vasitəsinin qulluq müddəti kimi, onun hazırlanmasından 

başlayaraq istismarının sonuna qədər olan təqvim vaxtı başa düşülür. 
Təmirin  iqtisadi məqsədəuyğunluğunu bir təmirin orta dəyərinin Ct, 
yeni ölçmə vasitəsinin dəyərinə  Cyen nisbətinə görə təyin edirlər və 
onu  təmirin nisbi dərinliyi C adlandırırlar 
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yen

t

C
C

C = . 

 

Ölçmə vasitəsinin qulluq müddəti 
 

αω0

1
c

Tqul =                             (4.7) 

 
ifadəsi  ilə yazılır. 

Alınan tənliyi, (4.6)-nin  birinci ifadəsi ilə birlikdə həll edərək, 
ölçmə vasitələrinin istismar müddətindəki imtinalarının ümumi 
sayını hesablaya bilərik. 

Misal 4.1. Dəqiqlik sinfi 0,5 olan maqnitoelektrik sistemli 
elektromexaniki ölçmə cihazı üçün təmirin  dərinliyi ;4,0...3,0=c  
hazırlama momentində metroloji imtinaların tezliyi ;11,0 1−≈ iω  
köhnəlmə prosesinin təcili 119,0 −≈ ia -dir. Belə cihazların qulluq 
vaxtını və imtinalarının ümumi sayını təyin edin. 

Həlli: Cihazın qulluq vaxtını (4.7) düsturu ilə hesablayırlar: 
 

iTqul 63,12
19,011,03,0

1
=

⋅⋅
=

 
 

İmtinaların ümumi sayını hesablamaq üçün tənlik aşağıdakı 
kimidir: 
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Ədədi qiymətləri tənlikdə yerinə qoysaq, alarıq, 
 

.
 



204 
 

( ) 8,51579,01
11,03,019,0

19,0exp
19,0
11,0 8,5 =−=
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Hesabat məlumatları təcrübi məlumatlara uyğun gəlir. Bu mə-

lumatlara görə baxılan cihazların orta qulluq müddəti 11-12 ildir və 
bu müddətdə onlar 4 - 6 dəfə təmir olunurlar. 

Ölçmə vasitələrinin köhnəlməsi prosesinin mənfi təcilində 
təmirlərarası  müddət artır. Bir neçə təmirdən sonra  onlar sonsuz 
olurlar, metroloji imtinalar baş vermir və ölçmə vasitələri mənəvi 
köhnəlməyə qədər işləyirlər. Bu halda ( )0α  metroloji imtinaların 
sayı: 

 

             
( ) ( )
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tt

01 ωω
=−===

∞→∞→∞∑


 
olur. 

 
Ölçmə vasitəsinin xətası, (4.4)-ə görə aşağıda göstərilən həddə 

bərabər olur, 
 

( )  ∆+∆=∆−∆=∞∆ ∞n
a

00
095,0

ω
 . (4.8) 

 
Ölçmə vasitələrinin istismarı zamanı metroloji imtinalar, onla-

rın istismarının üçüncü ilində 60%, dördüncü ilindən sonra isə 96%-ə 
çatır. 

Təmirə  yararlılıq  göstəricisi kimi ehtimalı və ölçmə vasitəsi-
nin işləyəbilmə qabiliyyətinin bərpasının orta vaxtı götürülür. İşgör-
mə qabiliyyətinin bərpası vəziyyəti ehtimalı kimi, ölçmə vasitəsi-
nin işçi vəziyyətinin bərpası vaxtının, verilən vaxtı    keçməməsi başa 
düşülür. İşgörmə qabiliyyətinin  orta bərpa vaxtı kimi, bərpa vaxtı-
nın riyazi gözləməsi qəbul edilir. 
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4.4. Metroloji etibarlılıq və yoxlamalararası 
intervallar 

Ölçmə vasitələrinin düzgün metroloji vəziyyətdə saxlanılmasının 
əsas formalarından biri onun dövrü yoxlanılmasıdır. Dövrü yoxlama 
xüsusi normativ texniki sənədlərdə verilmiş qaydalar əsasında metroloji 
xidmətlər tərəfindən  yerinə yetirilir. Dövrü yoxlama ölçmə vasitələrinin 
etibarlılığına verilən tələblərlə uyğunlaşdırılmalıdır. Yoxlamaları, 
yoxlamalararası interval (YAİ) adlan-dırılan, seçilmiş optimal vaxt 
intervalı vasitəsi ilə həyata keçirmək lazımdır. Metroloji imtinanın baş 
vermə momentini yalnız ölçmə vasitəsinin yoxlaması müəyyən edə 
bilər. Yoxlamalararası intervalın qiyməti optimal olmalıdır. Tez-tez 
aparılan  yoxlamalar əlavə maddi və əmək sərflərinə səbəb olduğu kimi,  
nadir hallarda aparılan  yoxlamalarda da ölçmə xətalarının artmasına 
səbəb olur. Yoxlamalararası intervalların aşağıdakı sıradan seçilməsi 
məsləhət görülür: 0,25;0,5;1;2;3;4;5;6;9; 6K ay. Burada  K-müsbət tam 
ədəddir. 

Yoxlamalararası intervalı (YAİ) təyin edərkən, ölçmə  vasitəsinin 
metroloji sazlığının vəziyyətini müəyyənləşdirən metroloji xa-
rakteristikalar (MX) seçilməlidir. Belə xarakteristikalar kimi, əsas 
xətalar, təsadüfi xətanın orta kvadratik sapması (OKS) və digərləri 
götürülür. 

Hal-hazırda YAİ-in təyin edilməsinin üç əsas yolu vardır: 
 imtinaların statistikaları əsasında; 
 iqtisadi meyar əsasında; 
 ölçmə vasitəsinin tam işlənməsi dövründə ilkin yoxlamalar arası 

intervalın sonrakı düzəlişlə sərbəst təyin edilməsi. 
Yoxlamalararası intervalın müddətinin təyin edilməsinin konkret 

metodu, ölçmə vasitəsinin etibarlığı və stabilliyi haqqında ilkin 
məlumatların olmasından asılıdır. 

Birinci üsul metroloji etibarlılığın göstəriciləri məlum olduqda 
effektivdir. 

İkinci üsulun mahiyyəti ölçmə vasitələrinin istismarına və ölçmə 
xətaları nəticəsində yaranmış mümkün şərtlərin düzəldilməsinə lazım 
olan xərclərin azaldılmasına əsaslanmışdır. 

Üçüncü üsulda ən kiçik ilkin məlumat əsasında başlanğıc interval 
müəyyənləşdirilir və sonrakı yoxlamaların nəticələri onun düzəldilməsi 
üçün ilkin məlumat kimi istifadə edilir. 

Bu metoda beynəlxalq İSO standartında baxılmışdır. 
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V FƏSİL. ÖLÇMƏ VASİTƏLƏRİNİN SEÇİLMƏSİ 
 

5.1. Ümumi müddəallar 
 

5.1.1. Yoxlama və nəzarət haqqında anlayışlar 
 
Ölçmə vasitələrinin seçilməsində metroloji (bölgü uzunluğu, 

xəta, ölçmə həddi, ölçmə gücü) istismar və iqtisadi, kütləvilik (ölçü-
lən ölçülərin təkrar olunması) nəzarət üçün istifadə mümkünlüyü, 
ölçmə vasitəsinin qiyməti və etibarlığı, ölçmə metodu, sazlamaya və 
ölçmə prosesinə sərf olunan vaxt, kütlə, həcm ölçüləri, işçi yükləmə, 
nəzarət obyektinin  sərtliyi, səthin kələ-kötürlüyü, iş rejimi və sair 
göstəricilər nəzərə alınır. 

Ümumi halda ölçmə vasitələrinin seçilməsi təcrübəsini nəzərə 
almaqda, aşağıdakı müddəalar əsas götürülür: 

I. Verilmiş, yaxud hesabi nisbi ölçmə xətasına δ ö zəmanət 
vermək üçün, ölçmə vasitəsinin nisbi xətası δ öv, 25-30% δ ö-dən az 
olmalıdır (yəni δ öv=0,7δ ö). Əgər ölçmənin gətirilmə xətası γ ö 
məlumdursa, onda ölçmə vasitəsinin gətirilmə xətası γ öv aşağıdakı 
ifadə ilə yazılır: 

γ  öv γ= ö
nx

x
. 

 
Burada x və xn - ölçmənin nəticəsi və ölçmə vasitəsinin 

şkalasının normalaşdırılmış qiymətidir. 
II. Ölçmə vasitəsinin seçilməsi, istehsalın miqyasından, 

yaxud istismarda olan eyni tipli (eyniadlı) texniki vasitələrin 
sayından asılıdır. 

Məsələn: kütləvi istehsalda yüksək məhsuldarlıqlı,  mexanik-
ləşdirilmiş və avtomatlaşdırılmış ölçmə və nəzarət vasitələrindən 
istifadə olunur. 

Seriyalı istehsalda əsas nəzarət  vasitələri kimi, sərt hədd ka-
librləri, şablonlar, xüsusi nəzarət tərtibatları, qismən universal ölçmə 
vasitələri istifadə edilməlidir. 
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Kiçik seriyalı və fərdi istehsalda əsas ölçmə vasitələri kimi, 
universal ölçmə vasitələrindən istifadə edilir. 

III. Nəzarətin məqsədinə görə müəyyənləşdirilən ölçmə meto-
du, ölçmə vasitəsinə bazalaşdırmaya görə tələbatlar verir. Əgər 
texnoloji prosesə nəzarət edilirsə, onda ölçmə vasitəsini texnoloji 
bazalar üçün seçirlər. Əgər texniki vasitəyə istismar nöqteyi nəzərin-
dən nəzarət edilirsə, onda ölçmə vasitəsini istismar bazasına görə 
seçirlər. 

IV. Ölçmə vasitələrini metroloji xarakteristikalara görə  
seçərkən aşağıdakıları nəzərə almaq lazımdır. 

Əgər  texnoloji proses qeyri sabitdirsə, yəni ölçülən parametrin 
müsaidə sahəsindən əhəmiyyətli dərəcədə kənara çıxmaq müm-
kündürsə, onda ölçmə vasitəsinin şkalasının hüdudları parametrin 
qiymətinin paylanma diapozonunu keçməlidir. 

Ölçmə vasitəsini seçərkən, şkalanın işçi sahəsini və onun bölgü 
uzunluğunu müəyyən etmək vacibdir. Axırıncısı ölçmə  vasitəsinin 
dəqiqlik sinfindən və şkalanın bölgü sayından  nş asılıdır. 

V. Qeydedici cihazlara aşağıdakı əsas tələbatlar verilir. 
ölçmə vasitəsindən keçən siqnal lazımi məlumatları  saxlamalı, 

təhrif olunmamalı və maneədən ayrılmamalıdır; 
ilkin çeviricilər (vericilər) ölçmə obyektindən minimum enerji 

işlətməli və onların qoşulması, obyektin normal iş rejimini 
pozmamalıdır; 

məlumat daşıyıcısı bütün lazımi məlumatları qeyd etmək üçün 
kifayət qədər böyük həcmə malik olmalıdır; 

qeydedici  cihazlar məlumatın  alınmasını mümkün qədər qısa 
müddətdə təmin etməlidir. 

Əgər cihazlar bütün verilən tələbləri eyni zamanda təmin 
etmirsə, onda onların ən vaciblərini seçirlər. 

Sistemin hal-hazırdakı vəziyyətinin müəyyən edilməsi   
diaqnozlaşdırma  adlanır. 

Obyektin  texniki vəziyyətinin əlamətlərini verilmiş moment-də 
və yaxud müəyyən edilmiş vaxt intervalı üçün təyin edilməsi 
proqnozlaşdırma adlanır. 

Sınaq obyektinin keyfiyyət və kəmiyyət xarakteristikalarının 
xassisələrinin, obyektin işləməsi zamanı, ona edilən təsirin nəticələri 
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əsasında təcrübi  yolla təyin edilməsinə, həmçinin obyektin, yaxud 
təsirin modelləşdirilməsinə sınaq deyilir. (ГОСТ16504-81). Sınaq 
zamanı obyektin xarakteristikalarının xassələrinin təyin edilməsi 
ölçmələrdən, qiymətləndirmələrdən və nəzarətdən istifadə etməklə 
həyata keçirilir. 

Sınaq şəraiti kimi, təsiredici faktorların və obyektin işlənmə 
rejimlərinin məcmuu başa düşülür. 

Sınaqların çoxlu sayda növləri vardır. Onlar müxtəlif 
göstəricilərinə görə təsnifatlaşdırılırlar. Təyinatlarına görə sınaqlar 
tədqiqat, nəzarət, müqayisə və müəyyənləşdirici sınaqlara bölünürlər. 
Sınaqların aparılması səviyyəsinə görə, sınaqlar aşağıdakı kate-
qoriyalara bölünürlər: dövlət, sahələrarası və sahədaxili sınaqlar. 
Sınağa uğradılan məhsulun işlənməsi mərhələlərinin növünə görə 
sınaqlar ilkin və qəbuletmə sınaqlarına ayrılırlar. Hazır məhsulun 
sınaqlarının növünə görə, onları  ixtisaslaşdırılmış, təhvil-təslim, 
dövrü və tipləşdirilmiş sınaqlara ayırırlar. Sınağın məqsədi kimi 
sınağın verilmiş nominal şəraitində, parametrin həqiqi (əsl) qiy-
mətinin  təyin edilməsi başa düşülür. 

Sınağın nəticəsi kimi obyektin xarakteristikalarının xassələ-
rinin qiymətləndirilməsi, obyektin verilən tələblərə uyğun olması, 
sınaq prosesində obyektin işləməsi keyfiyyətinin analizinin 
məlumatlarının müəyyən edilməsi qəbul edilir. Sınağın nəticələri 
dəqiqlik anlayışı ilə xarakterizə olunur. Dəqiqlik nəticələrin, 
obyektin xarakteristikalarının həqiqi qiymətlərinə yaxınlaşmasıdır. 

Ölçmə ilə sınaq arasında böyük oxşarlıq vardır. Lakin metroloji 
nöqteyi nəzərdən bunlar arasında böyük fərq vardır. Ölçmə sınağın 
tərkib hissəsinin  yalnız biridir. Ölçməni sınağın xüsusi halı kimi 
hesab etmək olar. 

Məsulun parametrinin qiymətinin təyin edilməsi, onun verilmiş 
tələblərə, yaxud normalara uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi 
prosesinə nəzarət deyilir. 

İstənilən nəzarətin mahiyyəti iki əsas mərhələnin həyata 
keçirilməsindən ibarətdir. İlkin mərhələdə obyektin faktiki vəziyyəti, 
əlamətləri və xassələrinin göstəriciləri haqqında məlumat alınır. Bu 
məlumat ilkin məlumat adlanır. İkinci mərhələdə ilkin məlumat 
əvvəlcədən təyin edilmiş tələblər, normalar, meyarlarla müqayisə 
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edilir. Bu halda faktiki məlumatların tələb edilən məlumatlara 
uyğunluğu, yaxud uyğun olmaması aydınlaşdırılır. Onların fərqli 
olması haqqında məlumat təkrar məlumat adlanır. Bəzi hallarda 
mərhələlər arasında sərhədlər fərqlənmir. 

Nəzarət bir sıra elementar hərəkətlərdən ibarətdir: nəzarət 
edilən kəmiyyətin ölçü çevrilməsi; nəzarət təyinatlarının əks 
etdirilməsi; nəzarətin nəticələrinin müqayisəsi və alınması. 

Ölçmə və nəzarət bir-biri ilə sıx bağlıdır, məlumat vermə 
baxımından yaxındır və bir sıra  ümumi əməliyyatları vardır 
(məsələn: müqayisə, ölçü verilmələri və s.). 

Eyni zamanda ölçmə və nəzarət qaydaları çox halda biri-
birindən fərqlənirlər: 

 ölçmənin nəticələri ədədi, nəzarətin nəticələri isə keyfiyyət 
xarakteristikalarıdıdır; 

 ölçmə, ölçülən kəmiyyətin qiymətlərinin geniş diapozonunda, 
nəzarət isə mümkün vəziyyətlərin kiçik sayının hüdudlarında yerinə 
yetirilir; 

 nəzarət cihazları, ölçmə cihazlarından fərqli olaraq 
parametrləri məlum olan  və dar çərçivədə dəyişən məhsulların 
vəziyyətini yoxlamaq üçün istifadı edilir; 

 ölçmənin keyfiyyətinin əsas xarakteristikası dəqiqlik, 
nəzarətinki isə doğruluqdur. 

Nəzarət edilən parametrlərin sayından asılı ölaraq, nəzarət 
birparametrli və çoxparametrli olur. 

Birparametrli nəzarətdə obyektin vəziyyəti birparametrli, 
çoxparametrli nəzarətdə isə çoxlu parametrlərin ölçülərinə görə 
müəyyənləşdirilir. 

Müqayisə olunan siqnalların formasına görə nəzarət, analoqlu 
və rəqəmli nəzarətə ayrılıır. Analoqlu nəzarətdə analoqlu siqnallar, 
rəqəmli nəzarətdə isə rəqəmli siqnallar  müqayisə olunur.  Obyektə 
təsirə görə nəzarət passiv və aktiv nəzarətə bölünür. Passiv 
nəzarətdə obyektə təsir birbaşa, aktiv nəzarətdə isə testləşdirilmiş 
siqnalların xüsusi generatorlarının köməyi ilə həyata keçirilir. 

Təcrübədə müsaidə nəzarətindən də geniş istifadə edilir. 
Müsaidə nəzarətində nəzarət edilən parametrin qiyməti ölçmə, yaxud 
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sınaq yolu ilə təyin edilir və alınan nəticə buraxıla bilən müsaidə ilə 
müqayisə olunur. 

 
5.2.  Ölçmə vasitələrinin seçilməsi prinsipləri. Ölçmə 

vasitəsinin dəqiqləşdirmə əmsalına görə seçilməsi 
 

Bu metod ölçmənin dəqiqliyini və nəzarət obyektinin hazırlanma-
sının (işlənməsinin) müqayisəsini nəzərdə tutan ən sadə üsuldur. 

Burada, məlum müsaidə T və ölçmə xətasının hədd qiymətlə-
rində [∆ öl] dəqiqləşdirmə əmsalının K′dəq (dəqiqlik qanununun əm-
salı) daxil edilməsi nəzərdə tutulur: 

 

K′dəq =
][2 ∆

T . 

 
K′dəq - əks olunan kəmiyyətin ölçmə metodunun nisbi xətası 

adlanır: 
 

Kmet
1

=Α
    

. 

 
 

Xətti ölçülər üçün buraxıla bilən xətaların hədlərinin qiyməti 
[∆ öl] müsaidələrə və kvalitetə görə cədvəl 5.1.-də verilir (ГОСТ.05-
8I) 

 
[∆ öl] TT ρ=−= )35,020,0( . 

 
Xətti ölçülər üçün [∆ öl] və T arasında  göstərilən nisbət 20-

dən 35%-ə qədər olduqda, Kdəq=2,5 - 1,4 olur. Ölçmə vasitələrini 
Kdəq-ə görə seçərkən, konkret ölçmə vasitəsinin xətaları haqqında 
sorğu məlumatları olmalıdır (məsələn: cədvəl 5.2.). Əgər ölçülən 
ölçü standartlaşdırılmış (ГОСТ 8.051-81) intervala (0....500 mm) 
düşürsə, onda orta qiymətdən K 1

dəq.or istifadə edilir. Ölçmə vasi-
təsinin əsas buraxıla bilən xətasının həddi: 

′     
dəq 

 

öl 
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orqd
g K

T

.3,1
2
∂′

=∆                                    (5.1) 

 
ifadəsindən tapılır və cədvəl 5.2-dən uyğun xətaya malik yaxın 
ölçmə  vasitəsi  seçilir.  

Cədvəl 5.1. 
 

ρ -nun müsaidələr diapozonundan və kvalitetdən asılılığı 

Kvalitet 2-5 6-7 8-9 10-16 

Orta əmsal, ρ  0,35 0,30 0,25 0,20 

Müsaidələr diapozonu, 
mkm 

0,8-2,7 6-63 14-155 40-4000 

Diapozon [∆ öl],± 
mkm 

0,25-0,00 2-19 3,5-9,0 8-800 

 
Misal 5.1. Diametri mm025,045−∅  olan vala nəzarət etmək 

üçün ölçmə vasitəsini seçin. 

Həlli:Ölçünün müsaidəsinin yarısı mkmT 5,12
2
25

2
== . 

Orta qiymət ( ) 95,1
2

4,15,21 =
+

=K  

Onda (5.1) düsturuna görə alırıq: 
 

∆  öv mkm9,4
95,13,1
5,12

=
⋅

= . 

 
Cədvəl 5.2.-dən görünür ki, hesablanmış qiymətə yaxın həddə 

lingli mikrometr malikdir. 
Universal ölçmə vasitələrinin cədvəllərinə görə dəqiqləşdirmə 

aparmaqla hesabatsız  təqribi seçim üçün 5.1-5.3 nomoqrammala-
rından istifadə etmək olar. 

dəq.or. 
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Misal 5.2. Mühərrikin dirsəkli valının boyunluğuna nəzarət 
etmək üçün ölçmə vasitəsini seçin. Valın boyunluğunun diametri 

. 
Həlli: Ölçmə vasitəsini şəkil 5.1-ə görə təqribi seçirik (məlum 

müsaidə  T=0,02mm, diametr 50 ilə 100mm  arasında dəyişir). Mik-
rometr yaxud lingli bəndi seçirik. Ölçmə vasitəsini dəqiqləşdiririk. 
Bunun üçün standarta (ГОСТ 25347-82) görə T=20mkm və ölçü 50 - 
dən 80mm - ə qədər olduqda, öl=5  mkm (cədvəl müsaidəsi 19 
mkm - ə bərabərdir və bu 6-cı kvalitetə uyğundur). Cədvəl 5.2-yə gö-
rə  bu ölçü üçün ən münasib ölçmə vasitəsi bölgü uzunluğu 0,02 mm 
olan lingli bənddir. Bu bəndin göstərilən ölçmə diapozonundakı 
xətasının hədd qiyməti 4mkm-ə bərabərdir. 

Misal 5.3. Deşiyinin ölçüsü  olan sürətlər 
qutusunun dişli çarxının topuna nəzarət etmək üçün ölçmə vasitəsini 
seçin. 

Həlli: Standarta (ГОСТ 25347-82) görə diametrin göstərilən 
ölçüsünün müsaidəsini 12-ci kvalitetə görə təyin edirik. T=300mkm. 
Şəkil 5.1-ə görə təqribi olaraq ştangenpərgar seçirik. 

Ölçmə vasitəsini dəqiqləşdiririk. Bunun üçün cədvəl 5.1.-ə gö-
rə öl=0,2T=60 mkm. Cədvəl 5.2-dən 51-80 mm diapozonunda 
hədd xətası 45 mkm, bölgü qiyməti 0,02 mm olan ştangenpərgarı tə-
yin edirik. 

Ölçmə vasitəsinin səhvsiz nəzarət prinsipinə görə seçilmə-
sində, birinci və ikinci dərəcəli səhvlərin olması ehtimalının ilkin 
qiymətləndirilməsi nəzərdə tutulur. Ölçmə vasitəsinin seçilməsi aşa-
ğıdakı mərhələləri əhatə edir: 

1. Nəzarət edilən parametrin və ölçmə xətasının paylanması 
qanunlarını qiymətləndirirlər. 

2. Birinci və ikinci dərəcəli səhvlərin olmasının uyğun ehti-
mallarını verirlər (yaxud ayrı-ayrı P1 və P2). 

3. 5.3. cədvəlinə görə dəqiqləşdirmə əmsalının K′dəq uyğun 
qiymətlərini təyin edirlər. 

Cədvəl 5.2. 
Ən çox yayılmış universal ölçmə vasitələrinin hədd xətaları 

Ölçmə vasitələri Ölçülərin intervalları üçün ölçmə xətalarının 
hədləri ([∆öl.]mm), mm 

mm02,00,75 −=∅

∆

mmH128,54=∅

∆
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10-a  
qədər 11...50 51...80 81...120 121...180 181...260 261...360 361...500 

Optimetrlər, Ölçmə 
maşınları (xarici 
ölçüləri ölçmək 
üçün) 

0,7 1,0 1,3 1,6 1,8 2,5 3,5 4,5 

Optimetrlər, ölçmə 
maşınları (daxili 
ölçüləri ölçərkən) 

– 0,9 1,1 1,3 1,4 1,6 – – 

Universal 
mikroskop 

 
1,5 

 
2,0 

 
2,5 

 
2,5 

 
3,0 

 
3,5 

 
– 

 
– 

Universal 
mikroskop 

 
5,0 

 
5,0 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 

Müxtəlif bölgü 
qiymətli minimetr-
lər: 
       1 mkm 
       2 mkm 
       5 mkm 
 
 

 
 

 
1,0 
1,4 
2,2 

 
 

 
1,5 
1,8 
2,5 

 
 

 
2,0 
2,5 
3,0 

 
 
 

2,5 
3,0 
3,5 

 
 
 

3,0 
3,5 
4,0 

 
 
 

4,5 
5,0 
5,0 

 
 
 

6,0 
6,5 
6,5 

 
 

 
8,0 
8,0 
8,5 

Müxtəlif bölgü 
qiymətli bəndlər: 
      2 mkm 
     10 mkm 
Lingli mikrometr 
Mikrometr 
İndikator 
 
 

 
 

3,0 
7,0 
3 
7 

15 

 
 

3,5 
7,0 
4 
8 

15 

 
 

4,0 
7,5 
– 
9 

15 

 
 

4,5 
7,5 
– 
10 
15 

 
 

– 
8,0 
– 

12 
15 

 
 

– 
– 
– 

15 
16 

 
 

– 
– 
– 

20 
16 

 
 

– 
– 
– 
25 
16 

Müxtəlif bölgü qiy-
mətli standart pərgar-
lar: 
  0,02 mkm 
  0,05 mkm 
  0,10 mkm 
 
 
 

 
 

 
40 
80 

150 

 
 

 
40 
80 

150 

 
 

 
45 
90 

160 

 
 

 
45 

100 
170 

 
 

 
45 

100 
190 

 
 

 
50 

100 
200 

 
 

 
60 

100 
210 

 
 

 
70 

100 
230 
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Şəkil 5.1. Valların ölçmə vasitələrini seçmək üçün nomoqramma 

 

 
Şəkil 5.2. Deşiklərin ölçmə vasitələrini seçmək üçün nomoqramma 
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Şəkil 5.3. Dəqiqlik və hündürlük ölçən ölçmə 
vasitələrini seçmək üçün nomoqramma 

4. Məlum müsaidə əsasında 5.2-yə oxşar cədvəllərdən para-
metr üçün ölçmə vasitəsini seçirlər. 

Misal 5.4. Diametri mm08,018−∅ olan vala nəzarət edərkən 
zay məhsulun olması ehtimalı P2=0,045-i keçməməlidir. Ölçünün və 
xətanın paylanması qanunları məlum deyildir. Nəzarət üçün ölçmə 
vasitəsini seçin. 

Həlli: Nəzarət edilən parametrin paylanma  qanunu məlum 
olmadığından qanunların birləşməsindən istifadə edirik: parametr üçün 
normal, xəta üçün bərabərölçülü paylanma qanununu seçirik. Onda 
cədvəl 5.3.-dən K׀

dəq=1,7-ni tapırıq. (5.1.) düsturuna görə  

mkmT 8
2

16
2

== ,  mkmk 63,3
7,13,1

8
=

⋅
=∆ . 

Cədvəl 5.2-yə görə uyğun ölçmə vasitəsini-bölgü qiyməti 2 
mkm olan lingli  bəndi seçirik. 
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Əgər texniki vasitənin istismarı zamanı parametrin buraxıla bi-

lən sapması və  nisbəti verilibsə, onda şəkil 5.4-5.7-də ve-

rilmiş nomoqrammalardan istifadə edərək öl  tapılır və 
ölçü vasitəsini cədvəl 5.4.-dən seçirlər. 

Ölçmə vasitəsinin, nəzarətin səhvsiz olması və onun 
dəyərinə görə seçilməsi, ölçmə vasitəsinin dəqiqliyi meyarına (  
dəqiqlik sinfi, yaxud mütləq hədd xətası öv), onun dəyəri Cöv və 
ölçmənin doğruluğuna görə yerinə yetirilir. 

Ölçmə vasitəsinin texniki-iqtisadi göstəricilərə görə təyin 
edilməsinin əsasını ölçmənin dəqiqliyini optimallaşdırılması 
meyarları təşkil edir. Bu meyarlar dəqiqliklə xüsusi xərclər 
arasındakı əlaqələri müəyyənləşdirir. Bu xərclər texniki qulluq və 
texniki vasitələrin təmirini nəzərdə tutur. 

 
Cədvəl 5.3 

Ölçü parametrlərinə görə nəzarətdə P1 və P2 ehtimalları 

 Dəqiqləşdirmə 
əmsalı 
K'dəq 

Nəzarət edilən parametrlərin paylanma 
qanunları 

Normal Əhəmiyyətli müsbət 
kəmiyyətlər 

Ölçmə xətasının paylanma qanunları 

Normal Bərabər 
ölçülü Normal Bərabər 

ölçülü 
P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2 

10,40 0,4 0,37 0,75 0,7 0,25 0,15 0,5 0,4 

5,50 0,9 0,87 1,30 1,2 0,70 0,60 0,9 0,7 

3,30 1,7 1,60 2,25 2,0 1,25 1,20 1,5 1,5 

2,10 2,8 2,60 3,70 3,4 2,20 1,90 2,8 2,4 

1,70 3,5 3,10 4,75 4,5 2,75 2,50 3,8 3,2 

1,40 4,1 3,75 5,8 5,4 3,25 3,00 4,2 3,5 

1,04 5,4 5,00 8,25 7,8 4,35 3,90 5,5 5,2 

Qeyd: P1 və P2 ehtimalının qiymətləri 100-ə vurulmuşdur. 

σ
∑∆=R

∆ ∑∆≤ 7,0

γ
∆

öv 
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 5.3. Ölçmə vasitələrinin dinamiki ölçmələrdə 
seçilməsi 

 
 Dinamiki ölçmələr üçün ölçmə vasitələri, bir qayda olaraq 
müxtəlif fiziki xüsusiyyətlərə malik siqnalları elektrik siqnallarına 
çevirən qurqularla (vericilərlə) birlikdə işləyirlər. Belə avadanlıqlara 
verilən tələbatlardan biri kəmiyyətlərin mütləq böyük qiymətlərində, 
onların kiçik sapmalarının ölçülməsi imkanının olmasıdır. 
 Dinamiki ölçmələrdə məlumatların emalı dəqiqliyi prosesin 
yazılması miqyasından, o cümlədən yazının enindən (qalınlığından) 
əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. 

 
 

 
 

Şəkil 5.4. Nəzarət edilən parametrin sapmasının və ölçmə xətasının 
normal qanuna görə paylanmasında yalançı (a) və aşkar olmayan 

imtinaların ehtimalına görə σ/
∑

∆=R öl –nı təyin etmək üçün 
nomoqramma 



218 
 

 
Şəkil 5.5. Nəzarət edilən parametrin sapmasının  bərabər ehtimal 
qanununa, ölçmə xətasının normal qanuna görə paylanmasında 

yalançı (a) və aşkar olmayan imtinaların ehtimalına görə σ/
∑

∆=R öl - 
nı  təyin etmək üçün nomoqramma 

 
Şəkil 5.6. Nəzarət edilən parametrin sapmasının normal qanuna, 
ölçmə xətasının bərabər ehtimal qanununa görə paylanmasında 
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yalancı (a) və aşkar olmayan imtinaların ehtimalına görə 
τ/∑∆=R öl - nı təyin etmək üçün nomoqramma 

 
Şəkil 5.7. Nəzarət edilən parametrin sapmasının və ölçmə xətasının 
bərabər ehtimal qanununa görə paylanmasında yalançı (a) və aşkar 

olmayan imtinaların ehtimalına görə σ/
∑

∆=R öl -nı təyin etmək üçün 
nomoqramma 

 Vericilərin texniki sistemlərin (TS) iş rejiminə təsiri müxtəlif-
dir. Əgər vericinin obyektdən götürdüyü enerji, onun iş rejimindən 
asılı deyilsə, onda bu təsirə xarici təsir kimi baxmaq olar və onu ölçmə 
obyektinə tətbiq edilmiş sabit kəmiyyət kimi götürmək olar. 
 Vericinin xətti obyektdən götürdüyü enerjinin ölçülən 
kəmiyyətin qiymətindən asılı olduğu hala baxaq  
 

( ) ( )yfkxyPD += . 

 

Burada ( )PD  - obyektin xarakteristik tənliyi ; k - gücləndirmə əmsa-
lı; x və y - uyğun olaraq giriş və çıxış siqnalı; f(y)- vericinin təsiri-
dir. Ölçülən kəmiyyətin kiçik sapmalarında bu asılılığı xətti hesab et-
mək olar 
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y

dy
ydfkxyPD

yo








+=

)()(
. 

       Burada tk
dy

ydf
=







 )(

 
- təsir əmsalıdır. 

 
 Əgər obyektin gücü, ölçmə qurğusunun güсündən dəfələrlə 
çoxdursa, onda kt  - həddindən artıq kiçik olur. 
 Vericilərin seçilməsində, onların həssaslıq hüduduna xüsusi fikir 
verilməlidir. Vericinin həsaslıq hüdudu ölçmə xətasını keçməməlidir. 
Vericinin inersiyaliliği minimal olmalıdır. Verici seçiləndən sonra, 
qeydedici cihazların seçilməsi həyata keçirilir. Təqribi qiymətləndirmə 
üçün cədvəl 5.6.-da verilmiş məlumatlardan istifadə etmək olar.                                                                 

 
Cədvəl 5.4. 

Qeydedici ölçmə vasitələrinin tezliklərinin işçi diapozonu 
Qeydedici ölçmə vasitələrinin      

adları 
Tezliklərin hədləri 

aşağı Yuxarı 
Avtomatik elektron körpülər 
Maqnitoelektrik osilloqraf 
Elektromaqnit quruluşlar 
Elektron quruluşlar 

0 
0 

0-20 
0-15 

0,15 
20-200 

104-2∙104 
25-5∙105 
və artıq 

 
 Dinamiki xətalar ən çox tezdəyişən proseslərin ölçülməsində 
əhəmiyyətli və qorxuludur. Məsələn: daxili yanma mühərriklərinin si-

lindirlərində təzyiqin dəyişmə sürəti 100000 





⋅

s
PaS

sm
kqs 11

2 10 , di-

zellərin yanacaqverən boru xətlərində isə 





 −

s
Pa

ssm
kqs

112 10
5500000 -ə 

çatır. 
∼ 
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 Dinamiki rejimdə sistemə daimi gərginlik tətbiq edərkən, 
onun sapmasının maksimum amplitudası dinZ .max  statik    rejimdə-
kindən amplituda dinamiki ölçmə xətasının qiyməti qədər fərqlənir. 
 

( ) 222
.min

.max

41
1

ksönkst

din

Z
ZMa

λβλ +−
== .          (5.2) 

Burada 
0ω
ωλ =k

 
- məcburiω və sərbəst 0ω  sönməyən titrəmələrin  

bucaq tezliklərinin nisbətidir; β sön - sönmə əmsalıdır (sakitləşmə, 
titrəmələrin dempfirləşməsi). 

Ölçmələrin faza xətası ψ  bucağı ilə təyin olunur: 
 

1
2

2 −
−=

k

karctg
λ

λβ
ψ .                           (5.3) 

 

Bu xətaların uyğun qrafiki şəkil 5.10.a-da verilmişdir. (5.2) və 
(5.3) düsturlarından aydın olur ki, əgər 0=kλ  olarsa onda sönmə 
əmsalından β sön asılı olmayaraq ,1=aM  0=ϕ  və dinamiki xəta 
yoxdur. 1=kλ  və 090=ϕ də rezonans β5,0=rezM sön mövcuddur. β sön 

- nun kiçik qiymətlərində amplituda xətasının maksimum qiyməti 

rezonans olduqda yaranır. Burada  1
0

==
ω
ωλk  şərti gözlənilməlidir. 

Sönmə əmsalından asılı olaraq amplituda xətasının qiyməti sta-
tik xətadan böyük, yaxud kiçik ola bilər. Məsələn: əgər β sön ,0→  

onda ∞→rezM  və ölçmə sistemi sıradan çıxa bilər. ∞→λ , ∞→rezM  
və 0180→ϕ , yəni ölçmə sistemini hərəkət hissəsi sadəcə 
qıcıqlandırıcı qüvvəyə reaksiya vermir. Əgər ölçmə vasitəsinin 
qıcıqlandırıcı qüvvəyə reaksiya verməsi lazım deyilsə, onda tezlik 

sön 
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0ω  mümkün qədər kiçik olmalıdır ( ∞→kλ  olduqda ,0→M  ∞→ω  
olduqda ∞→kλ ). 

Dinamiki xətanı tam aradan qaldırmaq mümkün olmadığından, 
ölçmə sistemini, onların buraxıla bilən qiymətinə görə seçirlər. Bu-

nun üçün nisbi amplituda xətasının həddi tapılır. 2

2

max 1 k

kZ
λ

λ
δ

−
=  və 

tezliklərin buraxıla bilən nisbəti müəyyənləşdirilir. 
 

max

0 111
Zk δω

ω
λ

−==
 
.                            (5.4) 

 

Bu nisbət şəkil 5.8.b-də verilmişdir. 
Şəkil 5.8.b-dən aydın olur ki, dinamik amplituda xətasını 1-2% 

səviyyədə almaq üçün, ölçmə vasitəsinin (ÖV) sərbəst titrəmələrinin 
tezliyi, ölçülən kəmiyyətin ölçmə tezliyindən 7-10 dəfə artıq 
olmalıdır. Təcrübədə kifayyət edici nəticələr 

 
- də alınır. Ən kiçik amplituda xətası sönmə əmsalı 

Ssön=0,6-0,7 də olur. 
Faza xətası   sön  olduqda, tezlikdən demək olar ki, 

xətti asılı olur. 
Beləliklə, dinamiki prosesləri ölçmək üçün ölçmə vasitəsinin 

maksimum tezliyinə görə buraxma zolağı, qeyd edilən parametrin 
tezliyinə görə olan buraxma zolağını daxil etməlidir. Burada prosesin 
reallaşdırılan analoq tezlik xarakteristikalarının (ATX) 0-0 xəttinə 
görə ştrixlənmiş sərhəddi keçməməsi məqsədə uyğundur (şəkil 5.9.). 
Əks halda proses haqqında məlumat “kəsiləcək” (1-1 xətti), yaxud 
“küylər” qeyd olunacaqdır (2-2 xətti). Bu isə əlavə nəzərə alınmayan 
dinamik xətalara gətirib çıxaracaqdır.  tezliyin təyin edilməsi 
üçün müxtəlif üsulların olmasına baxmayaraq ən münasibi dinamik 
tarazlaşdırmadır (arva tutmaq). 

320 −
ω
ω

,ϕ β 7,06,0 −=

0ω
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Şəkil 5.8 Ölçmənin faza (a) və amplituda (b) dinamiki xətaları 
 
 

 
 

Şəkil 5.9 Ölçmə vasitəsinin buraxma zolağının formalaşması 
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Şəkil 5.10 Üç koordinat metodu ilə dəqiqliyin qiymətləndirilməsi 
 

 
 

Şəkil 5.11 Ölçmə vasitəsinin rezonans xarakteristikası 
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Burada tez-tez aşağıdakı metodlara müraciət edirlər. 
Birinci metodda qüvvə tətbiq edib, sonra azad etməklə sistemi 

qıcıqlandırır, onun hərəkət hissəsini '
0ω  tezlikli sərbəst sönən 

titrəmələr etməyə məcbur edirlər. 
Bu titrəmələrin amplitudası aşağıdakı ifadə ilə yazılır: 
 







−= t

T
ZZ θ2exp0 .                               (5.5) 

 

Burada 0,0 =tZ  olduqda başlanğıc amplituda; T - titrəmənin 
dövrü; θ - sönmənin loqarifmik dekrementi. Dikrement, dövrün 
yarısı gədər gecikən iki ardıcıl maksimum amplitudaların 
nisbətlərinin natural loqarifmasına bərabərdir. 

θ  -nun qiymətləndirilməsi zamanı hesablamanın dəqiqliyini 
artırmaq üçün üç koordinat metodundan istifadə edilir: 

 
( )3221 )( ZZnZZn −−+= θ . 

 

Burada Z1, Z2 və Z3 biri-birindən dövrün yarısı qədər gecikən 
üç ardıcıl maksimal ordinatlardır (şəkil 5.10.). 

Onda sönmə əmsalı 
 

β sön
22 πθ

θ

+
= , 

 
sərbəst titrəmələrin tezliyi 
 

2
0

0
1 β

ωω
−

′
=                                 (5.6) 

 
olur. 
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Burada  
T
1

0 =′ω
 
tipləşdirilmiş qrafikin yazılışına görə tapılır 

(şəkil 5.2.). Əgər yazılış sistemin surətli təsirinə görə çətindirsə 
(sönmənin yüksək sürətinə görə), onda başqa metoddan istifadə 
edilir. Bu metodun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, sistemin müxtəlif 
tezlikli məcburi titrəmələrini qıcıqlandı-raraq maksimum amplitudanı 
qeyd edir və rezonans  xarakteristikasını alırlar (şəkil 5.11.). 

Bu xarakteristika üçün sərbəst amplitudanı rezZZ   müəyyən-
ləşdirərək, rezonans əyrisinin hər iki tərəfindən,  amplitudaların 
bərabər olmasına uyğun tezlik fərqini ω∆  tapırlar. Onda sönmə 
əmsalını aşağıdakı düsturla hesablayırlar: 

 

β sön 22

2

02 ZZ
Z

rezrez −′
∆

=
ω
ω

. 

 
Sərbəst titrəmələrin tezliyini (5.6) tənliyinə görə 

müəyyənləşdirirlər. 
İkinci metod daha sadədir və titrəmələrin standart generator-

larından istifadə etməyə imkan verir (elektromaqnit, ultrasəs və s.). 
Ölçmə vasitəsinin tezlik xarakteristikalarından, yaxud 

vericidən istifadə  etməklə, ölçülən prosesin tezliyinin ω  istənilən 
qiyməti üçün tezlik xətasını ωγ  təyin etmək olar 

 

2

2

0 21
1

sβω
ωγω −








≈ . 

 

       Sakitləşmə  olmadıqda ( )0=β  tezlik xətası 
2

0








≈

ω
ωγω                                     (5.7) 
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ifadəsi ilə yazılır (bu vericilər üçün xarakterikdir). 
Əgər ölçmə aperiodik (titrəməsiz) çevrilmələr üçün vaxt sabiti 

T məlumdursa, onda tezlik xarakteristikasını tezlik kəsiyi 

adlandırılan ( )πτω
2
1

=
 
-  nu hesablayıb, tezlik xətasını aşağıdakı 

kimi təyin etmək olar: 
 

2

5,0 









−=

ω
ωγω ,                               (5.8) 

 
yaxud 
 

2

2 





−=

T
πτγ ω .                               (5.9) 

 
Burada T - ölçülən prosesin dövrüdür. 

Misal 5.7. Temperaturun dövrü dəyişməsini  müqavimət ter-
mometrinin köməyi ilə ölçürlər. Sabit vaxt S60=τ . Vericinin işçi 
diapozonu hansıdır? 

Həlli: Dinamiki xətanın 5% - dən artıq olmayacağını hesab 
edərək, (5.8) düsturuna görə %5=ωγ -ə,  20=T  dəqiqə  olduqda 
çatdığını təyin edirik (uyğun olaraq T=30 dəq. olduqda, %;2=ωγ  
T=60dəq. olduqda, %5,0=ωγ ). 

Göstərilən hal, sinusoidal dəyişmələrə aiddir. Əgər  dəyişmə 
sinusoidal deyilsə, onda tezdəyişən prosesi harmonik siraya ayırıb,  
prosesin ən böyük hormonikasının tezliyini ω  qəbul edib, ωγ  -nı 
onun qeydiyyatının buraxıla bilən amplituda xətası hesab edərək 
cihazları seçmək olar. 

Misal 2. Daxiliyanma mühərrikinin təzyiqinin dəyişməsini 
dəqiq qiymətləndirmək üçün harmonikaları 150 tərtibə qədər qeyd 
etmək lazımdır. Dirsəkli valın fırlanma tezliyinin 2000=ω dəq-1 və 
onun xətasının %2ωγ  olduğunu bilərək uyğun cihazları seçin. 

kəs 
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Həlli:  İki taktlı mühərrikdə 150-ci hormonikanın tezliyi 

kHs5
60

2000150 ==ω . Şəkil 5.8.b-dən ölçmə vasitəsinin sərbəst 

titrəməsinin tezliyini təyin edirik. ( ) kHs503551070 −=⋅−=ω . 
Belə yüksək dinamiki keyfiyyətləri mexaniki ölçmə 

vasitələrində almaq mümkün deyildir. Buna görə də elektron ölçmə 
vasitələrindən istifadə etmək lazımdır. 

Dinamiki xətaya diskret hesabata görə giriş  siqnalının 
reallaşdırılmasının bərpa xətası kimi baxmaq lazımdır. Kotelnikov 
nəzəriyəsinə görə belə bərpanı (faktiki olaraq xətasız) tezliyin ω−0  

intervalında həyata keçirmək olar. Bunun üçün hər ω
2
1

=∆t  vaxt 

intervalında ω  tezlik zolağı olan siqnal yaratmaq lazımdır. 
Əgər siqnalın spektri sıfırdan başlamırsa və ωω −1  

diapozonundadırsa (şəkil 5.12.), onda siqnalın dəqiq bərpası üçün,  

onu  ( )12
1 ωω −−∆t  intervalından bir yaratmaq lazımdır. 

Beləliklə dinamiki ölçmələrdə ölçmə vasitələrinin seçilməsi, 
siqnalın müəyyən vaxtda diskretləşməsi ilə bağlıdır. Belə diskret-
ləşmədə dinamiki xətaların yaranması şəkil 5.13.-də göstərilməsidir. 

Şəkil 5.13.-dən görünür ki, ən böyük xəta əyrinin qalxımı və 
çoküklüyündə yaranır. Burada mütləq xəta parabola ilə xorda 
arasındakı fərqdir. 

Məlumdur ki, parabolanın xordadan ən böyük sapması ,m∆  
interpolyasiyanın intervalının ortasına düşür 

 
( )

8

2ttx
m

∆
=∆ . 

 
Burada ( ) ( )txtx −  əyriliyinin ikinci törəməsidir. 

.. 

.. .. 
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Xətanın gətirilmə qiymətinə 
kx
m∆

=ωγ  keçsək, diskretləşmə-

nin buraxıla bilən maksimum dövrünü ot∆  alarıq. Burada bərpanın 

dinamiki xətası, ωγ  qiymətini keçməyəcəkdir 
 

( )γωtx
xt k8

0 =∆ . 

 
      xk - ölçmə həddidir. 

Xüsusi halda sinusoidal proses üçün. 
 

γω
π

8
20
Tt =∆ . 

 
      Burada T dövrü ərzində prosesin qeydiyyat nöqtələrinin sayı n 
aşağıdakı kimi olur: 

γω
π
20

≥
∆

=
t

Tn                           (5.10) 

 
Şəkil 5.12. Siqnalın spektrinin sərbəst yerləşdirilməsi 

.. 
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Şəkil 5.13 Dinamiki xətanın diskretləşməsi 

 
Bərabər ölçülü diskretləmədə, xətası 1%-ə qədər olan 

sinusoidal prosesi bərpa etmək üçün T dövründə 22,0,1%  xəta üçün 
isə 70-dən az olmayan hesablama lazımdır. 

Analoq, yaxud rəqəmli qeydedicisi olan ölçmə kanallarının 
dinamiki xətası digər xətalarla toplanır, yalnız yüksək tezliklərdə 
ölçülən kəmiyyətin tezlik diapozonunu məhdudlaşdırır.  

Mısal 5.9.  Tezliklərin işçi diapozonunu qiymətləndirməli və re-
ostat vericisinin gərginliyini ölçmək üçün ölçmə vasitəsini  seçməli. 
Kanalın əsas gətirilmə xətası 1,5%, ölçmə hüdudu 200 mv-dir. 

Həlli: Alternativ ölçmə vasitəsi kimi, 0,5 dəqiqlik sinifli elek-
tron avtomat özüyazan patensiometri (bütün şkalanın qeydedicidən 
keçmə vaxtı 0,5S-dir) və ölçmə məlumatlarını saniyədə 5 hesablama 
tezliyi ilə qeyd edən PL-150 perefaratoru olan 0,2/0,1 sinifli rəqəmli 
voltmetri götürürük. Analoqlu qeydedicinin dəyəri, rəqəmli 
qeydedicinin dəyərindən aşağıdır. 

 Analoqlu ölçmə vasitəsi üçün mVx 200=  ölçmə hüdudunda, 
bütün şkalanın keçmə müddəti 5S olduqda, vaxta görə gərginliyin 

maksimum sürəti 
S

mV
S

mVxm 400
5,0

200 ==
 
olacaqdır. Əgər özüyazan 

cihaza verilən siqnalın mütləq dəyişmə sürəti ,sV  mx -dən kiçikdirsə, 
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onda qeydetmə təhrif olunmadan həyata keçirilir və dinamiki xəta 

sıfıra bərabər olur. ms XV
•

  olduqda dinamiki xəta yaranır. Çünki 

cihaz siqnalın dəyişməsini izləyə bilmir, yəni mx  patensiometrin 
tezlik diapozonu məhdudlaşdırıcısı rolunu oynayır. 

txx m ωsin=  giriş sinusoidial siqnalında, onun dəyişməsinin 

sürəti txx mm ωω cos=  və bu sürətin maksimum qiyməti 

mmm fxxx πω 2== -dir. Buradan qeydiyyatın sərhəd tezliyi 
 

                         f sər Hs
x

x
m

m 32,0
2002

400
2

=
⋅

==
ππ


    olur. 

 

Rəqəmli ölçmə vasitəsinin dinamiki xətasini (5.10) düsturun-
dan istifadə etməklə diskret hesabata görə qiymətləndirək.               

Diskretləşdirmə dövrü 25,0
5
1
==∆t  olduqda hesablama aşağıdakı 

kimi olur: 
 

T, S 20,0 10,0 5,0 3,6 2,0 

f, Hs 0,05 0,10 0,20 0,27 0,50 

%gγ  

0,05 0,20 0,80 1,50 5,00 

 
Rəqəmli qeydedici 0-dan 0,27Hs tezlik diapozonunu təmin edir 

və bu analoqlu qeydedicidən imkanca aşağıdır (0,32Hs). 
Beləliklə, üstünlük avtomatik özüyazan patensiometrə 

verilməlidir, həm də onun dəyəri qiymətcə də aşağıdır. 
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5.4. Rəqəmli ölçmə vasitələrinin metroloji 
xarakteristikalara görə seçilməsi 

 
Rəqəmli ölçmə vasitələrinin (RÖV) dinamiki xassələri ölçmə-

nin nəticələrinə iki halda təsir edə bilər: 
a)  parametrin vaxtdan bəzi asılılıqları tədqiq olunduqda; 
b) RÖV ölçülən kəmiyyətlərin komutatorları ilə işləyərkən. 
Bütün rəqəmli ölçmə vasitələri iki qrupa bölünür: I  qrup ölçü-

lən kəmiyyətin ani qiymətinə reaksiya verir (vaxt və kodimpuls 
ölçmə vasitələri); II qrup çevrilmə zamanı ölçülən kəmiyyətin orta 
qiymətinə reaksiya verir  (vaxt və tezlikimpuls ölçmə vasitələri). 

Kvantlaşdırmanın verilmiş intervalında q və çevrilmə vaxtı 
T çev ölçülən kəmiyyətin dəyişmə sürəti aşağıdakı  qiyməti    keçmə-
məlidir 

 

T
qV 5,0

max ≤ . 

 

Çevirmənin vaxt sonunun olması, prosesin vaxta görə 
reallaşdırılmasının qeyd etmə nöqtəsinin sürüşməsinə səbəb olur, bu 
da hesabatın qeyd etmə tarixi (bunu bəzən apertur vaxt da 
adlandırırlar) dinamiki xətasını yaradır. Bu xətanın yaranması 
mexanizmi şəkil 5.14.-də verilmişdir. Burada rəqəmli ölçmə 
vasitəsinin işə düşmə siqnalları nttt ,.....,, 21 momentlərində yaranır. 
Çevirilmə vaxtının Tçev az olması səbəbindən prosesin )(tx  
qeydiyyatı müəyyən qədər sürüşmə ilə nttt ∆∆∆ ,...., 21  həyata 
keçirilir və bu da xətaların yaranmasına səbəb olur 

 

      
( ) ( )
( ) ( )2222

1111 ;
ttXtXX

ttXtXX
∆+−=∆
∆+−=∆

          və .i.a  

 

çev 
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Şəkil.5.14. Qeyd etmə vaxı xətasının formalaşdırılması 

 
Təbii ki, bu xətalardan yalnız maxX∆  maraq doğurur. Rəqəmli 

ölçmə vasitələrini seçərkən ilk növbədə kvantlaşdırma səviyyəsinin 
sayına (yaxud ikili dərəcələrin sayına n) və çevrilmə vaxtı  Tçev ilə 
sərtləndirilən tezhərəkətliyə (yaxud çevirilmə tezliyinə f çev 

T
1

= ) fikir 

verili.  n və  fçev kəmiyyətləri, rəqəmli ölçmə vasitəsinin metodiki 
xətasını səviyyəyə və vaxta görə prosesin siqnalının diskretləşmə 
xətasını  təyin edirlər. nlgfçev qiyməti, rəqəmli ölçmə vasitəsinin 
mükəmməllik  səyiyyəsi xarakteristikasıdır. 

Rəqəmli ölçmə vasitəsindən istifadə edərkən 

 

nf çev c≤  

 
şərti gözlənilməlidir. 
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Burada c - məlumat ötürən kanalın buraxma qabiliyyətidir, 

S
bit ilə ölçülür. 

      İşə düşmənin gecikmə vaxtını Tid nəzərə almaqla şərti 
gözlənilməlidir. 
 

 TTid + çev kT≤
  

 
Burada Tk - bir kanalın  sorğusuna ayrılan müəyyən vaxtdır. 
Seçilən rəqəmli ölçmə vasitəsi, verilmiş nisbətlərin  siqnal/küy 

məhdudiyyətinə cavab verməlidir. İdeal halda, yəni daxili və xarici küy 
mənbələri olmadıqda, siqnal/küy nisbəti aşağıdakı   düsturla təyin edilir: 

 

dB
D
Dg

q

x










= 100ρ .                              (5.11) 

Burada Dx - göstərmə siqnalın gücü (dispersiya); 
12

2qDq = -  

kvantlaşdırma küyünün gücüdür (dispersiya). 
Real sistemlərdə: 
 

kq

x

DD
D

g
+

= 10ρ
 

 
Burada Dk - kvantlaşdırıcıya qədər sistemin kanalında küyün 

gücüdür. 
Kvantlama küyünü, rəqəmli ölçmə vasitəsinin dərəcəsini 

artırmaqla azaltmaq olar. Lakin qk DD   olarsa, qD  - nun, 

qm DKD =  nisbəti olduqda, azaldılmanın heç bir mənası yoxdur. 

12 −= nx

q
D

 ilə işarə etsək, alarıq 
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dB
K

g
n

1
)12(1210 2 −

−
= ρ . 

 
Bu tənliyin əsasında şəkil 5.15.-də verilmiş nomoqramma qu-

rulmuşdur. Bu nomoqrammanın köməyi ilə siqnal/küy nisbəti ve-
rildikdə və K-nin qəbul edilmiş qiymətlərində rəqəmli ölçmə vasi-
təsinin dərəcəsinə verilən tələbləri müəyyənləşdirmək olar. 

Şəkil 5.15.b-də verilmiş qrafik, K - nın artması ilə dərəcəsi ve-
rilmiş rəqəmli ölçmə vasitəsinin dinamiki diapozonunun pisləşdiyini 
göstərir. K - nın qiymətinin 0 - dan 1 - ə qədər intervalında dinamiki 
diapozon əhəmiyyətsiz dərəcədə dəyişir, 1K olduqda onun kəskin 
pisləşməsi baş verir. 

Şəkil 5.16.-da qeyd etmə vaxtı xətasının asılılığı verilmişdir. 
Qrafiklərdən istifadə edərkən nəzərə almaq lazımdır ki, əgər 
çevirmənin buraxıla bilən xətası 2q-yə bərabər  götürülübsə, onda 
qrafiklərdən alınmış hesabatda qeyd etmə vaxtı xətası 2 dəfə 
artırılmalıdır və i.a. 

Hesabatı qeyd etmə vaxtı mingτ  və maxgτ  xətasının sərhəd-
qiymətləri normalaşdırılmış rəqəmli ölçmə vasitələri, tezliyi  bərabər 
spektrli olan siqnallar və yuxarı sərhəd tezliyi Fsər  üçün dinamiki 
xətanın dispersiyası aşağıdakı kimi təyin edilir. 

 

g
x

g F τπσσ ∆=∆ 2
3

2
2  (5.12) 

 
Burada  (5.12) düsturuna görə nomoqramma 

qurulmuşdur (şəkil 5.17.). Bu nomoqrammaya görə siqnalın 
dəyişməsinin nisbi dinamiki xətasını qiymətləndirmək olar. Bunun 
üçün Fsər və -nun məlum qiymətlərini birləşdirilən düz xətt 

çəkilir. Bu düz xəttin   şkalası ilə kəsişməsi dinamiki xətanın 

maxmin ggg τττ ∆−∆=∆

gτ∆

x

g

σ
σ∆

sər 
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orta kvadratik sapması ilə siqnalın qiymətinin axtarılan nisbətini 
verir. 

 

 
Şəkil 5.15. Analoq  rəqəm çeviricilərinin seçilməsi qrafiki 

 
Misal 5.10  Fsər=100 Hs olan bərabər spektrli siqnal, rəqəmli 

ölçmə vasitəsi ilə dəyişir. %095,0=∆

x

g

σ
σ

 nisbətini nəzərə almaqla rə-

qəmli ölçmə vasitəsinin xətasına verilən tələbləri müəyyənləşdirin. 

Həlli: Məlum Fsər və 
x

g

σ
σ ∆  arasından nomoqrammanın gτ∆  

şkalasına görə düz xətt çəkək (şəkil 5.17.). 1=∆ gτ  ay. Buna uyğun 
olaraq lazım olan rəqəmli ölçmə vasitəsini seçirik. 
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Şəkil 5.16. Hesabatın qeyd etmə vaxtı xətasına görə 
analoq rəqəm çeviricilərinin seçilməsi qrafikləri 

 
Şəkil 5.17. Təsadüfi siqnalların tədqiqində sistemin kanalının 

dinamiki xətasının qiymətləndirilməsi üçün nomoqramma 
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VI FƏSİL. METROLOJİ  TƏMİNATIN PRİNSİPLƏRİ 
 

6.1. Metroloji təminatın əsasları 
 

Metroloji təminat (MT) kimi ölçmənin vahidliyinin və tələb 
edilən ölçmə dəqiqliyinin təmin edilməsi üçün vacib olan elmi və 
təşkilati əsasların, texniki vasitələrin, qayda və normaların təyin və 
tərtib edilməsi başa düşülür. 

Ölçmənin keyfiyyəti, ölçmənin dəqiqliyi ilə müqayisədə daha 
geniş məhfumdur. O, ölçmə vasitələrinin ölçmə nəticələrinin verilmiş 
müddətdə tələb edilən dəqiqliklə (buraxıla bilən xətaların ölçüləri), 
doğruluqla, düzgünlüklə, uyğunluqla və əks etdirilməklə alınmasını 
təmin edən xassələrinin məcmunu xarakterizə edir. 

“Metroloji təminat” anlayışı bütövlükdə ölçmələrə (sınaqlara, 
nəzarətə) aid edilir. Bundan başqa “texnoloji prosesin metroloji tə-
minatı” anlayışından da istifadə edilir. Burada ölçmənin MT-nın ve-
rilmiş  prosesdə, istehsalatda təşkilatda istifadəsi başa düşülür. 

Metroloji təminatın obyekti məhsulun hazırlanmasının bütün 
mərhələləri,  yəni onun həyat sikli və xidmətdir.    Məhsulun həyat 
sikli (HS) kimi, ona verilən ilkin tələbləri formalaşdırmaqdan 
başlayaraq istismar, yaxud  istifadəyə qədər olan, ardıcıl qarşılıqlı 
əlaqəli yaratma və dəyişmə proseslərinin məcmuu başa düşülür. 

Məhsulun hazırlanması mərhələsində yüksək keyfiyyəti   təmin 
etmək üçün  nəzarət ediləcək parametrlər, dəqiqlik norması, müşahi-
dələr, ölçmə, nəzarət və sınaq vasitələri seçilir. Bundan başqa kons-
truktor və texnoloji sənədlərin metroloji ekspertizası keçirilir. 

Metroloji təminatı işləyərkən sistemli yanaşmadan istifadə et-
mək lazımdır. Ona bir məqsədlə, yəni tələb edilən keyfiyyəti təmin 
etmək məqsədi ilə birləşdirilmiş qarşılıqlı əlaqəli    proseslərin məc-
muu kimi baxılmalıdır. Belə proseslər aşağıdakılardır: 

 məhsulun keyfiyyətinə nəzarət edərkən və proseslərin idarə 
edilməsində, ölçülən parametrlərin rasional nomenklaturasını və ölç-
mənin dəqiqliyinin optimal normalarının təyin edilməsi; 

 ölçmə vasitələrinin, sınaq və nəzarətin texniki iqtisadi əsas-
landırılması və seçilməsi, onların rasional nomenklaturasının müəy-
yənləşdirilməsi;  
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 istifadə edilən nəzarət-ölçmə texnikasının standartlaşdırılma-
sı, vahidləşdirilməsi və aqreqatlaşdırılması; 

 ölçmənin yerinə yetirilməsinin, sınaqların və nəzarətin müasir 
metodlarının işlənməsi, tədbiq edilməsi və attestasiyası; 

 müəssisələrdə tətbiq olunan nəzarət ölçmə və sınaq avadan-
lıqlarının yoxlanması, metroloji attestasiyası və kalibrlənməsi; 

 istehsalatda nəzarət ölçmə və sınaq avadanlıqlarının 
vəziyyətinə, tətbiqinə və təmirinə, həmçinin müəssisələrdə metroloji 
qaydalara və normalara əməl olunmasına nəzarət; 

 müəssisə standartlarının işlənməsində və tətbiqində iştirak et-
mək; 

 beynəlxalq, dövlət və sahə standartlarının, həmçinin baş 
dövlət standartları təşkilatının digər normativ sənədlərini tətbiq 
etmək; 

 normatıv, konstruktor və texnoloji sənədlərin metroloji 
ekspertizasını aparmaq; 

 ölçmənin vəziyyətinin analizini aparmaq və onun əsasında 
metroloji təminatın təkmilləşdirilməsi üçün tədbirlər həyata 
keçirmək; 

 uyğun xidmətlərin və bölmələrin işçilərini nəzarət ölçmə 
əməliyyalarını yerinə yetirmək üçün hazırlamaq. 

Metroloji təminatın dörd əsası vardır: elmi, təşkilati,  normativ 
və texniki. Onların məzmunu şəkil 6.1.-də verilmişdir. Metroloji 
təminatın tədbirlərinin işlənməsi və aparılması metroloji xidmətə 
(MX) həvalə olunmuşdur. Metroloji xidmət  qanunvericilik əsasında 
yaradılmışdır, ona ölçmənin vahidliyinin təmin edilməsi, metroloji  
nəzarəti və yoxlanmasının həyata keçirilməsi tapşırılmışdır. 

 
6.2. Metrologiyanın normativ - hüquqi əsasları 

 
Ölçmənin və ölçmə məlumatlarının vacibliyi və əhəmiyyəti qa-

nunvericilik qaydasında bir sıra kopleks hüquqi-normativ aktların və 
müddəaların müəyyənləşdirilməsini tələb edir (şəkil 6.2.). 
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Şəkil 6.1. Metroloji təminatın əsasları 
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Metrologiya məsələləri üzrə 
Konstitusiyada nəzərdə tutulmuş 

normalar 
“Ölçmələrin vahidliyinin təmin edilməsi” və Texniki 

Nizamlanması haqqında qanunlar 
Metrologiya sahəsində müxtəlif məsələlər üzrə Azərbaycan 

Respublikasının qərarları 
Azərbaycan Respublikasının “Standartlaşdırma, Metrologiya və 

Patent üzrə Dövlət Komitəsi”nin  normativ texniki sənədləri 
Azərbaycan Respublikasının müxtəlif elmi-texniki mərkəzlərinin 

metrologiya sahəsində məsləhətləri 
Şəkil 6.2. Ölçmənin  vahidliyinin təmin edilməsinin 

normativ bazası 
 

 Metrologiya sahəsində fəaliyyət Azərbaycan Respublikasının 
qanunları əsasında həyata keçirilir. 

“Ölçmənin vahidliyinin təmin edilməsi” haqqında qanunun 
əsas məqsədləri aşağıdakılardır: 

 ölçmənin vahidliyinin təmin edilməsinin hüquqi əsaslarını 
müəyyənləşdirmək; 

 ölçmə vasitələrinin hazırlanması, satılması, xaricə  çıxarılma-
sı, istehsalı, istismarı və təmiri məsələlərində dövlət orqanları ilə hü-
quqi və fiziki şəxslər arasındakı münasibətləri nizamlamaq; 

 vətəndaşların hüquqlarını və qanuni maraqlarını, təyin edil-
miş qaydaları və ölkənin iqtisadiyyatını qeyri dəqiq ölçmələrin mənfi 
nəticələrindən qorumaq; 

 fiziki kəmiyyətlərin dövlət etalonlarını yaratmaq, ölkənin in-
kişafına kömək etmək; 

 ölkənin ölçmə sistemini dünya təcrübəsi ilə hormonikləşdir-
mək. 

Qanun metrologiyanın bir sıra əsas anlayışlarını möhkəmlən-
dirir. Ən əsas anlayışlardan biri ölçmənin vahidliyidir. 

Ölçmənin vahidliyi kimi, ölçmənin nəticələrinin kəmiyyətlərin 
qanunlaşdırılmış vahidlərdə ifadə edilməsi və ölçmənin xətasının ve-
rilmiş ehtimalla təyin edilmiş sənədlərdən kənara çıxmaması başa 
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düşülür. Bundan başqa qanunda ölçmə vasitələri, kəmiyyət vahidinin  
etalonu, metroloji xidmət, metroloji nəzarət, ölçmə vasitələrinin 
yoxlanması və kalibrlənməsi, ölçmə vasitəsinin tipinin təsdiq edilməsi 
sertifikatı, ölçmə vasitəsinin yoxlanmasına hüquq vermə 
akkreditasiyası, ölçmə vasitəsinin hazırlanmasına (təmirinə,  satışına, 
kirayəyə verilməsinə)  lisenzi-ya verilməsi, kalibirləmə üçün sertifikat 
anlayışlarının tərifləri verilmişdir. Göstərilən təriflər Beynəlxalq 
Qanunverici Metrologiya təşkilatının rəsmi terminlərinə uyğundur. 

Azərbaycan Respublikasında Beynəlxalq vahidlər sisteminin 
fiziki kəmiyyətlərinin  vahidlərinin tətbiq edilməsinə icazə verilir. Bu 
fiziki kəmiyyət vahidləri Beynəlxalq Qanunverici Metrologiya 
Təşkilatının məsləhəti ilə  ölçü və çəki üzrə Baş Konfrans tərəfindən 
qəbul edilmişdir. 

Ölçmələrin vahidliyinin təmin edilməsinin Dövlət sistemi 
özündə bir sıra normativ sənədləri cəmləyir. 

Ölçmələrin vahidliyinin təmin edilməsi sisteminin əsas obyekt-
ləri aşağıdakılardır: 

 fiziki kəmiyyət vahidləri; 
 dövlət etalonları və yoxlama sxemləri; 
 ölçmə vasitələrinin nomenklaturası və metroloji xarakteristi-

kalarının   normalaşdırılması üsulları; 
 ölçmənin dəqiqliyinin normaları; 
 ölçmənin dəqiqliyinin göstəricilərinin və nəticələrin təqdim 

edilməsinin  formalarının ifadə edilməsi üsulları; 
 ölçmələrin yerinə yetirilməsi metodikaları; 
 maddələrin və materialların xassələri haqqında  məlumatların 

doğruluğunun qiymətləndirilməsi və təqdim edilməsi metodikaları; 
 maddələrin və materialların xassələrinin standart nümunələ-

rinə təlabatlar; 
 metrologiya sahəsində terminlər və anlayışlar; 
 ölçmə vasitələrinin dövlət sınağının təşkili və keçirilməsi 

qaydaları, ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının yoxlanması 
və metroloji attestasiya, ölçmə vasitələrinin kalibirlənməsi, normativ-
texniki, layihə, konstruktor və texnoloji sənədlərin metroloji eks-
pertizası, materialların və maddələrin xassələri haqqında məlumat-
ların ekspertizası. 
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Cari metroloji fəaliyyət Azərbaycan Respulikasının hökuməti 
tərəfindən reqlamentləşdirilir. 

Azərbaycan Respublikasının  ərazisində və ondan kənarda  
istifadə edilən standartların bir-birinə uyğunlaşdırılması, yəni 
hormonikləşdirilməsi tələb edilir. Standartların  hormonikləşdirilməsi 
kimi, onların məzmununun digər standartlara uyğunlaşdırılması 
(birinci növbədə  beynəlxalq standartlarla), standartlarda verilmiş 
sınaqların nəticələrinin və məlumatların qarşılıqlı başa düşülməsi, 
standarta görə buraxılan məhsulun (xidmətin) qarşılıqlı əvəzolunması 
başa düşülür. 

Standartlaşdırma, metrologiya, sertifikasiya, akkreditasiya 
qaydaları normativ sənəd olub, təşkilati-texniki, yaxud ümumi 
texniki müddəaların, qaydaların, işlərin yerinə yetirilməsi metod-
larının yuxarıda göstərilən sahələrdə mütləq şəkildə həyata 
keçirilməsini müəyyənləşdirir.  

Standartlaşdırma, metrologiya, sertifikatlaşdırma,                
akkreditasiya üzrə məsləhətlər, o cümlədən dövlətlərarası        
məsləhətlər normativ sənəd olub, təşkilati-texniki yaxud ümumi-
texniki müddəaların, qaydaların, işlərin yerinə yetirilməsi 
metodlarının və qaydalarının könüllü yerinə yetirilməsini xarakterizə 
edir. 

Metodiki təlimatlar və rəhbər sənədlər normativ-metodiki 
məzmunlu sənədlər olub, Azərbaycan Respublikası Metrologiya, 
Standartlaşdırma və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin tabeçiliyində 
olan təşkilatlar tərəfindən işlənir. 

 
6.3. Metroloji xidmətlər və təşkilatlar 

 
6.3.1. Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, 

Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi 
Azərbaycan Respublikasında ölçmələrin vahidliyinin təmin 

edilməsi ilə əlaqədar bütün məsələlər Azərbaycan Respublikası Met-
rologiya, Standartlaşdırma və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən 
həyata keçirilir “Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metro-
logiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin metrologiya sahəsində əsas 
məsələləri aşağıdakılardır: 
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 metrologiya sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirmək,  
standartların, etalonların və fiziki kəmiyyətlərin müəyyənləşdirilməsi 
və istifadə edilməsi; 

 istehlakçıların və dövlətin maraqlarını, məhsullara (işlərə, 
xidmətlərə) verilən təhlükəsizlik tələblərini gözləməklə təmin edil-
məsi; 

 standartlaşdırma sisteminin fəaliyyətinin və inkişafının   tə-
min  edilməsi, ölçmənin vahidliyinin, sertifikatlaşdırmanın, akkredi-
tasiyanın və bu sahədə elmi texniki məlumatın təmin edilməsi, onları 
beynəlxalq və xarici ölkə sistemləri ilə harmonikləşdirilməsi; 

 dövlət standartlarının tələblərini, sertifikatlaşdırılan   məhsul 
üçün sertifikatlaşdırma qaydalarını, həmçinin dövlət metroloji nəza-
rətin gözlənilməsi ilə bağlı dövlət nəzarətinin təşkili və həyata 
keçirilməsi; 

 metroloji sistemin məlumat resurslarının və infrasturuk-
turunun akkreditasiyasının, texniki-iqtisadi məlumatların keyfiyyəti-
nin və təsnifatının formalaşdırılması. 

Yuxarıda göstərilən məsələləri həyata keçirmək üçün 
Azərbaycan Resbublikasınin Metrologiya, Standartlaşdırma və Patent 
üzrə Dövlət Komitəsi bir sira elmi, huquqi, texniki-təşkilati, metodiki, 
maliyyə və məlumatlandirma işlərini yerinə  yetirir. 
 

6.3.2. Beynəlxalq metrologiya təşkilatları 
1875-ci ildə on yeddi dövlət Metrik konvensiyanı imzaladılar. 

Hal-hazırda bu konvensiyaya əlliyə yaxin dövlət qoşulmuşdur. Bu 
konvensiya, onu imzalamış dövlətlərin beynəlxalq əlaqələrini 
müəyyənləşdirir. Bu məqsəd üçün Ölçülərin və Çəkilərin Beynəlxalq 
Bürosu (Bureau İnternational des Poids et Mesures) yaradıldı. Büro 
Paris yaxınlığındakı Sevr şəhərində yerləşmişdir. Büronun məqsədi 
ölçmələrin beynəlxalq eynicinsliyini və onların Beynəlxalq 
Simmetriya sisteminə uyğunluğunu təmin etməkdir. Bu məqsədlə 
bütün ölkələr üçün Simmetriya sisteminin fiziki kəmiyyətlərinin 
vahidlərinin ölçülərinin ötürülməsi sistemi yaradılmışdır. Bu məsələ-
lər çox şaxəlidir. Onların həllini etalonların birbaşa yayılması (məsə-
lən: kütlə üçün), yaxud milli etalonların beynalxalq muqayisəsinin 
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koordinasiya edilməsi (məsələn: uzunluq, elektirik, radiyometriya) 
yolu ilə həyata keçirirlər. 

Büro ölçmə ilə əlaqəli tədqiqatları yerinə yetirir, milli 
etalonların beynalxalq müqayisəsini təşkil edir, üzv ölkələr üçün 
kalibrləməni yerinə yetirir. Ölçülərin və Çəkilərin Beynəlxalq 
bürosunda (ÖÇBB) bir sıra ölçülərin prototipləri, fiziki kəmiyyətlərin 
vahidlərinin etalonları saxlanılır. ÖÇBB-nin fəaliyyəti metrik 
konvensiyanın üzvü olan ölkələr tərəfindən maliyyələşdirilir. 

Konvensiyaya uyğun olaraq ÖÇBB-nin fəaliyyətinə rəhbərlik 
etmək üçün Ölçü və Çəkilərin Beynəlxalq Komitəsi (ÖÇBK) 
(Comitee İnternational des Poids et Mesures) yaradılmışdır. Bu 
komitə Ölçü və Çəkilərin Baş Konfransı (Conference Generate des 
poids et Mesures) qarşısında hesabat verir. Baş Konfrans hər dörd 
ildən bir, üzv dövlətlərin hökümətlərinin nümayəndələrinin iştiraki 
ilə, ÖÇBK-nın üzvlərini seçir. Hal hazırda ÖÇBK-nın nəzdində 
yeddi məsləhət komitəsi fəaliyyət göstərir. Bunlar uzunluq, kütlə, 
vaxt, elektrik kəmiyyətləri vahidlərini, fotometriya və radiometriya 
vahidlərini, şualanma ionlaşdırılması vahidlərini və kimyəvi kəmiy-
yətlərin ölçülməsi üçün vahidləri müəyyənləşdirən komitələrdir. 

Qeyd etmək lazimdır ki, ÖÇBB və ÖÇBK beynəlxalq 
metrologiya təşkilatları ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində işləyirlər. 
Xüsusilə yaxın əlaqələr Qanunverici Metrologiyanın Beynəlxalq 
Təşkilatı ilə (QMBT) və standartlaşdırma sahəsində beynəlxalq 
təşkilatlarladır (İSO). İSO-nun texniki komitəsi İSO/TS12 
“Kəmiyyətlər, vahidlər, işarələr və koçürmə vuruqlar” texniki komi-
təsinin bu məsələlərdə xususi rolu vardir. Bundan başqa Beynəlxalq 
Elektrotexnika Komissiyasi (BEK) və bir sira digər beynəlxalq 
təşkilatlarlarla qarşılıqlı əlaqələr həyata keçirilir. ÖÇBB üzvləri, 
müxtəlif komitələrin üzvləri vasitəsi ilə beynəlxalq təşkilatların 
işində iştirak edirlər. OÇBB üzvləri çoxlu sayda beynəlxalq 
görüşlərdə və konfranslarda iştirak etməklə, beynəlxalq ölçmələrin 
koordinasiyasında mühüm rol oynayırlar. 

OÇBB, beynəlxalq təşkilatlarla birlikdə “Ölçmələrin qeyri 
müəyyənliyini ifadə etmək üçün rəhbər sənəd, əsas və ümumi metro-
loji terminlərin beynəlxalq lüğəti”ni işləmiş və çap etmişlər. 
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Beynəlxalq Qanunverici Metrologiya təşkilatı (BQMT) 
(İnternational Orqanization of Leqal Metrology) 1955-ci ildə 
yaradılmışdır. Bu təşkilatın məqsədi metralogiyanın qanunvericilik 
qaydalarının ümumi harmonikliyini  təmin etmək və metrik 
konvensiya üzvi olan dövlətlərdə yerinə yetirilən ölçülərin 
dəqiqliyinə qarşılıqlı inamın müəyyən edilməsidir. Bu dövlətlərarası 
təşkilatdır. Bu təşkilata onun işində aktiv iştirak edən üzv dövlətlər 
və muşahidəçi kimi iştirak edən müxbir üzv dövlətlər daxildirlər. 
Hal-hazirda BQMT 80 dövləti birləşdirir. BQMT-nin ali orqanı 
Qanunverici Metrologiyanın Beynəlxalq Konfransıdır. Bu konfrans 4 
ildən bir çağrılır. BQMT-nin qərarları məsləhət xarakteri daşıyır və 
onların yerinə yetirilməsi konkret dövlətin istəyindən asılıdır. Bu 
təşkilat özünün işçi orqanları üçün beynəlxalq sənədlər və üzv 
ölkələrə ünvanlanmış məsləhətlər nəşr edir. Beynəlxalq 
standartlaşdırma təşkilatı (İSO) (İnternational Organizavion for 
Standardization) 1946-cı ildə, 25 milli standartlaşdırma təşkilati 
tərəfindən yaradılmışdır. İSO-nun  üzvləri dünya ölkələrinin milli 
standarlaşdırma təşkilatlarıdır. 2000-ci ildə 135 dövlət İSO-nun üzvü 
idi. 

 İSO-nun fəaliyyəti elektrotexnika və elektronikadan başqa 
bütün sahələri əhatə edir. Elektrotexnika və elektronika sahəsində 
standartlaşdirma məsələləri ilə Beynəlxalq Elektrotexnika  Komissi-
yasi (BEK) məşğul olur. Bəzi sahələrdə bu iki təşkilat birlikdə 
fəaliyyət göstərir.                                                                          

İSO-nun əsas məqsədi aşağıda göstərilən məsələləri həll 
etməkdir: 

 malların və xidmətlərin beynəlxalq mübadiləsini təmin  et-
mək məqsədi ilə standarlaşdırmanın, metrologiyanın və sertifikatlaş-
dırmanın inkişafına kömək etmək; 

 intellektual, elimi-texniki və iqtisadi sahələrdə əməkdaşlığı 
möhkəmləndirmək. 

İSO stantartlarından dünyada geniş isdifadə edilir. Onların sayı 
hal-hazırda 12 mini keçir. Bundan başqa hər il minə qədər yeni 
standartlar qəbul edilir və yaxud onlara baxılır. Onlardan İSO-nun 
üzvləri olan ölkələrin istifadə etməsi məcburi deyil. Bununla bərabər 
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İSO standartlarının Azərbaycan Resbublikasında tədbiq edilməsi ilə 
bağlı məqsədyönlü işlər görülür. 

Beynəlxalq Elektrotexnika Komissiyasi (BEK) (İnternational 
Elektrotechnikal Commission) 1906-cı ildə yaradılmışdir. İkinci 
Dünya müharibəsindən sonra BEK İSO nun tərkibində muxtariyyatı 
olan bir təşkilat kimi fəaliyyət göstərir. BEK-in yaradılmasının əsas 
məqsədi İSO-nun yaradılması ilə eynidir - elektrotexnika və radio-
texnika sahəsində beynəlxalq standartların işlənməsi yolu ilə standat-
laşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma üzrə beynəlxalq əmək-
daşlığı inkişaf etdirməyə kömək etmək. 

BEK-in üzvlərinin əksəriyyəti, burada özlərinin milli 
standatlaşdırma təşkilatları ilə təmsil olunurlar. İSO ilə BEK arasında 
sınaq laboratoriyalarının standartlaşdırılması, sertifikatlaşdırılması və 
akkreditasiyası ilə bağlı aktual məsələlər həll olunur, İSO/BEK 
göstərişləri və direktivləri nəşr olunur. BEK tərəfindən 2 mindən 
artıq beynəlxalq standartlar qəbul edilmişdir. 

Metrologiyanın ayrı-ayrı məsələləri ilə  ölçmə texnikası və 
cihazqayırma üzrə Beynəlxalq konferensiya (İMEKO), Radiorabitə 
üzrə Beynəlxalq Məsləhətləşmə Komissiyası (RRBMK), Beynəlxalq 
mülki aviasiya təşkilat (BMAT), Beynəlxalq Telekomunikasiya 
İttifaqı (BTİ), Beynəlxalq Astronomiya İttifaqı (BAİ), Coğrafiya və 
Geodeziya üzrə Beynəlxalq İttifaq (CGBİ) və s. məşğul olur. 

MDB çərçivəsində standartlaşdırma, sertifikatlaşdırma və 
metrologiya məsələləri dövlətlərarası Razılaşma sənədi əsasında 
həyata keçirilir (1992). Onun əsasında MDB-nin  standartlaşdırma, 
Metrologiya və Standartlaşdırma üzrə Dövlətlərarası İttifaqı 
yaradılmışdır. Burada bu ölkələrin standartlaşdırma, metrologiya və 
sertifikatlaşdırma üzrə milli təşkilatları təmsil olunmuşlar. Bu 
təşkilatlar İSO tərəfindən regional təşkilat kimi tanınmışdır. İtiffaq 
standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma sahəsində böyük iş görür. 
Onlar tərəfindən işlənmiş standartlar və normativ sənədlər MDB 
ölkələrində yayılır. Bu proses PMQ-04-94  və PMQ-05-94    
qaydalarına uyğun həyata keçirilir. 
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6.4. Dövlət metroloji nəzarəti və yoxlaması 
 

6.4.1. Nəzarət və yoxlama haqqında anlayışlar 
Metroloji nəzarət və yoxlama təyin edilmiş metroloji qayda-

ların və normaların gözlənilməsinin hüquqi şəxs, yaxud dövlət or-
qanları tərəfindən yoxlanmasının həyata keçirilməsidir. 

Metroloji nəzarət və yoxlama aşağıdakı yollarla həyata 
keçirilir: 

 ölçmə vasitələrinin kalibirlənməsi ilə; 
 attestasiyadan keçmiş ölçmə vasitələrinin vəziyyətinə, ölçmə 

vahidlərinin kalibrlənməsi üçün istifadə edilən fiziki kəmiyyət 
vahidləri etalonlarına, metroloji qaydaların və normaların gözlə-
nilməsinə, ölçmənin vahidliyini təmin edən normativ sənədlərə 
nəzarət etməklə; 

 metroloji qayda və normaların pozulmasının qarşısını  alma-
ğa, yaxud  aradan qaldırmağa istiqamətlənmiş məcburi  göstərişlərin 
verilməsi. 

• Ölçmə vasitəsinin vaxtında tipinin təsdiq edilməsi məqsədi ilə 
sınağa, yoxlamaya və kalibrləməyə təqdim edilməsinin yoxlanılması. 

Dövlət metroloji xidməti aşağıdakıları özündə cəmləyir: 
 ölçmə vasitələrinin tipinin təyin edilməsi; 
 ölçmə vasitələrinin, o cümlədən etalonların yoxlanılması; 
 ölçmə vasitələrinin hazırlanması, təmiri, satılması və 

kirayəyə  verilməsi  üçün hüquqi və fiziki şəxslərin fəaliyyətinin li-
senziyalaşdırılması.  

Dövlət metroloji nəzarəti aşağıdakı  fəaliyyəti həyata keçirir: 
 attestasiyadan keçmiş ölçmə vasitələrinin buraxılışı 

vəziyyətinə və tətbiqinə, kəmiyyətlərin vahidləri etalonlarına, 
müəssisələrdə metroloji qaydaların və normaların gözlənilməsinə 
nəzarəti; 

 ticarət əməliyyatlarını apararkən özgələşdirilmiş malların 
sayına nəzarəti;  

Bu növ nəzarət malların sayını xarakterizə edən kütlə, həcm, 
sərfiyyat və  digər kəmiyyətləri təyin etmək üçün keçirilir. 

 qablaşdırılmış malların müxtəlif növlərinin boşaldılması və 
satışı zamanı onların sayına nəzarəti; Bu nəzarət o zaman həyata 
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keçirilir ki, qabların içərisindəki malları qablar açılmadan və ya de-
formasiya olunmadan dəyişmək mümkün olmasın. Bu halda qablarda 
yerləşdirilmiş malların sayını göstərən kütlə, həcm, uzunluq sahə və 
digər kəmiyyətlər, qabların üzərində göstərilməlidir. 

Nəzarətin əsas vəzifələri buraxılan ölçmə vasitələrinin təsdiq 
edilmiş tipə uyğun olmasını, ölçmə vasitələrinin vəziyyəti və onun 
düzgün tətbiq edilməsini, metroloji kəmiyyətlərin doğruluğunu, 
həmçinin metroloji qaydaların və normaların normativ sənədlərə 
uyğun olmasını müəyyənləşdirməkdir. 

Hər bir yoxlamanın nəticəsi uyğun aktla sənədləşdirilir. Yox-
lama aktı müəssisənin rəhbərliyinə,  surəti isə Dövlət metroloji xid-
mətinə təqdim edilir. Yoxlanılan müəssisənin rəhbəri aşkar edilmiş 
nöqsanları aradan qaldırmaq üçün təşkilati-texniki tədbirlərin planını 
təsdiq edir. 

Yoxlamaları Azərbaycan Respublikasının Metrologiya, Stan-
dartlaşdırma və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşları həyata 
keçirir. Azərbaycan Respublikasının Metrologiya Standatrlaşdırma 
və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşları təyin edilmiş 
qaydalar əsasında maneəsiz olaraq aşağıdakıları həyata keçirmək 
səlahiyyətinə malikdirlər: 

 tabeçiliyindən və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq ölç-
mə vasitəsinin istismarı, istehsalı, təmiri, satışı, saxlanması və qo-
runması ilə məşğul olan obyektlərə daxil olmaq; 

 tətbiqinə icazə verilən kəmiyyət vahidlərinin uyğunluğunu 
yoxlamaq; 

 ölçmə vasitələrinin vəziyyətini, tətbiq şəraitini və təsdiq 
edilmiş tipə uyğunluğunu yoxlamaq; 

 attestasiyadan keçmiş ölçmənin aparılması metodikasını 
(ÖAM), ölçmə vasitələrinin yoxlanması üçün istifadə edilən eta-
lonların vəziyyətini yoxlamaq; 

 ticarət əməliyyatlarını apararkən özgələşdirilmiş malların 
sayını yoxlamaq; 

 nəzarəti həyata keçirmək üçün malların və məhsulların 
nümunələrini, həmçinin istənilən növ qablaşdırılmış malları götür-
mək; 
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 dövlət metroloji nəzarətinə və yoxlanmasına uğradılan 
obyektin texniki vasitələrindən istifadə etmək və obyektin işlərini 
yoxlamağa cəlb etmək. 

Metroloji qaydaların və normaların gözlənilməsində nöqsanlar 
olduqda Azərbaycan Respublikası Metrologiya, Standartlaşdırma və 
Patent üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşlarının aşağıdakı hüquqları 
vardır: 

 təsdiq edilmiş, yaxud təsdiq edilməmiş tiplərə uyğun olma-
yan,  həmçinin yoxlanılmamış ölçmə vasitələrinin tətbiq edilməsini 
və istehsalını qadağan etmək; 

 əgər ölçmə vasitəsi düzgün olmayan göstəricilər verərsə, 
yaxud növbəti yoxlamanın vaxtı gecikibsə, yoxlama damğalarını və 
yoxlama haqqında şəhadətnaməni ləğv etmək; 

 vacib olduqda ölçmə vasitələrini istismardan çıxartmaq; 
 əgər ölçmə vasitələrinin hazırlanmasında, təmirində, satışında 

və kirayəyə verilməsində nöqsanlar aşkar olunubsa, göstərilən 
fəaliyyətlərə lisenziyanın ləğv olunması üçün təklif vermək; 

 məcburedici  göstərişlər vermək, metrologiya qaydalarının və 
normalarının pozulmasının aradan qaldırılması üçün vaxt təyin 
etmək; 

 metroloji  qaydaların və normaların pozulması haqqında akt 
tərtib etmək. 

Azərbaycan Respublikasının Metrologiya, Standartlaşdırma və 
Patent üzrə Dövlət Komitəsinin səlahiyyətli  əməkdaşı Azərbaycan 
Respublikasının  qanunlarını və dövlət ölçmə sisteminin normalarını 
gözləməlidir. 

 
6.4.2. Ölçmə vasitələrinin dövlət sınağı 
Dövlət metroloji nəzarətinin fəaliyətinin təsir dairəsində ölçmə 

vasitələri məcburi sınağa uğradılır və onların tipləri təsdiq edilir. 
Ölçmə vasitələrinin sınağının və tiplərinin təsdiq edilməsi qaydaları 
aşağıdakıları əhatə edir: 

 ölçmə vasitələrinin tiplərinin təsdiq edilməsi məqsədi ilə, 
onların sınağının aparılması; 
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 ölçmə vasitəsinin tipinin təsdiq edilməsi Dövlət metroloji 
sisteminin hüquqi aktıdır və onun ölkədə seriyalı istehsal üçün yararlı 
olduğunu tanımaqdır; 

 ölçmə vasitəsinin tipinin təsdiq edilməsi, ona dövlət qeydiyatı 
və uyğun sertifikatın verilməsi üçün qərarın qəbul edilməsi; 

 ölçmə vasitəsinin təsdiq edilmiş tipə uyğunluğunun sınağı; 
Ölçmə vasitəsinin (ÖV) təsdiq edilmiş tipə uyğunluğu Dövlət 
metroloji sisteminin hüquqi aktıdır və  seriya ilə buraxılan ölçmə 
vasitəsinin əvvəl təsdiq edilmiş tipə uyğun olduğunun tanınmasıdır; 

 xarici ölkələrin səlahiyətli orqanları tərəfindən ölçmə 
vasitələrinin sınaqlarının nəticələrinin, yaxud təsdiq edilmiş tiplərinin 
tanınması; 

 ölçmə texnikası istehlakçılarının məlumatlandırılması 
xidmətlərinin yerinə yetirilməsi. 

Göstərilən sınaqlar uyğun dövlət metroloji təşkilatları 
tərəfindən yerinə yetirilir. 

Ölçmə vasitələrinin tiplərinin təsdiq edilməsi məqsədi ilə 
aparılan sınaqlar aşağıdakıları əhatə edir: 

 texniki sənədlərə baxış; 
 ölçmə vasitələrinin eksperimental tədqiqi; 
 sınaqların nəticələrinin qeyd edilməsi. 
Ölçmə vasitələrinin tipinin təsdiq edilməsi Azərbaycan 

Respublikasının Metrologiya, Standartlaşdırma və Patent üzrə Dövlət 
Komitəsi tərəfindən həyata keçirilir. Ölçmə vasitəsinin təsdiq edilmiş 
hər bir nüsxəsinə və istismar sənədlərinə, təsdiq edilmə işarəsi 
vurulur. 

Ölçmə vasitəsinin təsdiq edilmiş tipə uyğunluğunun sınağı 
aşağıdakı hallarda aparılır: 

 istehlakçılardan, xaricə göndərilən və yaxud istehsal olunan 
ölçmə vasitələrinin keyfiyyətinin aşağı düşməsi barədə məlumatlar 
daxil olduqda; 

 ölçmə vasitələrinin konstruksiyalarına və texnologiyalarına 
dəyişikliklər edildikdə, onların metroloji xarakteristikalarının 
dəyişməsində; 

 ölçmə  vasitəsinin tipinin təsdiq edilməsi  sertifikatının təsir 
vaxtı keçdikdə. 
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Sınağın nəticələri barədə akt tərtib olunur və  müvafiq təşkilata 
göndərilir. 

 
6.4.3. Ölçmə vasitələrinin yoxlanması 
Ölçmə vasitələrinin yoxlanması kimi, eksperimental yolla tə-

yin edilmiş metroloji xarakteristikalar əsasında Dövlət metroloji xid-
mət (digər səlahiyyətli təşkilatlar) orqanları tərəfindən ölçmə va-
sitələrinin istifadə üçün yararlığının və onların təyin edilmiş məcburi 
tələblərə cavab verməsinin müəyyənləşdirilməsi başa düşülür. 

Mövcud qanunvericiliyə görə dövlət metroloji nəzarətindən və 
yoxlanmasından keçən ölçmə vasitələri istehsaldan buraxılma, təmir, 
xaricdən gətirilmə və istismar zamanı yoxlanılmalıdırlar. Yoxlama, 
sınağın nəticələrinə görə təsdiq edilmiş normativ sənədlərə uyğun 
aparılır. 

Yoxlamanın nəticələri aşağıdakılardır: 
 ölçmə vasitəsinin tətbiq üçün yararlı olduğunu sübut etmək; 

Bu  halda onun və texniki sənədin üzərinə yoxlama damğası vurulur 
və yoxlama şəhadətnaməsi verilir. 

Yoxlama damğası-müəyyənləşdirilmiş formaya malik işarədir. 
Ölçmə vasitəsinin üzərinə vurulur. Onların istifadəyə yararlığını 
sübut edir. 

 ölçmə vasitəsinin istifadə üçün yararsız olduğunu sübut edir. 
Bu halda yoxlama damğası, yoxlama Şəhadətnaməsi ləğv edilir və 
yararsızlıq haqqında Şəhadətnamə verilir. 

Ölçmə vasitələri ilkin, dövrü, növbədən kənar, müfəttiş və 
ekspert yoxlamalarına uğradılır. 

İlkin yoxlama, ölçmə vasitəsinin istehsaldan buraxılması za-
manı, yaxud təmirdən sonra, həmçinin ölçmə vasitəsinin xaricdən 
partiyalarla gətirilməsi zamanı həyata keçirilir. Bu halda ölçmə vasi-
təsinin hər bir nüsxəsi yoxlamaya uğradılır. 

Dövrü yoxlama, təyin edilmiş vaxt müddətinə (yoxlamalar 
arası interval) görə yerinə yetirilir. Bu yoxlamaya istismarda, yaxud 
saxlanma yerində olan ölçmə vasitələri uğradılır.  Dövrü yoxlamaya 
ölçmə vasitəsinin hər bir nüsxəsi uğradılmalıdır. Belə yoxlamanın 
birinci intervalı ölçmə vasitəsinin tipini təsdiq edərkən 
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müəyənləşdirilir. Sonrakı intervallar müəyyən meyarlar nəzərə 
alınmaqla təyin edilir. 

Növbədənkənar yoxlama, ölçmə vasitəsinin dövrü yoxlanma 
müddəti başa çatmamışdan qabaq yerinə yetirilir. Bu aşağıdakı 
hallarda baş verir: 

 yoxlama damğasının işarəsi korlandıqda, yaxud yoxlama 
Şəhadətnaməsi itirildikdə; 

 ölçmə vasitəsini uzun müddətli saxlanmasından (bir 
yoxlamalar arası intervaldan artıq) sonra istismara buraxılması 
zamanı; 

 məlum yaxud, ehtimal edilən zərbənin təsirindən və yaxud 
onun qeyri qənaətbəxş işləməsindən sonra təkrar sazlamanın yerinə 
yetirilməsi vaxtı; 

 yoxlamalararası intervalın yarısına bərabər müddət keçdikdən 
sonra realizə edilməyən ölçmə vasitəsini istehlakçıya göndərərkən; 

 yoxlamalararası intervalın yarısına bərabər müddət keçdikdən 
sonra ölçmə vasitəsini komplektləşdirici kimi istifadə edərkən. 

Müfəttiş yoxlaması, metroloji xidmət orqanları tərəfindən, 
ölçmə vasitələrinin vəziyyəti və tətbiqi ilə əlaqədar dövlət nəzarətini, 
yaxud sahə yoxlamasını həyata keçirmək üçün tətbiq edilir. Belə 
yoxlamalar adətən tam həcmdə yerinə yetirilmir. Yoxlamanın 
nəticələri aktlaşdırılır. 

Ekspert yoxlamaları, metroloji xarakteristikalarla ölçmə 
vasitəsinin saz olması və tətbiq etmək üçün yararlı olması ilə bağlı 
mübahisəli məsələlər yarandıqda yerinə yetirilir. Bu yoxlamaları 
Dövlət metroloji xidməti maraqlı tərəflərin yazılı tələbindən sonra 
həyata keçirir. Ölçmə vasitələrinin yoxlamaya təqdim edilməsi 
qaydalarını Azərbaycan Respublikası Metrologiya, Standartlaşdırma 
və Patent üzrə Dövlət Komitəsi təyin edir. Ekspert yoxlaması 
aşağıdakı məsələləri əhatə edir: 

 işlərin dövrülüyünü  (yoxlamalararası intervalların təyin 
edilməsi) İSO 10012, MT 2187-92, MT1872-88-ə görə təyin 
edilməsi; 

 işlərin yerinə yetirilməsi metodikalarının işlənməsinin və 
sənədləşdirilməsinin təlimatlara uyğun həyata keçirilməsi; 
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 aparılan işlərin nəticələrini əks etdirən uyğun protokoların 
yazılması. 

 Ölçmə vasitələrin yoxlanması ilə bağlı sənədlərin qorunması 
və istifadə edilməsinin təşkili. 

Yoxlama zamanı təyin edilən əsas metroloji xarakteristika 
xətadır. O, yoxlanılan ölçmə vasitəsinin göstəricisi ilə daha dəqiq işçi 
etalonun müqayisəsi əsasında müəyyənləşdirilir: 

  dəqiq yoxlama cihazının iştirakı ilə, daha dəqiq ölçü ilə 
tutuşdurmaqla (qarşı-qarşıya qoyma, yaxud əvəz etmə metodları ilə); 
Ölçmə vasitələrinin yoxlanılmasının verilmiş metodları üçün ümumi 
göstərici, müqayisə edilən kəmiyyətlərin ölçülərinin fərqinin olması 
haqqinda siqnalların yaranmasıdır. Əgər bu siqnallar nümunəvi 
ölçülərin seçilməsi yolu ilə sıfıra gətirilirsə, onda sıfır ölçmə 
metodundan istifadə edilir. 

 ölçü ilə əks edilən kəmiyyətlərin etalon ölçmə vasitələri ilə 
ölçülməsi yolu ilə. Belə yoxlama çox halda dərəcələrə bölmə 
adlandırılır. Dərəcələrə bölmə kimi işçi etalonun uyğun göstərici-
lərinin qeyd etmə şkalasına köçürülməsi, yaxud onun yoxlanılan 
ölçmə vasitəsinin şkalalarına köçürülmüş işarələrə uyğun olan 
kəmiyyətlərin dəqiqləşdirilmiş qiymətlərinin göstəricilərinə görə 
müəyyənləşdirilməsi başa düşülür; 

 daha  dəqiq ölçü ilə dəstdə olan yalnız bir ölçü, yaxud 
çoxqiymətli ölçünün işarətlərindən biri tutuşdurulduqda və digər 
ölçülərin həqiqi qiymətləri müxtəlif tərtiblərdə müqayisə cihazların-
da ölçmənin nəticələrinin sonrakı emalından sonra müəyyənləş-
dirildikdə, kalibrləmə üsulunun yerinə yetirilməsi yolu ilə. 

Ölçmə cihazlarının yoxlanması aşağıdakı metodlarla yerinə 
yetirilir: 

 ölçülən kəmiyyətlərin, uyğun dərəcəyə, yaxud dəqiqlik 
sinfinə malik işçi etalonlarda əks etdirilən kəmiyyətlə birbaşa 
müqayisə metodu ilə; Ölçmənin nəticələri ilə, ona uyğun gələn 
etalonun ölçüsü arasındakı ən böyük  fərq cihazın əsas xətası 
adlandırılır. 

 eyni bir kəmiyyəti ölçərkən, yoxlanılan və etalon cihazların 
göstəricilərinin birbaşa tutuşdurulması metodu ilə. Onların 
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göstəricilərinin fərqi yoxlanılan ölçmə vasitəsinin mütləq xətasına 
bərabərdir. 

Yoxlamada vacib məsələlərdən biri etalon və yoxlanılan ölçmə 
vasitələrinin xətalarının nisbətidir. Adətən bu nisbət 1:3-ə bərabər 
götürülür (əhəmiyyətsiz dərəcədə kiçik xətalar olduqda). Əgər 
yoxlamaya düzəlişlər daxil edilmirsə, onda etalon ölçmə vasitələrini 
1:5 nisbətində götürürlər. 

Metroloji xidmətin akkreditasiyası aşağıdakı mərhələləri 
nəzərdə tutur: 

 metroloji xidmət tərəfindən təqdim edilmiş sənədlərin 
ekspertizası; 

 Azərbaycan Respublikası Metrologiya, Standartlaşdırma və 
Patent üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndələrindən ibarət komissiya 
tərəfindən metroloji xidmətin attestasiyası; 

 ekspertizanın nəticələrinə görə akkreditasiya haqqında 
qərarın qəbul edilməsi; 

 Azərbaycan Respublikası Metrologiya, Standartlaşdırma və 
Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən akkreditasiya haqqında 
attestatın rəsmiləşdirilməsi, qeydiyyatı və verilməsi.            

Akkreditasiya olunmuş metroloji xidmət aşağıdakılara malik 
olmalıdır: 

 müvafiq qaydada tərtib olunmuş əsasnaməyə; 
 təyin edilmiş qayda üzrə yoxlayıcı kimi attestasiyadan keçmiş 

ixtisasçı və təcrübəli işçilərə; 
 normativ sənədlərin tələblərinə cavab verən işçi sahəsinə və 

ətraf mühitə; 
 yoxlamanı həyata keçirmək üçün vacib olan yoxlama 

etalonlarına və digər köməkçi avadanlıqlara; 
 yoxlamanın sənədləşdirilmiş metodikasına və qaydalarına, 

ölçmə məlumatlarının emalına və istifadəsinə, həmçinin 
aktuallaşdırılmış normativ sənədlərə; 

 yoxlama işlərinin aparılması keyfiyyətinin menecment 
sisteminə; 

 yoxlamaya daxil olmuş ölçmə vasitələrinin qəbul edilməsi, 
saxlanması və qaytarılmasının sənədləşdirilmiş qaydalarına; 
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 yoxlamanın nəticələrinin qeyd edilməsi, istifadəsi və 
saxlanması sisteminə. 

Akkreditasiyadan keçmiş metroloji xidmətin aşağıdakı 
hüquqları vardır: 

 akkreditasiya attestatında müəyyənləşdirilmiş çərçivədə 
yoxlamanı həyata keçirmək, yoxlama haqqında Şəhadətnamə 
vermək, yoxlanılan ölçmə vasitəsinə damğa vurmaq, yaxud yoxlama 
damğalarını ləğv etmək; 

 yoxlamalararası intervala düzəlişlər etmək üçün təkliflər 
işləmək; 

 metroloji xidmətin məsələlərini reqlamentləşdirən normativ 
sənədlərin işlənməsində və onlara düzəlişlər edilməsində iştirak 
etmək. 

Azərbaycan Respublikası Metrologiya, Standartlaşdırma və 
Patent üzrə Dövlət Komitəsi akkreditasiya olunmuş metroloji 
xidmətin fəaliyyətinə dövri müfəttiş nəzarəti həyata keçirir. 

 İki növ attestasiya həyata keçirilir: ilkin və dövri ( hər 5 ildən 
bir). Attestasiyaya, yoxlama işlərində böyük təcrübəyə malik, xüsusi 
hazırlığı olan şəxslər buraxılırlar. Attestasiya, yüksək ixtisaslı mütə-
xəssis-metroloqlardan təşkil olunmuş komissiya tərəfindən həyata 
keçirilir. 

 
6.4.4. Ölçmə vasitələrinin kalibrlənməsi 
Dövlət metroloji nəzarəti məcburi olmadıqda ölçmə va-

sitələrinin metroloji sazlığını təmin etmək üçün  kalibrləmədən 
istifadə edilir. Kalibrləmə (kalibrləmə işi) dövlət metroloji 
nəzarətinə və yoxlamasına aidiyyatı olmayan ölçmə vasitələrinin 
həqiqi metroloji xarakteristikalarını müəyyənləşdirməsi və sübut 
edilməsi, həmçinin istifadə üçün yararlığının təyin olunması üçün 
yerinə yetirilən əməliyyatların məcmuudur. 

Kalibrləmə fəaliyyətinin əsas istiqamətləri aşağıdakılardır: 
 hüquqi şəxslərin metroloji xidmətlərinə kalibrləmə işini 

yerinə yetirmək səlahiyyətini verən orqanların qeydiyyatdan 
keçirilməsi; 

 kalibrləmə işini yerinə yetirmək hüququ vermək üçün xüsusi 
şəxslərin metroloji xidmətlərinin akkreditasiyası; 
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   ölçmə vasitələrinin kalibrlənməsi; 
 kalibrləmə sisteminin əsas prinsipi və qaydalarını 

müəyyənləşdirmək, onun fəaliyyətinin təşkilati, metodiki və məlumat 
təminatını həll etmək; 

 kalibrləmə işinin yerinə yetirilməsinə verilən tələblərin 
gözlənməsinə müffətiş nəzarətini həyata keçirmək. 

Kalibrləmə sisteminin mərkəzi orqanları aşağıdakı funksiyaları 
yerinə yetirirlər: 

 kalibrləmə sisteminin əsas prinsiplərini və qaydalarını 
müəyyənləşdirir; 

 akkreditasiya orqanlarının qeydiyyatı haqqında qərar çıxarır; 
 onların fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirir; 
 akkreditasiyanın nəticələrinə görə apelyasiyalara baxır; 
 başqa ölkələrin kalibrləmə xidmətləri və beynəlxalq 

kalibirləmə ittifaqları ilə qarşılıqlı fəaliyyət göstərir. 
Kalibrləmə sisteminin elmi metodiki mərkəzinin əsas 

məsələləri aşağıdakılardır: 
 ölkədə kalibrləmə sisteminin fəaliyyətini reqlamentləşdirən 

normativ sənədlərin işlənməsi; 
 kalibrləmə sisteminin reyesterini aparmaq; 
 akkreditasiya orqanlarının qeydiyyatı sənədlərini, mərkəzi 

kalibrləmə sistemi orqanına təsdiq etmək üçün hazırlamaq və təqdim 
etmək, onların yoxlanılmasında iştirak etmək; 

 layihələrin işlənməsinin təşkili və koordinasiyası, kalibrləmə 
metodlarının ekspertizası və attestasiyası; 

 normativ sənədlər və kalibirləmə fəaliyyəti üçün məlumat 
bazalarının yaradılması; 

 kalibrləmə sisteminin məsələləri ilə əlaqədar məsləhətləşmə 
fəaliyyətini həyata keçirmək; 

 kalibrləmə işləri sahəsində kadrların ixtisaslarını artırmaq 
üçün tədbirlər həyata keçirmək. 

Dövlət metroloji xidmətlərin, akkreditasiya orqanlarının və 
digər uyğun xidmətlərin rəhbərlərindən kalibrləmə sisteminin Şurası 
yaradılır.  Bu Şura aşağıdakı  fəaliyyətləri həyata keçirir: 

 kalibrləmə sisteminini əsas prinsiplərinə uyğun təkliflər 
hazırlayır; 
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 kalibrləmə sahəsində qanunvericilik və normativ aktların 
layihələrinə baxır, onların dəyişdirilməsi üçün təkliflər hazırlayır; 

 kalibrləmə sahəsində elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasının 
əsas istiqamətini müəyyənləşdirir; 

 kalibrləmə sistemində iqtisadi və maliyyə məsələlərinə baxır. 
Kalibrləmə sisteminin akkreditləşdirici orqanının əsas məsələ-

ləri aşağıdakılardır: 
 metroloji xidmətin akkreditasiyasının keçirilməsi; 
 müfəttiş nəzarətini həyata keçirmək. 
Kalibrləmə sisteminin əsasını fiziki şəxslərin akkreditə 

olunmuş metroloji  sistemləri təşkil edir. 
Kalibrləmə işini yerinə yetirən təşkilat aşağıdakılara malik 

olmalıdır: 
 kalibrləmədə tətbiq edilən yoxlanılmış və eyniləşdirilmiş  

kalibrləmə vasitələrinə - etalonlara, quruqlara və digər ölçmə vasi-
tələrinə; Onlar vahidlərin ölçülərini, dölət etalonlarından kalibrləmə 
ölçmə vasitələrinə ötürülməsini təmin etməlidirlər. 

 kalibrləmə işinin təşkilini və yerinə yetirilməsini reqla-
mentləşdirən aktuallaşdırılmış sənədlərə; Bu sənədlərə, akkreditasiya 
sahəsinə, ölçmə vasitəsinə və kalibrləməyə, kalibrləmə sisteminin 
normativlərinə, kalibrləmə qaydalarına, kalibrləmə məlumatlarının 
istifadəsinə aid olan sənədlər daxildir. 

 professional səviyyədə hazırlanmış ixtisaslı personala; 
 normativ tələbələri ödəyən işçi sahəsinə. 
Kalibrləmənin nəticələri ölçmə vasitəsinin üzərinə nəqşlənmiş 

kalibrləmə nişanı ilə təsdiqlənir,yaxud kalibrləmə haqqında 
şəhadətnamə verilir və istismar sənədlərinə müvafiq qeydlər edilir. 

Kalibrləmə laboratoriyasına verilən tələblər İSO/BEK 17025-
2000 də göstərilmişdir. 

 
6.4.5. Ölçmə vasitələrinin və sınaq avadanlıqlarının 
 metroloji attestasiyası 
Metroloji attestasiya, ölçmə (sınaq) vasitələrinin, onların 

metroloji xassələrinin diqqətlə tədqiq edilməsi əsasında istifadə üçün 
(onların metroloji təyinatlarını və metroloji xarakteristikalarını 
göstərməklə) yararlı olmalarının tanınmasının qanuniləşdirilməsidir. 
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Metroloji attestasiyanı dövlət sınaqlarına uğradılmayan ölçmə 
vasitələri də keçə bilər. 

Ölçmə vasitələrinin attestasiyasının əsas vəzifələri aşağıdakı-
lardır: 

 metroloji xarakteristikaları müəyyənləşdirmək və onların 
normativ sənədlərin tələblərinə uyğunluğunu təyin etmək; 

 yoxlama zamanı nəzarətə uğradılacaq metroloji xarakteristi-
kaların sayını təyin etmək; 

 yoxlamanın metodikasını sınağa uğratmaq. 
Metroloji attestasiya dövlət və sahə metroloji orqanları 

tərəfindən, xüsusi olaraq işlənmiş və təsdiq olunmuş proqram 
əsasında yerinə yetirilir. Nəticələr xüsusi protokol şəklində 
sənədləşdirilir. Müsbət nəticələr alındıqda metroloji attestasiya 
haqqında təyin edilmiş formada şəhadətnamə verilir və orada 
müəyyənləşdirilmiş metroloji xarakteristikalar göstərilir. 

Attestasiyanın da yoxlama kimi ilkin, dövrü və təkrar növləri 
olur. 

İlkin attestasiyaya istismar və lahiyə sənədlərinin ekspertizası, 
sınaq avadanlığının texniki xarakteristikasının eksperimental təyini 
və onun istifadə üçün yararlı olduğunu sübut etmək daxildir. 

İlkin attestasiya prosesində aşağıdakılar müəyyənləşdirilir: 
 xarici təsir faktorlarının və sınaq obyektlərinin iş rejimlərinin 

əks etdirilməsi; 
 sınaq şəraitinin parametrlərinin normalaşdırılmış 

qiymətlərdən sapması; 
 işçilərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və ətraf mühitə 

zərərli təsirin olmaması; 
 avadanlıqların dövrü attestasiyada yoxlanılacaq xarakteris-

tikalarının sayı, metodları, vasitələri və onların tətbiqinin dövrülüyü. 
Dövrü attestasiyanı sınaq avadanlığının istismarı zamanı, 

onun xarakteristikalarının normativ  sənədlərin tələblərinə uyğunlu-
ğunu sübut etmək üçün həyata keçirirlər. Attestasiyanın nəticələri 
protokolla sənədləşdirilir. Müsbət nəticə alındıqda avadanlığa müəy-
yənləşdirilmiş formada attestat verilir və istismar sənədlərində 
qeydlər aparılır. 
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6.4.6. Ölçmə vasitələrinin sertifikatlaşdırma sistemi 
Sertifikatlaşdırma sistemi, uyğunluq sertifikatlaşdirması 

aparılması üçün xüsusi qaydalara malik sistemdir (İSO/BEK 
2,P.14.1). Sertifikatlaşdırma aparıldıqdan sonra verilən sənədə, 
uyğunluq sertifikatı deyilir. Sertifikatda məhsulun lazımi qaydada 
eyniləşdirilməsi, prosesin və xidmətin konkret standarta, yaxud digər 
normativ sənədə uyğunluğu göstərilir. 

Ölçmə vasitələrinin sertifikatlaşdırma sisteminin əsas    məq-
sədləri ölçmənin vahidliyini təmin etmək, eksporta kömək etmək və 
ölçmə vasitəsinin rəqabətə davamlılığını artırmaqdır. Göstərilən 
məqsədə uyğun olaraq sertifikatlaşdırma sistemi aşağıdakı 
funksiyaları yerinə yetirir: 

 ölçmə vasitəsinin normativ sənədlərdə göstərilən metroloji 
normalara və tələblərə uyğunluğunu yoxlamaq və təsdiq etmək; 

 sertifikatlaşdırılmış ölçmə vasitəsinin təsdiq edilmiş 
etalonlardan ölçüləri ötürmək üçün metod və kalibrləmə vasitələri ilə 
təmin edilməsinin yoxlanılması; 

 ölçmə vasitəsinin, sertifikatlaşdırma orqanına müraciət edən 
təşkilatların, yaxud vətəndaşların əlavə tələblərinə uyğunluğunu 
yoxlamaq; 

Ölçmə vasitələrinin sertifikatlaşdırılmasının təşkili sistemi, 
mərkəzi orqandan, əlaqələndirici Şuradan, apelyasiya komitəsindən, 
elmi-metodiki mərkəzdən, sertifikatlaşdırma orqanından, sınaq 
laboratoriyalarından ibarətdir. 

Sistemin mərkəzi orqanı aşağıdakıları həyata keçirir: 
 sertifikatlaşdırma üzrə işləri təşkil edir,əlaqələndirir və 

metodiki rəhbərliyi həyata keçirir; 
 sertifikatlaşdırmanın əsas prinsiplərini və qaydalarını təyin 

edir; 
 sertifikatlaşdırma üzrə orqanların attestasiyasını və sınaq 

laboratoriyalarının akkreditasiyasını həyata keçirir; 
 sertifikatlaşdırma üzrə orqan olmadıqda, onun funksiyasını 

həyata keçirir; 
 sertifikatlaşdırma üzrə akkreditə olunmuş orqanların 

fəaliyyətinə müfəttiş nəzarətini təşkil edir; 
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 sertifikatlaşdırma məsələləri üzrə beynəlxalq və xarici 
təşkilatlarla qarşılıqlı hərəkətlər edir; 

 başqa ölkələrin sertifikalaşdırma orqanlarının və sınaq 
laboratoriyarının akkreditasiya sənədlərinin, xarici sertifikatlarının, 
uyğunluq nişanlarının, həmçinin ölçmə vasitələrinin sınaqlarının 
nəticələrinin tanınmasını həyata keçirir; 

 sistemin qeydiyyatı aparılır. 
Elmi-metodiki mərkəz aşağıdakıları həyata keçirir: 
 sistemin əsas prinsiplərini, qaydalarını və strukturunu 

hazırlayır; 
 sertifikatlaşdırma üzrə orqanların və sınaq laboratoriyalarının 

akkreditasiyası ilə əlaqədar işləri təşkil edir; 
 sertifikatlaşdırılmış ölçmə vasitələri, sertifikatlaşdırma 

orqanları, sınaq laboratoriyaları (mərkəzləri) və normativ sənədlərlə 
bağlı məlumat bankını və informasiya təminatını formalaşdırır. 

Məsləhət şurası sisteminin təkmilləşməsi ilə bağlı məsələlər 
üzrə tövsiyyələr hazırlayır. 

Apelyasiya komitəsi ölçmə vasitəsinin sertifikatlaşdırılması, 
sertifikasiya orqanlarının, akkreditasiyası sınaq laboratoriyalarının 
akkreditasiyası, yaxud müffəttiş nəzarətinin nəticələri ilə bağlı 
narazılıqlara baxır. 

Sertifikatlaşdırma üzrə orqanın əsas funksiyaları 
aşağıdakılardır: 

 ölçmə vasitələrinin sertifikatlaşdırılmasında istifadə edilən 
normativ sənədlərin formalaşdırılması və aktuallaşdırılması; 

 ölçmə vasitələrinin sınağının keçirilməsinin təşkili; 
 sertifikatlaşdırma üçün verilmiş sifarişə baxmaq, onlar üçün 

qərar hazırlamaq və sertifikatlaşdırma aparılarkən sifariş verənlə 
birlikdə işləmək; 

 sinaq laboratoriyasının hər bir konkret sifarişinə görə onunla 
birlikdə sınaqları təşkil etmək; 

 sistemin mərkəzi orqanı ilə birlikdə lisenziya razılığı əsasında 
uyğunluq sertifikatını sənədləşdirmək, sistemin reyestrində qeyd 
etmək və onu sifarişçiyə vermək; 

 ölçmə vasitələrinin xarakteristikalarının stabilliyinə müfəttiş 
nəzarətini təşkil etmək; 
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 verilmiş sertifikatların və uyğunluq nişanlarının fəaliyyətini 
ləğv etmək və dayandırmaq; 

 sınaq laboratoriyasının işçilərinin ixtisaslarının artırılmasını 
və attestasiyasını təşkil etmək. 

Sertifikatlaşdırmanın aparılması qaydaları ümumilikdə 
aşağıdakıları əhatə edir: 

 maraqlı təşkilat tərəfindən mərkəzi orqana sertifikatlaşdır-
manın keçirilməsi üçün sifarişin təqdim edilməsi; 

 sifarişə baxma və ona uyğun qərar göndərilməsi; 
 təşkil edilmiş proqram əsasında sınağın keçirilməsi; 
 alınan nəticələrin analizi və onların qeyd edilmiş hesabat 

şəklində sənədləşdirilməsi; 
 uyğunluq sertifikatının verilməsi mümkünlüyü haqqında 

qərarın qəbul edilməsi; 
 sınaq materiallarının qeyd edilməsi və uyğunluq sertifikatının 

verilməsi; 
 sertifikatlaşdırmanın nəticələri haqqında məlumatın 

verilməsi. 
Sertifikatlaşdırma mərkəzi sertifikatlaşdırma haqqında işi 

sənədləşdirir, sertifikatı qeyd edir və onun reyestrə görə nömrəsini 
sertifikatlaşdırma orqanına xəbər verir. 

Qeydiyyat nömrəsi alındıqdan sonra sertifikatlaşdırma orqanı 
təşkilata uyğunluq sertifikatı verir. Sertifikat alındıqdan sonra 
sifarişçi nümunələrin, taraların, qabların və uyğunluq nişanının 
sənədlərinin markalanmasını təmin edir. 

Sertifikatlaşdırma orqanları, onlar tərəfindən verilən 
sertifikatların qeydiyyatını aparır. 

 
6.5. Ölçmənin yerinə yetirilməsi metodikası 

 
Ölçmənin yerinə yetirilməsi metodikası ölçmənin nəticələ-

rinin təminatlı dəqiqliklə, qəbul edilmiş metoda uyğun alınmasını tə-
min edən əməliyyatların və qaydaların təyin edilmiş sayıdır. 

Ölçmənin yerinə yetirilməsi metodikasını, aşağıda göstərilən 
başlanğıc məlumatlar əsasında işləyirlər: 
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 tətbiq sahəsi göstərilən təyinat, ölçülən kəmiyyətin və onun 
xarakteristikalarının adları, ölçülən obyektin xarakteristikaları, əgər 
onlar ölçmə xətasına təsir edirlərsə; 

 ölçmə vasitəsinə tələblər; 
 nominal qiymətlər şəklində verilmiş ölçmə şərtləri, yaxud 

təsir edən kəmiyyətlərin mümkün qiymətlərinin diapozonlarının 
sərhədləri; 

 indekasiya növü və ölçmənin nəticələrinin təqdim etmə 
forması; 

 ölçmə qaydalarının avtomatlaşdırılmasına verilən tələblər; 
 yerinə yetirilən işlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə 

verilən tələblər: 
 ölçmələrin yerinə yetirilməsi metodikasına verilən digər 

tələblər (əgər onlar lazımdırsa). 
Ölçmələrin yerinə yetirilməsi metodikasının işlənməsi bir 

qayda olaraq aşağıdakı mərhələləri əhatə edir: 
 ölçmənin yerinə yetirilməsi metodikasının işlənməsinə 

texniki tapşırığın yazılması, razılaşdırılması və təsdiq edilməsi; 
işlənmək üçün başlanğıc məlumatların formalaşdırılması; 
 normativ sənədlər əsasında ölçməninin metodlarının və 

vasitələrinin  seçilməsi (yaxud işlənməsi); 
 ölçmənin yerinə yetirilməsində əməliyyatiların ardıcıllığının 

və məzmununun təyin edilməsi, ara nəticələrin emalı və ölçmənin 
son nəticələrinin hesablanması; 

 ölçmə xətalarının yazılmış xarakteristikalarını ölçmənin yeku-
nunun istənilən nəticələrinin xətalarının xarakteristikalarını təyin etmək; 

 ölçmənin alınan nəticələrinin dəqiqliyinə nəzarətin norma-
tivlərinin və qaydalarının hazırlanması; 

 ölçmənin yerinə yetirilməsi metodikasına sənədlərin, yaxud 
sənədlərin bölmələrinin tərtib edilməsi; 

• ölçmənin yerinə yetirilməsi metodikasının sənədlərinin layi-
hələrinin metroloji ekspertizası-metodun və ölçmə vasitələrinin, əmə-
liyyatların, ölçmənin aparılması qaydalarının və onların nəticələrinin, 
ölçmənin yerinə yetirilməsi metodikasının verilən metroloji tələblərə 
uyğunluğunu təyin etmək məqsədi ilə müəyyənləşdirilməsinin analizi 
və qiymətləndirilməsi; 
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 ölçmənin yerinə yetirilmə metodikasının attestasiyası. 
Attestasiya ölçmənin yerinə yetirilməsi metodikasının, ona verilən 
metroloji tələblərə uyğunluğunu təsdiq və sübut edir. 

• Attestasiyadan keçmiş ölçmənin yerinə yetirilmə metodikası 
nəzarətə və yoxlamaya uğradılır; 

 ölçmənin yetinə yetirilməsi metodikasının standartlaşdırıl-
ması. 

Ölçmənin yerinə yetirilməsi metodikası sənədlərində aşağıda-
kılar göstərilir: 

 ölçmənin yerinə yetirilməsi metodikasının (ÖYYM) təyinatı; 
 ölçmə şəraiti; 
 ölçmə xətasına tələblər, yaxud onun yazılmış xarakteristika-

ları; 
 ölçmə metodları: 
 ölçmə vasitələrinə, köməkçi quruluşlara, materiallara verilən 

tələblər; 
 ölçmənin yerinə yetiriləməsinə hazırlıq əməliyyatları; 
 ölçmənin yerinə yetirilməsində  əməliyyatlar; 
 ölçmənin nəticələrinin emalı və hesablanması əməliyyatları; 
 yerinə yetirilən ölçmələrin nəticələrinin xətalarının normativ-

ləri, qaydaları və nəzarətin dövrülüyü; 
 ölçmənin nəticələrinin sənədləşdirilməsinə tələblər; 
 operatorun ixtisasina verilən tələblər; 
 yerinə yetirilən işlərin təhlükəsizliyinin təmin olunmasına 

verilən tələblər; 
 ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunmasına verilən tələblər. 
Ölçmənin yerinə yetirilməsi metodikası anlayışından aydın olur 

ki, o, ölçmə texnoloji prosesi kimi təqdim olunur. Buna görə də 
ölçmənin yerinə yetirilməsi metodikası ilə, ölçmənin yerinə 
yetirilməsi metodikasının sənədlərini qarışdırmaq olmaz. 

 
6.6. Metroloji ekspertiza 

 
Metroloji ekspertiza, ilk növbədə ölçmənin vahidliyi və 

dəqiqliyi ilə əlaqədar olan tələblərdən düzgün istifadə olunmasının 
ekspert-metroloqlar tərəfindən analizi və qiymətləndirilməsidir. 
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Onun keçirilməsində əsas məqsəd məhsulların və xidmətlərin həyat 
siklinin bütün mərhələlərində nəzarət-ölçmə avadanlıqlarından 
effektiv istifadəni təmin etməkdir. 

Metroloji ekspertizanın həyata keçirilməsi zamanı aşağıdakı 
məsələlər həll olunur: 

 məhsulun və proseslərin ölçülən və nəzarət edilən para-
metrlərinin optimal sayı, onların ölçmə diapozonu və dəqiqliyə 
verilən tələblər müəyyənləşdirilir; 

 ölçmənin dəqiqlik göstəricilərinin, nəzarətin və sınağın 
doğruluğuna və effektivliyinə uyğunluq tələbləri,  həmçinin texnoloji 
proseslərin rejimlərinin optimallığının tələblərinin təmin edilməsi 
müəyyənləşdirilir; 

 nəzarətə yararlı məhsulun qiymətləndirilməsi həyata keçirilir; 
 nəzarət (ölçmə) avadanlığına və ölçmənin yerinə yetirilməsi 

metodikasına verilən tələblərin tamlığı və düzgünlüyü müəyyən-
ləşdirilir; 

 ölçmənin lazımi kefiyyətini təmin edə bilən metod və ölçmə 
vasitələrinin seçilməsi həyata keçirilir; 

 ölçmənin (sınağın, yaxud nəzarətin) yerinə yetirilməsi 
metodikaları işlənir və attestasiyadan keçirilir; 

 vahidləşdirilmiş və standartlaşdırılmış ölçmə vasitələrində və 
attestasiyadan keçmiş ölçmənin yerinə yetirilməsi metodikalarında 
daha çox istifadə edilməsi imkanları müəyyənləşdirilir; 

 istifadə edilən ölçmə vasitələrinin verilmiş dəqiqlikdə nəzarət 
əməliyyatlarının tələb edilən məhsuldarlığının və maya dəyərlərinin 
təmin edilməsinin qiymətləndirilməsi yerinə yetirilir; 

 fiziki vahidlərin və onların  ГОСТ 8.417-81-ə uyğun vahidlə-
rinin adlarının və işarələrinin düzgünlüyü müəyyənləşdirilir. 

Metroloji ekspertizaya uğradılan məhsulların nomenklaturasını 
təşkilat müəyyənləşdirir. 

Metroloji ekspertizanın nəticələri ekspert qərarında izah edilir. 
 

6.7. Ölçmənin vəziyyətinin analizi 
 
Müəssisədə ölçmənin, sınağın və nəzarətin vəziyyətinin analizi, 

metroloji təminatın müəyyən tələblərə cavab verməsi vəziyyətini 



266 
 

təyin etmək və onun əsasında yeni təkliflərin hazırlanması məqsədini 
güdür. 

Analiz nəticəsində aşağıdakılar müəyyənləşdirilir: 
 ölçmənin vəziyyətinin, nəzarətin və sınağın müəssisənin əsas 

texniki-iqtisadi göstəricələrinə təsiri; 
 müəssisənin bölmələrində nəzarət ölçmə avadanlığına verilən 

tələbləri reqlamentləşdirən dövlət ölçmə sisteminin sənədlərinin və 
digər normativ sənədlərin olması; 

 müəssisələrdə ölçmənin vahidliyinə və tələb edilən dəqiqliyə, 
sınağa və nəzarətə verilən tələblərin təmin edilməsini reqlament-
ləşdirən dövlət və digər standartlardan istifadə edilməsi vəziyyəti; 

 müəssisənin müasir nəzarət ölçmə avadanlıqları ilə təmin 
edilməsi və onlara olan ehtiyac;  

 nəzarət ölçmə avadanlıqlarının, yoxlama və kalibrləmə 
vasitələrindən istifadənin effektivliyi; 

 müəssisənin metroloji xidmətinin təşkilati strukturu və 
fəaliyyətinin vəziyyəti; 

 istifadə edilən ölçmə metodikalarının, sınaqların və nəzarətin 
attestasiyasının, unfikasiyasının və standartlaşdırılmasının vəziyyəti; 

 istifadə edilən nəzarət ölçmə avadanlıqlarının texniki və 
metroloji vəziyyəti, təmirinin, yoxlanmasının və kalibrlənməsinin 
təmin edilməsi; 

 müəssisənin sənədlərinin metroloji ekspertizasının aparıl-
masının vəziyyəti və efektivliyi; 

 müəssisənin, məhsulun keyfiyyətini təmin etmək üçün vacib 
olan maddələrin və materialların xassələri haqqında dövlət 
standartlarına, standart sorğu məlumatına tələbatı; 

 müəssisənin mütəxəssis-metroloqlara tələbatı. 
Ölçmənın vəziyyətini qiymətləndirmək üçün materiallar 

hazırlanır. Bu materiallarda aşağıdakılar əks olunur: 
 yerinə yetirilən işlərdə normativ sənədlərin sayı, istifadə 

edilən obyektlər və bu obyektlərin ölçülən parametrləri; 
 ölçmənin yerinə yetirilməsi və sınaq metodlarının 

sənədlərinin sayı (o cümlədən dövlət və sahə standartları); 
 ölçmənin yerinə yetirilməsi metodlarının vəziyyəti haqqında 

məlumatlar; 
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 istifadə edilən ölçmə vasitələri və sınaq avadanlıqları 
haqqında məlumatlar; 

 laboratoriyaların bütün kateqoriyadan olan standart 
nümunələrlə təchiz edilməsi; 

 fəaliyyətdə olan ixtisasartırma formaları daxil olmaqla 
kadrların tərkibi və ixtisası haqqında məlumatlar; 

 istehsal sahələrinin vəziyyəti haqqında arayış. 
Ölçmənin vəziyyətinin qiymətləndirilməsində aşağıda 

göstərilənlər yoxlanılır: 
 metroloji bölmə haqqında əsasnamə; 
 ölçmənin yerinə yetirilməsi metodikası sənədlərinin ləğv 

edilməsi və yenidən baxılması; 
 ölçmənin yerinə yetirilməsini təmin edən vacib ölçmə 

vasitələrinin, o cümlədən bütün kateqoriyalardan olan standart 
nümunələrin olması; 

 lazımi keyfiyyətə malik materialların, reaktivlərin, sınaq və 
köməkçi avadanlığın olması; 

 lazımi qaydada təsdiq edilmiş vəzifə təlimatları; 
 istehsalatın bütün mərhələlərinin, sənədlərdə təyin edilmiş 

dəqiqlik təlabatlarına cavab verən nəzarət ölçmə avadanlıqları ilə 
təmin edilməsi; 

 ətraf muhitin qorunması məqsədi ilə atmosferə, axarlara, 
torpağa buraxılan zərərli maddələrin tərkibinə nəzarəti təmin etmək; 

 normativ sənədlərin aktuallaşdırılmış fondunun vəziyyəti. 
Fəaliyyətdə olan sənədlərin analizini  apararkən aşağıdakılara 

baxmaq vacibdir: 
 ölçülən parametrlərin optimal sayı; 
 ölçmənin dəqiqliyinin təyin edilmiş normalarının olması; 
 ölçmənin tələb edilən dəqiqliklə yerinə yetirilməsinin 

mümkünlüyünün qiymətləndirilməsi; 
 ölçmənin dəqiqlik göstəriciliklərinin istehsalatın effektiv-

liyinə və nəzarətin düzgünlüyünə, həmçinin ölçmənin dəqiqliyinin 
standartlaşdırılmış üsullarla ifadə olunması uyğunluğunun təyin 
edilməsi; 

 ölçmənin nəticələrinin, nəzarətin və sınağın normalaşdırılmış 
metodla qiymətləndirilməsinin doğruluğu; 
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 ölçmənin yerinə yetirilməsi metodunun olması, vahidləş-
dirmə səviyyəsi və standartlaşdırılması; 

 ölçmənin yerinə yetirilməsi metodikasının seçilməsinin 
düzgünlüyünün, nəzarətin və sınağın qiymətləndirilməsi, onların 
metodikanı reqlamentləşdirən sənədlərin tələblərinə uyğunluğu;                                                                                             
     ölçmə vasitələrinin, maddələrin və materialların, reagentlərin 
tərkibinin düzgün seçilməsinin qiymətləndirilməsi; 

 
 məhsulun istehlak və digər xassələrini müəyyənləşdirən 

ölçmə, nəzarət və sınaq tələblərinin müəyyənləşdirilməsi; 
 sənədlərdə reqlamentləşdirilən tələblərin, metodikaların və 

ölçmə vasitələrinin məhsuldarlığına uyğunluğu; 
 fiziki konstantlardan, maddələrin və materialların xəssələri 

haqqinda məlumatlardan istifadə edilməsinin doğruluğunun və 
düzgünlüyünün təyin edilməsi. 

Ölçmənin vəziyyətinin qiymətləndirilməsində əsas həlqələrdən 
biri, müəssisənin metroloji xidmətinin fəaliyyətinin analizidir. Onun 
keçirilməsində aşağıdakılar müəyyənləşdirilir: 

 metroloji xidmət haqqında təsdiq edilmiş əsasnamənin olma-
sı; 

 metroloji xidmətin ixtisaslı kadrlarla komplektləşdirilməsi və 
onların ixtisaslarının artırılması planının olması; 

 ölçmə vasitələrin hazırlanmasına və təmirinə lisenziyaların 
olması; 

 ölçmə vasitələrinin yoxlanılması və kalibrlənməsi üçün 
qanunvericilikdə nəzərə tutulmuş qaydaların gözlənilməsi; 

 konkret növ məhsulun keyfiyyətinin təmin edilməsundə met-
roloji xidmət mütəxəssislərinin iştirak etmə dərəcəsi; 

 istehsalatın metroloji təminatının təkmilləşdirilməsi işlərində 
metroloji xidmətin iştirak etmə dərəcəsi; 

 ölçmə vasitələrinə metroloji nəzarətin əsas formalarının 
vəziyyəti; 

 nəzarət ölçmə avadanlıqlarının istismarı zamanı imtinaların 
olması, onların saxlanması vəziyyəti və şəraiti, istifadə effektliyi 
əsasında məlumatların olması; 
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 metroloji xidmətin, müəssisəsinin digər texniki xidmətləri ilə 
metroloji təminat məsələləri üzrə qarşılıqlı əlaqəsinin effektivliyi; 

 müəssisəsinin metroloji xidmətinin dövlət metroloji xidməti 
orqanları ilə qarşılıqlı fəaliyyətinin forması. 

Müəssisədə tətbiq edilən ölçmə vasitələrinin vəziyyətinin, 
nəzarətin, sınağın analızındə aşağıdakılar yerinə yetirilir: 

 yoxlamanı və təmiri həyata keçirən təşkilatı göstərməklə 
yoxlama, kalibirləmə və təmirlə təmin olunmuş (və təmin olunma-
mış) ölçmə vasitələri haqqında məlumatlar təqdim edilir; 

 müəssisənin etalonlara, maddələrin və materialların tərkibi və 
xassələrinin standart nümunələrinə olan təlabatı müəyyənləşdirilir: 

 yüksək dəqiqliyə və məhsuldarlığa malik yeni yoxlama və 
kalibrləmə vasitələrinə, standart nümunələrin yeni tiplərinə tələbat 
müəyyənləşdirilir; 

 təmirlə təmin olunmamış ölçmə vasitələrinin nomenklaturası 
müəyyənləşdirilir; 

 müəssisələrdə istifadə olunan sınaq avadanlıqlarının vəziyyəti 
barədə məlumatlar təqdim edilir; 

 müəssisənin, ölçmə vasitələrinin hazırlanma keyfiyyətinə və 
texniki xarakteristikalarına, nəzarətə, sınağa tələbləri müəy-
yənləşdirilir və onların  aradan qaldırılması üçün təkliflərə baxılır; 

 ölçmə vasitələrinin normativ sənədlərinin ayrı-ayrı 
maddələrinə, onların yoxlanması və kalibirlənməsi metodikaları-na 
yenidən baxmaq üçün təkliflər tərtib olunur; 

 müəssisədə tətbiq olunan bütün ölçmələrin, yoxlamaların və 
nəzarətin yerinə yetirilməsi metodikaları yoxlanılır; 

 müəssisədə ölçmələrin, nəzarətin və sınağın vəziyyətlərinin 
analizi konüllü (hər 1-2 ildən bir) və yaxud məcburi qaydada 
(istehsalın attestasiyasında, keyfiyyətin menecment sisteminin 
sertifikatlaşdırılmasında, sınaq və metroloji laboratoriyaların 
akkreditasiyasında)  aparılır. İşlərin nəticələri aktla sənədləşdirilir. 

Aşağıda göstərilən kobud nöqsanlardan biri müəyyən edilərsə 
sonuncu qərar qəbul edilir: 

 istıfadə edilən metodikanın nəzarət edilən obyektə uyğun 
olmaması; 
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 ölçmənin yerinə yetirilməsi metodikasının attestasiyasının 
qaydalarının pozulması; 

 ölçmə vasitələrinin, ölçmənin yerinə yetirilməsi 
metodikasının, sınaq metodlarının, yaxud standart nümunələrin 
istifadəsinin qeyri-qanuni olması; 

 sınaq və ölçmələrin nəticələrinin metodikanın tələblərini 
pozmaqla sistematik alınması; 

 lazım olan ölçmə vasitələrinə, sınaq və köməkçi avadanlığın, 
standart nümunələrin, reaktivlərin və materialların olmaması, yaxud 
onların verilən tələblərə cavab verməməsi; 

 ixtisaslı kadrlarla kifayət qədər təmin olunmaması; 
 laboratoriyaların sahələrinin təyin edilmiş tələblərə uyğun 

olmaması. 
Ölçmənin, nəzəratin və sınağın nəticələrinin  analizi  əsasında 

müəssisədə istehsalın metroloji təminatının yaxşılaşdırılması ilə əla-
qədar təkliflər hazırlanır. 

 
6.8. Ölçmənin və nəzarətin təşkili prinsipləri 

 
İnversiya prinsipi. Bu prinsip məhsulun hazırlanmasından 

başlayaraq, onun istismarına qədər olan bütün mərhələlərdə müxtəlif 
forma və vəziyyətlərə düşməsinə əsaslanır. Məhsul əvvəlcə emal 
obyektinə, sonra nəzarət və ölçmə obyektinə, sonra isə istismar 
obyektinə çevrilir. Buna gorə də  inversiya prinsipi texnoloji, ölçmə 
və istismar prosesləri arasında əlaqə yaradır. 

Birinci mərhələdə detal texnoloji sistemin qapalı zəncirinin 
hissəsi olur. İkinci mərhələdə ölçmə vasitəsi ilə birlikdə qapalı 
sistemə daxil olur. Üçüncü  mərhələdə hazır detal maşının kinematik 
sisteminin tərkibinə daxil olur. İnversiya prinsipini konstruktor 
maşını layihələndirərkən, texnoloq hazırlayarkən, metroloq, nəzarət 
və ölçmə vaxtı nəzərə almalıdır. 

Teylor prinsipi. Bu prinsipə görə detalın həndəsi parametrlə-
rinin qarşılıqlı yerləşməsində və formasında xətalar vardırsa, onda 
onun ölçülərinin uyğunluğu o halda mümkündür ki, keçən və keç-
məyən hədlərin qiymətləri müəyyən edilmiş olsun. Ölçmə vasitələri 
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ilə nəzarət obyektlərinin qarşılıqlı əlaqəsi nöqtə, xətt və səth üzrə ola 
bilər. 

Abbe prinsipi. Bu prinsipə görə ölçmənin ən kiçik xətası o 
vaxt alınır ki, nəzarət edilən ölçü ilə müqayisə elementi eyni xətt 
üzərinə düşsün. Abbe prinsipindən sxemlərin seçilməsində, ölçmə 
vasitələrinin layihələndirilməsində geniş istifadə edilir. Bu prinsipə 
görə ölçmə xətasının minimum qiymətə malik olması şərti 
gözlənilməlidir. 

Lingli ötürmələrin parametrlərinin seçilməsi prinsipində 
ötürmə nisbətinin sabitliyini və dəqiqliyini gözləmək lazımdır. Lingli 
ötürmənin əsas xüsusiyyəti kürə ilə müstəvinin birləşdiyi nöqtədə 
sürüşmə əlaqəsinin olmasıdır. Burada  linglərin tipləri, sayı, oynağın 
növü müəyyən edilməlidir. Əgər kürə dönmə həlqəsində yerləşibsə 
ötürmə sinuslu, dönmə həlqəsinin irəliləyən qarışıq həlqədə  
yerləşmiş kürəsinin toxunduğu müstəvi varsa, tangensli adlandırılır. 
Tangensli lingin xətası sinuslu lingin xətasindan iki dəfə çoxdur. 
Sistematik xətanın təsirini azaltmaq üçün  lingin hər iki qolunu eyni 
tipli  hazırlamaq lazımdır. 

Nəzarət funksiyaları ilə proseslərin idarə edilməsi 
funksiyalarının birləşdirilməsi prinsipindən sənayedə geniş isti-
fadə olunur. Nəzarət funksiyaları ilə texnoloji proseslərin funksiyala-
rının birləşdirilməsi yüksək məhsuldarlıqlı   avtomatlardan istifadə 
etməyə imkan verir. Bu prinsip nəinki əsas, eyni zamanda əlavə 
keyfiyyət parametrlərinə də nəzarət etməyə imkan verir. Proseslərlə 
avtomatik nəzarət etmə mümkünlüyü bu prosesləri fasiləsiz idarə 
etmə sistemlərini yaratmağa, onların istiqamətlərini nəzərdə tutulmuş 
qanunauyğunluqla  yaxşılaşdırmağa, idarə etməni yalnız parametrlərə 
görə deyil, onların qiymətlərinə, xarakterlərinə və dəyişmənin 
ardıcıllığına görə yerinə  yetirməyə imkan verir. Nəzarət sisteminə 
idarə etmə funksiyalarının verilməsi, onları məhsulların çeşidlərə 
ayrılma-sından azad etmir. 

Nəzarət vasitələrinin istehsal proseslərinin idarə edilməsində 
istifadə etmək qəza hallarının  aradan qaldırılmasında, onları yaradan 
səbəblərin qarşısının alınmasında, ətraf mühütin qorunmasında geniş 
tətbiq edilir. Bu prinsipin tətbiqi zamanı enerji sərfi azalır, operator 
vəzifələri  ixtisara düşür, istehsal prosesinin bütövlükdə 



272 
 

avtomatlaşdırılmasına şərait yaranır. Bununla əlaqədar olaraq nəzarət 
vasitələrinə kompyüterlərin və mikroprosessorların qoşulması imkanı 
yaranır, alınan məlumatların işlənməsi və analizi sürətlənir. Əlavə 
parametrlərə nəzarət texnoloji proseslərə tez və sürətli düzəlişlər 
etməyə imkan verir. 
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VII FƏSİL. RİYAZİ STATİSTİKANIN BƏZİ 
QANUNLARININ ÖLÇMƏ PROSESLƏRİNDƏ TƏTBİQİ 

 
7.1. Ölçmə proseslərində istifadə olunan əsas 

qanunlar 
 
Ölçmə proseslərinin dəqiqlik analizini aparmaq üçün riyazi 

statistikanın bəzi qanunlarından geniş istifadə edilir. Bunlardan ən 
çox tətbiq olunanları Normal paylanma (Qaus qanunu), Bərabər 
ehtimal, Simpson, Maksvel, Normalaşdırılmış normal, Veybulla 
qanunları, Paylanma  qanunlarının bəzi tərtibləri, çox faktorlu 
planlaşdırma metodlarıdır.   

Normal paylanma qanunu (Qaus  qanunu). Təsadüfi para-
metrlərin emal dəqiqliyinə təsirini öyrənərkən nəzərdə tutulur ki, də-
qiqliyə biri-birindən asılı olmayan çoxlu sayda faktorlar təsir edir. 

Obyektlərin orta hesabi qiyməti aşağıdakı düsturla təyin edilir: 
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Burada li - ayrı-ayrı obyektlərin ölçüləri, n - ölçülən 

obyektlərin sayıdır. 
Orta kvadratik sapma σ aşağıdakı ifadədən təyin edilir: 
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xi = li – lor. 

σ - əyrilərin formasını xarakterizə edən göstəricidir. 
Şəkil 7.1. Normal paylanma əyrisi (Qaus əyrisi) 
 



274 
 

σπσ 22
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Obyektlərin ən böyük və ən kiçik həqiqi ölçülərinin fərqi səpə-
lənmə sahəsi adlanır 

 
 ∆s = lmax - lmin 

 
 Normal səpələnmə əyrisi (Qaus əyrisi) aşağıdakı şəkildəki ki-
midir (şəkil 7.1). 

Qaus əyrisi aşağıdakı ifadə ilə yazılır: 
 

 .                         
 
Burada e - natural loqarifmanın əsasıdır 
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Qaus əyrisi A və B nöqtələrində əyilməyə malikdir 
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Qaus əyrisi ilə əhatə olunmuş sahə aşağıdakı inteqraldan təyin 

edilir: 
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± 3σ daxilində olan sahə,ümumi sahənin 99,73 % -ni təşkil 
edir. 

Bərabər ehtimal qa-
nunu. Əgər emal prosesində öl-
çülərin dəyişməsinə bir əsas 
faktor təsir edirsə belə qa-
nunauyğunluğu bərabər ehtimal 
qanunu ilə analiz edirlər. Bəra-
bər ehtimal qanununu aşağıdakı 
şəkildəki kimi göstərirlər (şəkil 
7.2.). Bərabər ehtimal qanunu 
aşağıdakı ifadə ilə yazılır: 

 
  σ32=∆ .            (7.6) 
 
 Burada σ - adi üsulla he-
sablanan orta kvadratik sapma-
dır. 

 
 

Şəkil 7.2. Ölçülərin bərabr ehtimal 
qanununa görə paylanması 
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n
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Simpson qanunu. Bu qanunun əsas xüsusiyyəti ondan ibarət-
dir ki, əsas səbəb prosesin birinci hissəsində yavaşıdıcı, ikinci hissə-
sində sürətləndirici xarakterə  malik (şəkil 7.3) olur. Bu qanunu aşa-
ğıdakı kimi ifadə edirlər: 

 

∆ = 2 6σ  .                                (7.7) 
 

Maksvel qanunu. Maksvel qanunu ilə səthlərin qarşılıqlı yer-
ləşməsinin qeyri dəqiqliyini, səthlərin forma xətalarını və s. ifadə et-
mək olar.Burada xətalar yalnız müsbət qiymətlərə malik olurlar. 
Maksvel əyrisi qeyri simmetrik formaya malikdir. (şəkil 7.4.) Maks-
vel qanunu aşağıdakı kimi yazılır: 

 
             σ443,=∆ .                                      (7.8) 
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n
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Şəkil 7.3. Ölçülərin Simpson 
qanununa görə paylanması. 

Şəkil 7.4. Ölçülərin Maksvel 
qanununa görə paylanması. 

 Normalaşdırılmış normal qanunu simmetriklik xüsusiyyə-
tinə görə Qaus əyrisinə yaxındır (şəkil 7.5.) və aşağıdakı ifadə ilə ya-
zılır: 
 

         2

2

2
1 x

e)x(P
−

=
π

.                             (7.9) 

         Reley qanunu qeyri simmetrik əyri ilə xarakterizə olunur (şəkil 
7.6.) və aşağıdakı düsturla ifadə olunur: 
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Şəkil 7.5. Normallaşdırılmış normal  

qanununun qrafiki göstərilməsi 
Şəkil 7.6. Reley qanununun 

qrafiki göstərilməsi 
  

Veybulla qanunu. Maşın və mexanizmlərin, cihazların, 
qurğuların etibarlılığı və uzunömürlülüyü məsələlərinin analizində 
Veybulla qanunundan geniş istifadə edilir. Veybulla qanunu qrafiki 
olaraq şəkil 7.7.-də verilmişdir və aşağıdakı düsturla yazılır: 

 

P x x e x( ) = − −α β α β1 2

.                           (7.11) 

 

Təcrübədə yuxarıda göstərilən 
paylanma qanunlarının birləşmələrini 
xarakterizə edən əyrilərə tez-tez rast gə-
linir. Mürəkkəb texnoloji proseslərin 
analizində çox halda bu birləşmələr tət-
biq edilir. Bundan başqa texnoloji pro-
seslər haqqında kifayət qədər məlumat 
olmadıqda və  təcrü 

bələrin sayını azaltmaq məq-
sədi ilə çox faktorlu planlaşdırma-
dan da geniş   istifadə     edilir. 

  Şəkil 7.7. Veybulla qanununun 
qrafiki göstərilməsi 
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Paylanma qanunlarının bəzi tərtibləri. Təcrübədə yuxarıda 

göstərilən paylanma qanunlarının bəzi birləşmələrini xarakterizə 
edən əyrilərə tez-tez rast   gəlinir. Məsələn: bəzən üstələyici faktorla 
bərabər, eyni zamanda çoxlu sayda biri-birindən asılı olmayan təsa-
düfi faktorların təsirindən ölçülərin səpələnməsini xarakterizə edən A 
əyrisi   alınır (şəkil 7.8.). Obyektlərin ölçülərinin daimi qanunauyğun    
dəyişən faktorun təsirindən dəyişməsi ab xətti ilə xarakterizə edilir. 
Təsadüfi faktorların təsirindən səpələnmə sahəsi ∆1 = 6σ. Ölçülərin 
nəticə səpələnməsi ∆2 = ∆1 + l-dir. 

Belə əyrinin alınmasına  emal dəqiqliyinə alətin yeyilməsi  nəticə-
sində ölçüsünün dəyişməsini misal göstərmək olar. 

Hər hansı  i  obyektlin faktiki ölçüsünün yaranması sxemi şəkil 
7.9.-da verilmişdir. Verilmiş momentdə nominal ölçüdən   sapmanın qiy-
məti ∆i, bütün faktorların tə'sirindən yaranan sapmaların cəbri və ya vek-
tor cəmindən alınır. 

 

 
Şəkil 7.8. Təsadüfi faktorların cəminin və bir üstələyici faktorun de-

talların ölçülərinin səpələnməsinə təsiri 
∆1 - ölçülərin təsadüfi faktorların təsirindən səpələnməsi; i - ölçülərin 
üstələyici faktorun təsirindən səpələnməsi; ∆2  - ölçülərin ümumi tə-

sir nəticəsində səpələnməsi 
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Tutaq ki, nominal ölçüdən "mənfi" tərəfə istiqamətlənmiş dai-

mi sistematik ∆n xətası mövcuddur. Göstərilən xətanın aşağı sərhəd-
dindən müsbət tərəfə, sistematik qanunauyğun dəyişən faktorun ya-
ratdığı ∆qan  xətası    istiqamətlənmişdir (onun dəyişməsi ab xətti ilə 
xarakterizə olunur).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 7.9. Partiyadakı i detalın ölçüsünün yaranması sxemi 
 

Tutaq ki, o tərəfə təsadüfi faktorların cəminin təsirindən  yaran-
mış ∆x sapması istiqamətlənmişdir. Onda ölçü Li= Lnom + ∆i  və ya-
xud 

 
Li = Lnom +(∆qan-∆n+∆x).               (7.12) 

 
Misal 7.1. Detalların çıxdaşlıq ehtimalı faizinin təyin edil-

məsi  üçün ölçülərin paylanma qanunlarının tətbiqi. Şəkil 7.10.-
da detalların emalı zamanı səpələnmə sahəsinin müsaidə  sahəsindən 
artıq olma halı verilmişdir, yə'ni 6σ >δ . Bu halda detalların çıxdaş-
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sız olmağı qeyri mümkündür. Burada birinci halda sazlama elə apa-
rılmışdır ki, paylanma   əyrisinin qruplaşma mərkəzi müsaidə sahəsi-
nin ortasının     üzərinə salınmış, ikinci halda isə ∆n qiyməti qədər sü-
rüşdürülmüşdür. Ümumi sahənin, ştrixlənmiş hissəsi yararlı, ştrixlən-
məmiş     hissəsi isə çıxdaş   olunmuş detalları müəyyən edir. Yararlı 
detalların alınması ehtimalı, ştrixlənmiş sahənin, normal paylanma 
qanunu əyrisi ilə əhatə olunmuş ümumi sahəyə nisbəti ilə müəyyən-
ləşdirilir. Verilmiş interval üçün x sahəsi aşağıdakı   inteqralla tapı-
lır: 

 

F e dx
xx

=
−

∫
1
2

2

22

0σ π
σ .                          (7.13) 

 

 
Şəkil 7.10 Səpələnmə sahəsinin müsaidə sahəsinə nəzərən simmetrik 
(a) və qeyri simmetrik (b) yerləşməsi zamanı çıxdaşın olması ehtima-

lının hesablanması sxemi 
 

Əgər z
x

=
σ  qəbul etsək və onu differensiallaşdırsaq, alarıq 

dx = σdz. 
z  və dx-in qiymətlərini (7.14)-ə qoysaq, ehtimal qanununun 

məlum olan funksiyanı alarıq 
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Səpələnmə sahəsinin müsaidə sahəsinə nəzərən simmetrik yer-

ləşməsi üçün AB hissəsi daxilində ştrixlənmiş sahə 2F(z)-ə bərabərdir. 
Bütün sahə vahidə bərəbər olduğundan çıxdaş faizi aşağıdakı düsturla 
təyin edilir 

P = [1- 2F(z)] .100%.                (7.15) 

 

Ölçülərin səpələnmə sahələrinin qeyri simmetrik yerləşməsi za-
manı hesabat analoji olaraq aparılır, fərq yalnız F1 və F2 sahələrinin 
ayrı-ayrı müəyyən edilməsindədir. 

Xarici emalda A nöqtəsindən solda yerləşmiş ölçülər düzəldil-
məsi mümkün olmayan, B nöqtəsindən sağa yerləşmiş ölçülər isə dü-
zəldilməsi mümkün olan çıxdaş olacaqdır. Əhatə edən səthlərin ema-
lında çıxdaş əks qaydada göstərilir. 

Detalların bütün yoxlanılan ölçüləri x =± 3σ intervalına yəni, z 
=± 3σ-ə daxil olur. 
 

7.2. Xətaların təyin edilməsinin çoxfaktorlu 
planlaşdırma metodu 

 
Elmi tədqiqat layihə konstruktor işlərinin yerinə yetirilməsində, 

texnoloji proseslərin analizində, dəqiqlik, keyfiyyət göstəricilərinin 
qiymətləndirilməsində və ölçmədə çoxfaktorlu planlaşdırmadan ge-
niş istifadə edilir. 

Mürəkkəb texnoloji proseslərin analizində həmin proseslər 
haqqında kifayət qədər məlumat olmayan hallarda eksperimentlərin 
çoxfaktorlu planlaşdırılması özünü doğluldur. Eksperimentlərin apa-
rılmasının passiv və aktiv üsullarındanistifadə edilir. 

Passiv eksperiment ənənəvi metoddur. Bu metodda parametr-
lər növbə ilə dəyişilir və böyük seriyalarla təcrübələr aparılır. İş 



282 
 

şəraitində statistik materialların yığılması da passiv eksperimentdir. 
Bu üsulda təcrübi materialların emalı nəticəsində riyazi modellərin 
alınması, klassik reqressiv və korelyasion  metodların analizi vasitə-
silə yerinə yetirilir. 

Aktiv eksperiment əvvəlcədən tərtib edilmiş plan əsasında qo-
yulur. Bu metodda prosesə təsir edən bütün faktorların eyni vaxtda 
dəyişilməsi nəzərdə tutulur. Burada faktorların qarşılıqlı təsiri dərhal 
müəyyənləşir və buna görə də təcrübələrin ümumi sayını azaltmaq 
mümkün olur. 

Bu metodda eksperimentin nəticəsi ilə dəyişən parametrlər ara-
sında bir başa əlaqə yaranır. Bu əlaqəni aşağıdakı şəkildə yazmaq 
olar: 

 

),...,,( 21 Rxxxyy = .              (7.16) 

 

x1, x2 , ..... xR sərbəst dəyişən parametrləri faktorlar adlandır-
maq qəbul edilmişdir. Statistik metodlardan istifadə edərək polinom 
şəklində olan riyazi modellər almaq olar. Burada məlum olmayan 
asılıqlar aşağıdakı şəkildə yazılır. 
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Burada 
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Real proseslərdə həmişə idarə olunmayan və nəzarət edilməyən 
parametrlər olduğundan kəmiyyətin dəyişməsi təsadüfi xarakter daşı-
yır. Buna görə də eksperimentin nəticələrini emal edərkən reqresiya-
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nın seçmə əmsalları b0, bi, buj, bjj -ni    alırıq. Bu əmsallar nəzəri b0, 
bj, buj, bjj əmsallarının qiymətidir. Təcrübə nəticəsində alınan  reqre-
siya tənliyini aşağıdakı şəkildə yaza   bilərik: 
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(7.18) 

 
b0 - reqresiya tənliyinin sərbəst həddidir; 
bj - nı xətti effekt əmsalları, bjj - ni kvadratik effekt əmsalları; 

buj - ni qarşılıqlı təsir əmsalları adlandırırlar. 
(7.18) tənliyinin əmsallarını ən az kiçik kvadratlar metodu va-

sitəsi ilə 
 

( ) min
1

2 =−=∑
=

N

i
ii yyF                               (7.19) 

 

şərti daxilində tapılır. 
Burada N - tədqiq edilən parametrlərin qiymətlərinin      cəmin-

dən götürülmüş seçilmə miqdarıdır. 
Seçilmə miqdarı N ilə əlaqələr sayı l - in fərqi sərbəstlik      də-

rəcəsinin sayı adlanır. 
 

            f = N – l.                                  (7.20) 

 

Reqresiya tənliyini axtararkən əlaqələrin sayı, müəyyənləşdiri-
lən əmsalların sayına bərabərdir. 

Reqressiya tənliyinin növü eksperimental seçim nəticəsində 
müəyyənləşdirilir. Təsadüfi kəmiyyətlərin normalaşdırılmasını hə-
yata keçirərək natural miqyasdan yenisinə keçid aşağıdakı düsturlarla 
aparılır: 
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y xi ji

0 0, - uyğun faktorların normalaşdırılmış qiymətləri; 

 y x,  -faktorların orta qiymətləri; s sy x j
, -faktorların orta kvadratik 

sapmasıdır. 
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Faktorların natural qiymətlərindən kodlanmış qiymətlərinə ke-
çid aşağıdakı düsturla yerinə yetirilir; 
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xj  - j - faktorun kodlanmış qiyməti; 
zj  - faktorun natural qiyməti; 
z j

0  - baza səviyyəsi; 
∆zj - dəyişmə addımıdır. 
b0 - əmsalı aşağıdakı ifadədən tapılır: 
 

b y b x0 1= −  .                         (7.23) 

 

y  və x - y və x-in orta qiymətləridir. 
b0 - la b1 arasında korrelyasiya asılılığı mövcuddur. 
b1 - əmsalını təyin etmək üçün aşağıdakı düsturdan istifadə    
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edilir: 
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Paralel təcrübələrin nəticələrinin orta qiymətlərini 
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ifadəsi ilə tapırıq. 
m - hər bir təcrübənin təkrar edilməsi sayıdır. 
Seçmə dispersiya aşağıdakı düsturla tapılır 
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Dispersiyaların cəmi si
i

N
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1=
∑ - dir. 
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1

 nisbətindən Koxren meyarının müqayisə üçün la-

zım olan hesabi qiyməti təyin edilir. smax
2 - seçmə dispersiyanın 

maksimum qiymətidir. Əgər dispersiya eyni   cinslidirsə, onda 
 

   Gmax ≤  Gh (N, m-1)                       (7.27) 
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Burada Gh(N,m-1) Koxren meyarının cədvəl qiymətidir. 
Əgər seçilmə dispersiya eynicinslidirsə, onda yenidən törəmə 

dispersiyası hesablanır 
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i
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.                           (7.28) 

Əmsalların əhəmiyyətinin qiymətləndirilməsi Styudent meyarı 
ilə yoxlanılır 

 

                          t
b
sj

j

bj
= .                                           (7.29) 

 

burada bj reqressiya tənliyinin j - cı əmsalı; 
sbj - j - cı əmsalın orta kvadratik sapmasıdır. 
Əgər tj cədvəl qiymətindən böyükdürsə, onda bj əmsalı sıfırdan 

əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. 
Tənliyin tam uyğunluğu Fişer meyarı ilə yoxlanılır 
 

2

2

s
s

F qal= .                                 (7.30) 

 
Burada 𝑠𝑡ö𝑟

2  yenidən törəmə dispersiyası; Sqal  - qalıq dispersi-
yasıdır. 

F - in qiyməti onun cədvəl qiymətindən nə qədər çoxdursa req-
ressiya tənliyinin effektivliyi bir o qədər yüksək olur. 

tör 

tör 
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VIII FƏSİL. ÖLÇÜ ZƏNCİRLƏRİ VƏ ONLARIN 
HESABLANMA METODLARI 

 
8.1. Ölçü zəncirləri və onların növləri 

 
Maşın və mexanizmlərin, cihazların, qurğuların, sistemlərin 

normal işləməsi üçün, onların elementləri bir-birinə nəzərən müəy-
yən olunmuş vəziyyətə malik olmalıdırlar. Elementlərin nisbi vəziy-
yətlərinin dəqiqliyinin hesabatında  çoxlu sayda     ölçülərin qarşılıqlı 
əlaqəsini müəyyənləşdirirlər. Məsələn: A1 və A2 ölçüləri dəyişərkən 
A∆ ara boşluğu da dəyişir (şəkil 8.1a). Səthlərin emal ardıcıllığından 
asılı olaraq detalların həqiqi     ölçüləri arasında müəyyən qarşılıqlı 
əlaqə mövcuddur (şəkil 8.1b).  

Şəkil 8.1. Ölçü zəncirinin sxemi 
 
Hər iki halda bu əlaqəni müəyyənləşdirmək üçün ölçü     zənci-

rindən istifadə edilir. Ölçü zənciri kimi, qapalı kontur əmələ gətirən 
və verilmiş məsələnin həllində bilavasitə iştirak edən ölçülərin məc-
muu qəbul edilir. Məsələn: ölçü zəncirlərinin         köməyi ilə eyni  
obyektin ölçmələrinin qarşılıqlı yerləşməsinin   dəqiqliyini müəyyən-
ləşdirmək olar. 

Ölçü dövrəsinin qapalı olması, ölçü zəncirinin qurulması və ana-
lizi üçün vacib şərtdir. Buna baxmayaraq işçi cizgilərində   ölçülər qa-
panmayan zəncir kimi verilməlidir. Qapayıcı həlqənin ölçüsü emal 
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üçün lazım olmadığından, o cizgidə qeyd olunmur. Ölçü zəncirini 
əmələ gətirən ölçülər onun həlqələri adlanır. Ölçü zənciri tərkib həlqə-
lərindən və bir qapayıcı həlqədən ibarət olur. Qapayıcı o ölçüdür ki, 
detalın emalı prosesində, maşının yığılması və ya ölçmə zamanı axırda 
alınır. Onun qiyməti və dəqiqliyi zəncirin qalan (tərkib) ölçülərindən 
asılıdır. Tərkib həlqəsi o həlqədir ki, onun dəyişməsi qapayıcı həlqəni 
dəyişir (tərkib    həlqəsi ilkin həlqəni dəyişmir və dəyişməməlidir). 
Tərkib ölçülərini A1, A2...,Am-1 (A zənciri üçün), B1, B2...,Bm-1 (B zən-
ciri üçün) və s. ilə işarə edirlər. İlkin həlqə o həlqədir ki, onun verilmiş   
nominal ölçüsü və hədd sapmaları mexanizminin işləməsini   müəyyən 
edir və ölçü zəncirinin həlli zamanı təmin olunmalıdır. Bu ölçünün 
hədd qiymətlərindən asılı olaraq zəncirin qalan ölçülərinin hamısının 
müsaidə və sapmalarını hesablayırlar. Yığım zamanı ilkin ölçü bir 
qayda olaraq qapayıcı olur. Detalaltı ölçü zəncirində də qalan ölçülərin 
dəqiqliyini müəyyən edən ölçü, ilkin    ölçü adlandırılır. 

Əgər tərkib həlqəsinin qiyməti artdıqda qapayıcı həlqənin qiy-
məti artırsa, belə tərkib həlqələri artıran tərkib həlqələri, əgər tərkib 
həlqəsinin qiyməti artdıqda qapayıcı həlqənin qiyməti azalırsa, belə 
tərkib həlqələri azaldan tərkib həlqələri adlanırlar. Qapayıcı həlqələr 
müsbət, mənfi və sıfra bərabər ola bilərlər. Ölçü zəncirini sxematik 
olaraq şəkil 8.1.v-də olduğu kimi göstərmək olar. Artıran və azaldan 
tərkib həlqələrini fərqləndirmək üçün onların hərflə göstərilmiş şərti 
işarələrinin  üstündə ox işarəsi qoyulur. Artıran tərkib həlqələrinin 
şərti işarəsinin üstündə soldan sağa, azaldan tərkib həlqələrinin üs-
tünə sağdan sola istiqamətlənmiş ox işarəsi qoyulur (şəkil 8.1.v).  Öl-
çü analizində qarşılıqlı əlaqəli ölçü zəncirlərinə rast gəlinir. Bunların 
həlqələri və bazaları ümumi ola bilər. Bundan başqa əsas ölçü zənci-
rinin tərkib həlqələrindən biri, baxılan ölçü zəncirinin ilkin həlqəsi 
ola bilər. Bu halda ölçü zənciri, törəmə ölçü zənciri adlanır.  

Həlqələrin qarşılıqlı yerləşməsinə görə ölçü zəncirləri  müstəvi 
və fəza ölçü zəncirlərinə ayrılırlar.  

Müstəvi ölçü zəncirləri o ölçü zəncirlərinə deyilir ki, onların 
həlqələri bir və ya bir neçə paralel müstəvilər üzərində yerləşmiş ol-
sun (şəkil 8.2.).  
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 Şəkil 8.2. Müstəvi ölçü zənciri 

 
 

Fəza ölçü zəncirləri elə ölçü zən-
cirlərinə deyilir ki, onların həlqələri  bir-
birinə paralel deyil və paralel   müstəvilər 
üzərində yerləşmirlər  (şəkil 8.3.). 

Həlqələri xətti ölçülər olan ölçü 
zəncirlərinə, xətti ölçü zəncirləri deyilir 
(şəkil 8.4.). 

Həlqələri bucaq ölçüləri olan ölçü 
zəncirlərinə, bucaq ölçü zəncirləri deyi-
lir (şəkil 8.5.). 

Layihələndirmədə məmulun dəqiq-
liyini təmin etmək üçün konstruktiv ölçü 
zəncirlərindən istifadə edilir. 

Şəkil 8.3. Fəza ölçü 
zənciri 

α β

ϕ

γ

A1
2 
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Texnoloji ölçü zəncirləri o ölçü zəncirlərinə deyilir ki, 
texnoloji proses yerinə yetirildikdə emal edilən detalın və ya 
texnoloji sistemin DTAD (dəzgah-tərtibat-alət-detal) ölçülərinin əla-
qəsini ifadə edir. Texnoloji ölçü zəncirinin sxemi şəkil 8.6.-da ve-
rilmişdir.  

Şəkil 8.4. Xətti ölçü zənciri 

Şəkil 8.5. Bucaq ölçü zənciri 

A1

A2 A∆

A1

A2 A∆
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Yığım vahidində və ya mexanizmdə detalların oxlarının və 
səthlərinin nisbi vəziyyətinin dəqiqliyini müəyyən edən ölçü zəncir-
lərinə, yığım ölçü zənciri deyilir (şəkil 8.7.). 

Məmulun dəqiqliyini xarakterizə edən kəmiyyətlərin  ölçülməsi 
məsələsi həll edilərkən ölçmə ölçü zəncirlərindən istifadə edilir. 
Ölçmə ölçü zəncirlərinin həlqələri, ölçmə vasitələri sisteminin ölçü-
ləri və ölçülən detaldır.  

Şəkil 8.6. Texnoloji ölçü zənciri 

  Şəkil 8.7. Yığım ölçü zənciri 
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Maşın və cihazların elektrik və elektron elementlərinin   dəqiq-
liyinin analizində, həlqələri müqavimətin, tutumun, induktivliyin, cə-
rəyan şiddətinin, gərginliyin və digər fiziki parametrlərin qiymətləri 
olan ölçü zəncirindən istifadə edilir. 

Ölçü zəncirlərinin hesablanması və analizi, maşın detallarının 
ölçüləri arasındakı kəmiyyət əlaqələrini, qarşılıqlı əlaqəli ölçülərin 
nominal qiymətlərini və müsaidələrini dəqiqləşdirməyə, qarşılıqlı 
əvəzolunmanın lazım olan növünü təyin etməyə, işçi cizgilərdə ölçü-
lərin dəqiq qoyulmasını təmin etməyə, əməliyyat müsaidələrini və 
konstruktiv ölçüləri  texnoloji ölçülərə hesablamağa və s. imkan ve-
rir.  

Ölçü zəncirlərinin hesablanmasının əsas məqsədi konstruksiya-
nın və texnologiyanın tələblərindən asılı olaraq, onun bütün həlqələ-
rinin müsaidələrini və hədd sapmalarını təyin etməkdir. Burada iki 
əsas məsələ həll edilir. 

1. Qapayıcı həlqənin nominal ölçüsünü, hədd sapmalarını və 
müsaidələrini, qapayıcı həlqələrin verilmiş nominal ölçülərinə və 
hədd sapmalarına görə müəyyən etmək (qapayıcı ölçünün müsaidəsi-
nin, tərkib ölçülərinin müsaidələrinə uyğunluğunu yoxlayarkən). 

2. Tərkib həlqələrinin müsaidə və hədd sapmalarının zəncirinin 
bütün ölçülərinin verilmiş nominal ölçülərinə və ilkin ölçünün veril-
miş hədd ölçülərinə görə təyin edilməsi (ölçü zəncirinin layihə hesa-
batında).  

Ölçü zəncirlərinin hesablanmasının elə metodları vardır ki, on-
ların nəticələrinin tətbiq edilməsi tam və natamam qarşılıqlı əvəzo-
lunmanı təmin edir. Bundan başqa ölçü zəncirlərinin hesablanması-
nın digər metodlarından da istifadə edilir.  

 
 8.2. Ölçü zəncirlərinin hesablanması metodları 

 
Ölçü zəncirlərinin hesablanmasının maksimum-minimum 

metodu. Tam qarşılıqlı əvəzolunmanı təmin etmək üçün ölçü zənci-
rini maksimum-minimum metodu ilə hesablayırlar. Bu metodda qa-
payıcı ölçünün müsaidəsini, tərkib ölçülərinin müsaidələrini topla-
maq yolu ilə müəyyən edirlər. Ölçü zəncirlərinin hesablanmasının 
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maksimum-minimum metodu təyin edilmiş dəqiqliyi obyektlərin 
üzərində heç bir əlavə əməliyyat aparılmadan təmin edir.  

Əvvəlcə obyektin 1 baza müstəvisini, sonra isə bu bazaya nəzə-
rən 2 müstəvisini emal edirlər. Bu texnoloji xətti ölçü zəncirlərində 
A∆ qapayıcı ölçüdür. O artıran A1 və azaldan A2 ölçülərindən asılıdır. 

 

A∆=A1-A2 

Tutaq ki, ölçü zənciri A1 və A2 tərkib həlqələrdən və A∆ qapa-
yıcı həlqəsindən ibarətdir (şəkil 8.8). 

Ümumi halda ölçü zənciri n artıran və p azaldan ölçülərdən 
ibarət olduqda, qapayıcı həlqənin nominal ölçüsünü aşağıdakı ifadə 
ilə təyin edə bilərik: 
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                  (8.1) 

 

Bu tənlik o halda doğrudur ki, nominal ölçülərin əvəzinə ölçü 
zəncirinin uyğun həqiqi ölçüləri qəbul edilmişdir.  

Qeyd edək ki, obyekt qapayıcı ölçüyə görə emal olunmur və 
onun ölçüsü onunla əlaqəli olan digər səthlərin emalı nəticəsində alı-
nır. Yığım ölçü zəncirlərində qapayıcı ölçü, yığım ardıcıllığı ilə 
müəyyən olunur.  

Tərkib ölçüləri, müsaidələrlə təyin olunmuş hədlər daxilində 
dəyişə bilərlər. Ölçü zəncirinin artıran tərkib ölçülərinin   qiymətinin 
ən çox, azaldan tərkib ölçülərinin qiymətinin ən az    olduğu hallarda 
qapayıcı ölçü ən böyük, artıran tərkib ölçülərinin qiymətinin ən az, 
azaldan tərkib ölçülərinin qiymətinin ən çox olduğu halda ən kiçik 
qiymət alır (şəkil 8.8.). 

 

                     (8.2) 
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Şəkil 8.8. Üç həlqəli ölçü zənciri 
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            (8.3) 

 
Ən böyük hədd ölçüsü ilə ən kiçik hədd ölçüsünün fərqinin 

müsaidə sahəsi olduğunu bilərək, (8.3)-ü (8.2)-dən hədbəhəd   çıxa-
raq alırıq, 
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Ölçü zəncirində olan həlqələrin ümumi sayını m, tərkib həlqə-
lərinin ümumi sayını isə m -1= n+p götürsək alarıq  

 

∑
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m

j
jTATA .                                   (8.4) 

 
Yəni qapayıcı həlqənin müsaidəsi tərkib həlqələrinin müsaidə-

ləri cəminə bərabərdir.  
(8.4) bərabərliyi bütün tərkib həlqələrinin xətalarının      toplan-

ması halında doğrudur. Bu halda qapayıcı həlqənin xətası, bütün tərkib 
həlqələrinin xətalarının cəbri cəminə  bərabərdir. Qapayıcı həlqənin 
xətasının ən kiçik qiymətini təmin etmək üçün ölçü zənciri imkan da-
xilində az sayda həlqələrdən ibarət olmalıdır. Yəni layihələndirmədə 
ən qısa zəncir prinsipi gözlənilməlidir. Bundan başqa detalların ema-
lını və yığma prosesinin ardıcıllığını elə seçmək lazımdır ki, qapayıcı 
həlqə az məsul ölçü olsun. 

(8.4) ifadəsindən istifadə edərək (zəncirin qalan ölçülərinin 
müsaidələrinin də məlum olduğunu bilərək) istənilən Aq tərkib həlqəsi-
nin müsaidəsini müəyyən edə bilərik 
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Burada Aq həlqəsindən başqa bütün həlqələrin müsaidələri 

cəmlənir. 
 Qapayıcı həlqənin hədd sapmalarını müəyyən etmək üçün tən-

likləri aşağıdakı şəkildə yazmaq olar. Hesabat üçün müsaidə sahəsi-
nin ortasının koordinatından Ec(Aq) istifadə etmək məqsədə uyğun-

dur.  müsaidənin yarısıdır (şəkil 8.9.). 

İstənilən tərkib həlqəsi üçün 
 

.    (8.6) 

2
jTA
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Şəkil 8.9. Müsaidə sahəsinin ortasının 

koordinatının təyin etmə sxemi 
 

Analoji olaraq qapayıcı həlqə üçün yaza bilərik  
 

22
∆

∆∆
∆

∆∆ −=+=
TA

)A(E)A(E;
TA

)A(E)A(Es cic    
   

(8.7) 

 

Ən böyük hədd ölçüsünü nominal ölçünün və yuxarı sapmanın 
cəbri cəmi, ən kiçik hədd ölçüsünü nominal ölçü ilə aşağı sapmanın 
cəbri cəmi kimi ifadə edək. Onda (8.2) və (8.3)      tənliklərini aşağı-
dakı şəkildə yaza bilərik.      

 

              
(8.8) 
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A∆ - nı (8.1)-düsturu ilə təyin etmək olar. (8.8) və (8.9)      tən-

liklərindən (8.1) tənliyini hədbəhəd çıxsaq, qapayıcı həlqənin uyğun 
yuxarı və aşağı sapmalarını tapmaq üçün tənliklər ala bilərik 

 

∑ ∑
=

+

+=

−=
n

j

pn

nj
азji.арj )A(E)A(Es)A(Es

1 1
Δ ;      (8.10) 

 

∑ ∑
=

+

+=
∆ −=

n

j

pn

nj
азj.арjii )A(Es)A(E)A(E

1 1
.      (8.11) 

 

(8.10) və (8.11) düsturları ilə ölçü zəncirinin qapayıcı həlqəsi-
nin sapmalarını təyin edə bilərik.  

(8.10) və (8.11) tənliklərinə hədd sapmalarının (8.6) və (8.7)-də 
verilmiş qiymətlərini yazsaq, alarıq 
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Axırıncı iki tənliyi hədbəhəd toplayıb, 2-yə bölsək qapayıcı 
həlqənin müsaidə sahəsinin ortasının koordinatını tapmaq üçün aşa-
ğıdakı ifadəni alarıq, 
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Ölçü zəncirlərinin hesablanmasının bərabər müsaidələr 

metodu. Bərabər müsaidələr metodundan, tərkib ölçüləri eyni tərtibli 
olduqda (məsələn: ölçülər eyni diametrlər intervalına düşdükdə) isti-
fadə edilir.  

Bu halda şərti olaraq qəbul etmək olar. 
  

TA1+TA2=...=TAm-1=Tor.Ac . 
 

Onda (8.4) ifadəsindən alarıq  
 

TA∆=(m-1)Tor.Aj . 
 

Buradan 
 

)m(
TA

AT jor 1−
= ∆ .          (8.13) 

 

Bəzi tərkib ölçüləri üçün orta müsaidə Tor.Aj-yə, onların   qiymə-
tindən, konstruktiv təlabatlardan, hazırlama texnologiyasının imkanla-
rından asılı olaraq düzəlişlər etmək olar. Bu halda  ∑

−

=
∆ ≥
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1

m

j
jTATA
 
şərti 

gözlənilməlidir.  
Bu halda adətən standart müsaidə sahələri tətbiq edilir. Bərabər 

müsaidələr metodu bir o qədər də dəqiq deyil. Belə ki, burada tərkib 
ölçülərinin müsaidələrinə düzəlişlər ixtiyari olaraq edilir. Bu metodu 
tərkib həlqələrinin müsaidələrinin ilkin təyinatında tətbiq etmək olar.  

Eyni kvalitetin müsaidələri metodu. Eyni kvalitetin müsaidə-
ləri metodu zəncirin tərkib ölçüləri eyni kvalitetin müsaidələri ilə dü-
zəldikdə və tərkib həlqələrinin müsaidələri nominal ölçüdən asılı ol-
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duqda tətbiq edilir. Bu halda zəncirin bütün həlqələrinin nominal öl-
çüləri və qapayıcı (ilkin) həlqənin hədd sapmaları məlum olur. Lazım 
olan kvalitet aşağıdakı qaydada müəyyən olunur.  

Tərkib müsaidəsinin ölçüsü TAj =aji. Burada i - müsaidə   vahi-
didir. 1-dən 500 mm-ə qədər ölçülər üçün D,D,i 0010450 3 += . D -
verilmiş diametrlər intervalı üçün orta həndəsi ölçüdür. Onda 

)D,D,(aTA jj 0010450 3 += . aj,      verilmiş j ölçünün müsaidəsi da-
xilində olan müsaidə vahidi ədədidir (ГОСТ 25346-82). 

(8.4) düsturuna uyğun olaraq yaza bilərik 
 

112211 −−∆ +++= mm ia...iaiaTA . 
 

Məsələnin qoyuluşu şərtindən a1=a2=...=am-1=aor. 
Onda 
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Burada  
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a                (8.14) 

 
TA∆ mkm-lə, D-mm-lə ölçülür.  
500 mm-ə qədər ölçülər üçün müsaidə vahidlərinin (i ) aşağı-

dakı qiymətləri götürülə bilər: 
aor - nın qiymətinə görə yaxın kvalitet seçilir. (8.14) düsturuna 

görə hesablanmış aor, a - nın heç bir qiymətinə bərabər  deyil. ГОСТ 
25346-ya görə nominal tərkib ölçülərinin müsaidələrini tapır və tex-
niki-istismar göstəricilərini nəzərə almaqla, onlara lazımi düzəlişlər 
edilir. Əhatə edən ölçülər üçün müsaidələr əsas deşik, əhatə olunan 
ölçülər üçün isə əsas val kimi       təyin edilir. Burada aşağıdakı şərt 
gözlənilməlidir. 
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Verilmiş Es(A∆) və Ei(A∆) sapmalarına görə TA1, TA2, ... , TAm-

1 müsaidələrini taparaq, tərkib ölçülərinin yuxarı və aşağı sapmaları-
nın qiymətlərini və işarələrini təyin edirlər. Təyin olunmuş sapmalar 
(8.10) və (8.11) tənliklərinin şərtlərini      ödəməlidirlər. Tərkib ölçü-
lərinin hədd sapmalarının qəbul   edilməsi mümkünlüyünü (8.12) 
düstüru ilə də yoxlamaq olar.  

Ölçü zəncirlərinin hesablanmasının eyni kvalitetin müsaidələri 
metodu, bərabər müsaidələr metoduna nisbətən daha əsaslanmış me-
toddur.  

Ölçü zəncirlərinin hesablanmasının nəzəri ehtimal metodu. 
Ölçü zəncirlərini maksimum-minimum metodu ilə hesablamaq üçün 
(8.2), (8.4) və digər düsturları çıxararkən hesab edilir ki, emal və yı-
ğım proseslərində ən böyük artıran və ən kiçik azaldan ölçülərin və 
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yaxud onların əksinin alınması mümkündür. Ölçülərin yuxarıda gös-
tərilən qaydada qruplaşmasının istənilən halı qapayıcı həlqənin mini-
mum dəqiqliyini təmin edir. Ümumi halda isə belə nəticələrin alın-
ması ehtimalı çox aşağıdır. Adətən ölçülərin sapmaları əsasən müsai-
də sahəsinin yaxınlığında qruplaşır və detalların belə sapmalarla  bir-
ləşməsinə daha çox rast gəlinir. Əgər qapayıcı ölçünün həddlərinin 
gözlənilməməsinin çox kiçik ehtimalını (məsələn 0,27%) qəbul et-
sək, tərkib həlqələrinin müsaidələrini xeyli genişləndirə və məhsulun 
maya dəyərini aşağı sala bilərik. Ölçü zəncirlərinin hesablanmasının 
nəzəri ehtimal metodu bu prinsipə əsaslanmışdır.  

Tutaq ki, tərkib və qapayıcı ölçülərin xətaları normal    paylan-
ma qanununa tabe olur, onların səpələnmə ehtimalının sərhəddi (6σ) 
müsaidə sahələrinin sərhədləri ilə üst-üstə düşür, 

jj ATA σ6=  və ya 

6
j

A

TA
j
=σ . Uyğun olaraq TA∆=6σ∆, yaxud 

6
∆=σ

∆

TA
A  qəbul etmək 

olar və 0,27% məmulun qapayıcı həlqələrinin ölçüləri müsaidə sahə-
sindən kənara çıxa bilər. 

jAσ
 

və 
∆Aσ -nın qiymətlərini 

∑
=

Σ σ=σ
n

i
xi

1

2 tənliyinə qoysaq və sadə çevirmələr aparsaq, qapayıcı 

həlqənin müsaidəsini təyin etmək üçün aşağıdakı ifadəni ala bilərik 
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TA∆ - nı tapdıqdan sonra (8.12) düsturu ilə Es(A∆) -  nı,  (8.7) 

düsturu ilə Es(A∆) və Ei(A∆) - nın qiymətlərini hesablayırıq. İstehsal 
şəraitində detalların ölçülərinin təsadüfi xətaları Qaus qanununa görə 
paylanmaya bilər. Buna görə ixtiyari paylanma qanununda qapayıcı 
həlqənin müsaidəsini müəyyənləşdirmək üçün (8.15) düsturuna nisbi 
paylanma əmsalı Rj -nı daxil edirlər. 
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Rj və R∆ əmsalları, j qapayıcı həlqələrinin xətalarının    paylan-

masının Qaus qanuna görə paylanmadan fərqli  olduğunu xarakterizə 
edirlər. Qapayıcı ölçülər üçün R∆ əmsalını (m-1)<6 olduqda daxil 
edirlər. 
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- nin səpələnmə sahəsidir. Tj=6σ  qəbul etsək 

alarıq: 
normal paylanma qanunu üçün  
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bərabər ehtimal qanunu üçün  
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üçbucaq qanunu üçün (Simpson qanunu) 
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Ölçü zəncirlərini müsaidələrinin hesablanmasında ehtimal nəzə-

riyyəsinin prinsiplərindən istifadə edilməsinin effektivliyini aşağıdakı 
misallarda görmək olar. Tutaq ki, ölçü zənciri müsaidələri 
TA1=TA2=TA3=TA4 olan dörd tərkib ölçülərindən ibarətdir. Onda 
(8.15) düsturuna görə qapayıcı ölçünün müsaidəsi 

.TA)TA(TA j24 2 ==∆  Buradan 
2
∆=

TA
TAj

.  

Maksimum-minimum metodu ilə hesablamada (8.4)      düstu-
runa görə  qapayıcı ölçünün müsaidəsi  
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TA∆=TA1+TA2+TA3+TA4=4TAj. 
 

Burada TAj =
4
∆TA  

Göstərilən misal ehtimal nəzəriyyəsinin tətbiqinin qapayıcı həl-
qənin eyni müsaidəsində tərkib həlqələrinin müsaidələrini 2 dəfə ar-
tırmağa imkan verdiyini sübut edir.  

Ölçü zəncirlərinin hesablanmasının bərabər təsir üsulunu 
müstəvi və fəza ölçü zəncirlərinin hesablanmasında tətbiq    edirlər. 
Bu üsul hər bir tərkib ölçüsünün buraxıla bilən  sapması, ilkin ölçü-
nün eyni dəyişməsini yaratmalıdır prinsipinə əsaslanır.  

 
8.3.  Ölçü zəncirlərinin hesablanmasının 

nizamlama metodu 
 

Nizamlama metodu kimi, əvəzləyici adlanan, əvvəlcədən 
məqsədli şəkildə seçilmiş tərkib ölçülərindən birinin dəyişməsi ilə il-
kin (qapayıcı) həlqənin tələb edilən dəqiqliyini təmin edən ölçü zən-
cirinin hesablanması başa düşülür (ölçü zəncirinin sxemində əvəzlə-
yici həlqə düzbucaqlının içərisində göstərilir). Əvəzləyici rolunu adə-
tən aralıq, nizamlanan söykənək, paz və s. şəkildə olan xüsusi həlqə 
oynayır. Burada zəncirin qalan    ölçüləri genişləndirilmiş müsaidə-
lərlə hazırlanır. 

(8.1) ifadəsinə uyğun olaraq əvzələyici həlqənin nominal    öl-
çüsü aşağıdakı kimi yazılır. 
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Əgər ölçü artırandırsa (artıran həlqədirsə) K-nın qiymətini 
müsbət işarəsi ilə, azaldandırsa (azaldan həlqədirsə) mənfi     işarəsi 
ilə götürürlər. Əgər K artıran ölçüdürsə (8.2), (8.3), (8.10) və (8.11) 
düsturlarına görə yaza bilərik.  
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K  -  azaldan ölçü olduqda alırıq  
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(8.19) tənliyini (8.18) tənliyindən, (8.21) tənliyini (8.23) tənli-
yindən hədbəhəd çıxsaq və n+p=m-1 olduğunu nəzərə alsaq hər iki 
hal üçün alırıq  
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(8.22) 

 
TA∆-istismar tələbatlarından asılı olaraq təyin edilmiş ilkin öl-

çünün verilmiş müsaidəsi; TAj - tərkib həlqələrinin texnoloji cəhətdən 
yerinə yetirilməsi mümkün olan, qəbul edilmiş genişləndirilmiş 
müsaidələridir. Vk-əvəzlənməsi lazım olan, ilkin    həlqənin müsaidə 
sahəsindən kənara çıxan, mümkün olan ən     böyük hesabi sapmadır. 
Bu halda aşağıdakı şərt gözlənilməlidir.  
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Nizamlama metodu mexanizmin yüksək dəqiqliyini təmin edir 

və onu istismar zamanı uzun müddət saxlamağa imkan   verir. Çatış-
mayan cəhəti maşın elementlərinin və cihazların   sayının artırması, 
konstruksiyanı, yığımı və istismarı nisbətən mürəkkəbləşdirməsidir. 

Yetirmə metodunda ilkin ölçünün təyin edilmiş dəqiqliyini tə-
min etmək üçün detallar yığım zamanı əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş 
tərkib ölçülərinin birinə görə əlavə emala uğradılır. 
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II BÖLM Ə.  STANDARTLAŞDIRMA 
 
IX FƏSİL. STANDARTLAŞDIRMA SİSTEMİNİN ƏSASLARI 

 
9.1.  Standartlaşdırmanın əsas anlayışları. 

    
Məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsini təmin edən əsas va-

sitələrdən biri standartlardır. Standartlaşdırma sahəsində əsas termin 
və anlayışları standartlaşdırmanın elmi prinsiplərini öyrənən İSO 
komitəsi müəyyənləşdirir. 

Standartlaşdırma-funksional istismar şəraitini və təh-
lükəsizlik tələblərini gözləmək şərti ilə ümumi optimal qənaət əldə 
etmək üçün bütün maraqlı tərəflərin xeyrinə və onların iştirakı ilə 
müəyyən sahədə fəaliyyətin nizamlanması məqsədi ilə qaydaların 
müəyyən edilməsi və tətbiqidir. Standartlaşdırma, elm, texnika və 
təcrübənin vəhdətinə əsaslanaraq sənayenin yalnız bu gününü deyil, 
eyni zamanda onun gələcək perspektivlərini müəyyən edir. Beləliklə, 
standartlaşdırma, məmulun optimal keyfiyyət göstəricilərini, 
məhsuldarlığın artırılmasını, maddi sərvətlərin qənaətlə istifadə edil-
məsini texniki təhlükəsizlik qaydalarını gözləməklə təmin edir, müt-
ləq qaydaları, normaları və tələbləri təyin edir. Standartrlaşdırma 
nəticəsində müəyyən edilmiş normaların, qaydaların, tələblərin, üsul-
ların, terminlərin və işarələrin elmdə, texnikada, kənd təsərrüfatında, 
tikintidə, nəqliyyatda, səhiyyədə, beynəlxalq ticarətdə və s. tətbiq 
edilməsinin müstəsna əhəmiyyəti vardır. Standartlaşdırma, elmi-
texniki və iqtisadi tərəqqinin sürətlənməsinə ciddi təsir edən va-
sitədir. O, elm və texnikanın nailiyyətlərinin istehsalatda geniş tət-
biqinə şərait yaradır, maşın detallarının, yığım vahidlərinin, qovşaq-
ların və s. qarşılıqlı əvəzolunmasını təmin edir, məhsulun keyfiy-
yətini beynəlxalq nümunələr səviyyəsində saxlamağa şərait yaradır. 
Standartlaşdırma, maksimum səmərə əldə etmək üçün minimum 
şərtlərin elmi cəhətdən əsaslandırılaraq təyin olunmasıdır. 

Standart - standartlaşdırılan obyektə kompleks normalar, 
qaydalar müəyyən edən və səlahiyyətli orqanlar tərəfindən təsdiq 
edilən, standartlaşdırmanın normativ texniki sənədidir. 
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Standartlaşdırma üzrə normativ sənəd -müəyyən növ fəa-
liyyətin, yaxud onun nəticələrinin ümumi olan icra və istifadə norma, 
qayda və xarakteristikalarını əks etdirən normativ hüquqi aktdır. 

Standartlaşdırma obyekti-standartlaşdırılacaq və ya standart-
laşmaya məruz qalmış məhsul, iş və xidmətdir. 

Azərbaycan Respublikasının dövlət standartı - Azərbaycan 
Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə 
Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş milli standartdır. 

Sahə standartı-Azərbaycan Respublikasının nazirliyi (idarəsi) 
tərəfindən təsdiq olunmuş standartdır. 

Müəssisə standartı-müəssisə tərəfindən təsdiq olunmuş və 
ancaq həmin müəssisədə tətbiq olunan standartdır. 

Texniki şərtlər-sifarişçi müəssisə (istehlakçı) ilə razılaşdırıl-
mış və istehsalçı müəssisə tərəfindən təsdiq edilmiş konkret məhsula 
(xidmətə) aid olan normativ sənədlərdir. 

Dövlətlərarası standart (ГОСТ)-standartlaşdırma, metrologi-
ya və sertifikatlaşdırma üzrə birgə siyasət aparma haqqında müqavilə 
bağlayan dövlətlər tərəfindən bilavasitə qəbul və tətbiq edilən 
standartdır. 

Milli standart-hər hansı bir ölkənin standartlaşdırma üzrə milli 
orqanı tərəfindən qəbul edilmiş standartdır. 

Standartlar toplusu-qarşılıqlı əlaqəli standartlaşdırma 
obyektləri üçün uyğun tələblər irəli sürən və ümumi məqsədə 
yönəlmiş qarşılıqlı əlaqəli standartlar yığımına deyilir. 

Beynəlxalq standartlaşdırma-bütün ölkələrin uyğun 
orqanlarının iştirakı üçün açıq standartlaşdırmadır. 

Regional standartlaşdırma-dünyanın müəyyən bir coğrafi və 
ya iqtisadi reqionunda yerləşən ölkələrin uyğun orqanlarının iştirakı 
üçün açıq olan standartlaşdırmadır. 

Milli standartlaşdırma-konkret bir ölkə səviyyəsində həyata 
keçirilən standartlaşdırmaya deyilir. 

Təhlükəsizlik-ziyan ehtimallı yolverilməz riskin olmamasına 
deyilir. 

İnsanların sağlamlığının qorunması-insanların sağlamlığının 
məhsulların, proseslərin, xidmətlərin və ətraf mühitin ziyanlı 
təsirindən mühafizəsinə deyilir. 
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Ətraf mühitin qorunması-ətraf mühitin, məhsulların, 
proseslərin və xidmətlərin ziyanlı təsirindən mühafizəsinə deyilir. 

Uyğunluq-məhsulların, proseslərin və xidmətlərin xoşagəlməz 
qarşılıqlı təsir yaratmadan, verilmiş şəraitdə qəbul olunan tələbləri 
ödəməklə birgə istifadələrinə yararlılığa deyilir. 

Standartların (texniki şərtlərin) tətbiqi-standartlardan, 
(texniki şərtlərdən) tətbiq və təsir sahəsinə uyğun olaraq 
standartlarda (texniki şərtlərdə) müəyyən edilmiş tələblərə əməl 
etməklə istifadəyə, eləcə də standartlardan (texniki şərtlərdən) sorğu 
- məlumat məqsədilə istifadə etməyə deyilir. 

Beynəlxalq, regional və ya başqa ölkənin milli standartının 
tətbiqi - beynəlxalq, regional və ya başqa ölkənin milli standartının 
mətninin tamamilə və ya bir hissəsinin standartlaşdırma üzrə milli 
normativ sənədlərə daxil edilməklə istifadəsinə deyilir. 

Standartın (texniki şərtlərin) tətbiq edilmə tarixi-  
standartın (texniki şərtlərin) hüquqi qüvvə alma tarixinə deyilir. 

Standartın (texniki şərtlərin) istifadəçisi-standartdan (texniki 
şərtlərdən) istehsalat, elmi-tədqiqat, təcrübi-konstruktor, texnoloji, 
tədris-pedaqoji və başqa növ əmək fəaliyyətində istifadə edən hüquqi 
və ya fiziki şəxsə deyilir. 

Vahidləşdirmə (adi unifikasiya-lat.unio-vahid və          
facere-etmək sözlərindən alınmışdır)-eyni funksional təyinatlı 
obyektlərin müəyyən edilmiş oxşar əlamətlərinə görə vahid şəklə 
gətirilməsinə və onların səmərəli tətbiqinə əsaslanaraq, saylarının 
məqsədə uyğun şəkildə azaldılmasına deyilir. Vahidləşdirmə, yüksək 
keyfiyyət göstəricilərinə malik, tam qarşılıqlı əvəzolunma təmin edən 
detalların, yığım vahidlərinin və məmulların tiplərinə, növlərinə və 
tip ölçülərinə görə minimum, lakin kifayət edəcək qədər saylarını 
müəyyən edir. Vahidləşdirmə standartlaşdırmanın geniş yayılmış ən 
effektli formasıdır. Əgər vahidləşdirmənin nəticələri standart kimi 
sənədləşdirilməyibsə, onu standartlaşdırmaya qədər tətbiq etmək 
olar. Məmulların, onların tərkib hissələrinin və detallarının 
standartlaşdırılması, onların vahidləşdirilməsini tələb edir.  
Materialların markaları, tərkibi və ölçüləri, proseslər, alətlər, 
texnoloji quruluşlar, sınaq metodları, sənədlər, terminlər, şərti 
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işarələr və s. vahidləşdirilməlidir. Vahidləşdirimənin əsası sistemləş-
dirmə və sinifləşdirmədir. 

Sistemləşdirmə - əşyaların, hadisələrin yaxud anlayışların, 
işlətmək üçün rahat olan, dəqiq sistem şəklində, müəyyən sayda və 
ardıcıllıqla düzülməsinə deyilir. Sistemləşdirmədə obyektlərin 
qarşılıqlı əlaqəsini nəzərə almaq lazımdır. Sistemləşdirmənin ən sadə 
forması obyektlərin əlifba sırası və yaxud rəqəm ardıcıllığı ilə 
düzülməsidir. Belə sistemləri sorğu məlumatı materriallarının ardıcıl 
düzülməsində, biblioqrafiyada, standartların qeydiyyatında və s. 
istifadə edirlər. Maşınların, onların tərkib hissələrinin, detallarının 
ölçülərini və parametrlərini sistemləşdirmək üçün üstün tutulan 
ədədlər sırasından istifadə edilir. 

Sinifləşdirmə (təsnifat)-sistemləşdirmənin xüsusi növü olub 
müxtəlif sahələrdə geniş tətbiq tapmışdır. Onun məqsədi əşyaları, 
hadisələri, anlayışları ümumi əlamətlərinə görə siniflərə, 
yarımsiniflərə, dərəcələrə görə düzməkdir.  Sinifləşdirmə əsasında 
universal onluq təsnifatı (UOT) yaradılmışdır (rus dilində УДК, 
универсалъная десятичная классификация ). 

Universal onluq təsnifatı (UOT)-texniki və humanitar 
ədəbiyyatların indekslə FƏSİLlərə bölünməsinin beynəlxalq sistemi 
kimi qəbul edilmişdir. Məsələn: UDK 62- texnikanı; UDK621-
ümumi maşınqayırma və elektronikanı, UDK621.3- elektronikanı və 
s. xarakterizə edir. 

Simplifikasiya (müvəqqəti vahidləşdirmə) - standartlaşdırma-
nın müəyyən forması olub, məmulların tiplərinin və başqa növ müx-
təlifliklərinin sayının, verilmiş vaxt  müddətində, lazım olan tələ-
batları ödəməklə azaldılmasına deyilir. 

Qarşılıqlı əvəzolunma-məmulatların (maşın, mexanizm, cihaz 
və s.) və yaxud başqa növ məhsulların (xammal, material və s.) çoxlu 
sayda nüsxələrinin hər birinin digəri ilə bərabər səviyyədə əvəz oluna 
bilməsi xassəsinə deyilir. 

Məmulun konstruksiyasının tipləşdirilməsi-məmullar, yığım 
vahidləri və detallar üçün ümumi konstruktiv parametrləri olan tip 
konstruksiyalarının işlənməsinə və müəyyənləşdirilməsinə deyilir. 
Tipləşdirmədə, nəinki məmulların, onların tərkib hissələrinin 
detallarının tipləri və tip ölçüləri analiz edilir, eyni zamanda elm, 



310 
 

texnika və istehsalatın inkişafı nəzərə alınır, yeni perspektivli  kons-
truksiyalar işlənir. 

Texnoloji proseslərin tipləşdirilməsi-müxtəlif təsnifat  qrup-
larına daxil olan eyni tipli  detalların  hazırlanması, eyni tipli tərkib 
hissələrin və məmulatların yığılması üçün texnoloji proseslərin 
işlənməsi və təyin edilməsinə deyilir. Texnoloji proseslərin tipləş-
dirilməsindən əvvəl detallar, yığım vahidləri və məmullar sinifləş-
dirilməli, onların tipik nümunələri və ümumi əlamətlərinin sayı 
müəyyən edilməlidir. 

Aqreqatlaşdırma-maşınların, avadanlıqların, cihazların və 
digər məmulatların vahidləşdirilmiş standart aqreqatların müxtəlif 
sayından və tərtibindən yaradılması prinsipinə deyilir. Bu aqreqatlar 
istismar göstəricilərinə və birləşən səthlərinə görə tam qarşılıqlı 
əvəzolunan olmalıdırlar. Aqreqatlaşdırmada əsas prinsip minimum 
sayda aqreqatlardan, maksimum sayda müxtəlif tərtibli avadanlıqlar 
yaratmaqdır. Aqreqatlaşdırmanın geniş yayılmış sahələrindən biri 
metalkəsən dəzgahların müxtəlif aqreqatlardan yığılmasıdır. 
Aqreqatlaşdırmanın prinsiplərindən sənayenin müxtəlif sahələrində 
geniş istifadə edilməsi, avadanlıqların yeni növlərinin yaradılması və 
onların modifi-kasiyası zamanı layihə-konstruktor işlərinin azalma-
sına, istehsalın hazırlanması və istifadəyə verilməsinə, məmulların 
hazırlanma xərclərinin azalmasına imkan verir. Maşınların kons-
truksiyalarının aqreqatlaşdırılmasının gələcək inkişafı aqreqatlaşdır-
manın nəzəri əsaslarının yaradılmasını tələb edir. 

Üstün tutulan ədədlər sırası. Texnikada üstün tutulan ədədlər 
sırası geniş tətbiq edilir. Bu ədədlərin əsasında üstün tutulan ölçülər 
təyin edilir. İSO-nun tövsiyələrinə görə üstün tutulan ədədlər sırası 
normalaşdırılmışdır. Üstün tutulan ədədlər sırası aşağıdakılardır: 

)00,4;50,2;60,1;00,1(5;6,1105 R≈=ϕ  sırası üçün; 
)00,2;60,1;25,1;00,1(10;25,11010 R≈=ϕ sırası üçün; 

)40,1;25,1;12,1;00,1(20;12,11020 R≈=ϕ  sırası üçün; 
)18,1;12,1;06,1;00,1(40;06,11040 R≈=ϕ  sırası üçün. 

 
Sıranın hər bir rəqəmi əvvəlki rəqəmlə ϕ  ədədinin hasilinə bə-

rabərdir. Ölçülərin seçilməsi üçün üstün tutulan ədədlər sırası əsa-
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sında nominal ölçülər standartı (ГОСТ 6636-69) işlənmişdir. Bu 
standart 0,001mm-dən 20000mm-ə qədər xətti ölçülərin əsas sıraları-
nı müəyyənləşdirir. 

Məhsulun standartlaşdırma və vahidləşdirmə səviyyəsi     
göstəricisi - Məmulların standartlaşdırma və vahidləşdirmə  səviyyə-
si kimi, onların stanlaşdırılmış və vahidləşdirilmiş tərkib hissələri ilə 
təchiz edilməsi başa düşülür. Standartlaşdırma və vahidləşdirmə 
səviyyəsi aşağıdakı ilə təyin edilir: tətbiq etmə əmsalı 
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eT .                          (9.1) 

 

Bunda  n - məmulda olan detalların tip ölçülərinin ümumi sayı; 
on - bu məmul üçün ilk dəfə tətbiq edilmiş orjinal detalların sayıdır. 

Bundan başqa əmək tutumu, kütlə, qiymət və detalların sayına 
görə təyin edilən əmsallardan da istifadə edilir. Layihələrarası 
vahidləşdirmə əmsalı aşağıdakı ifadə ilə təyin edilir: 
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Burada n - baxılan məmulların (layihələrin) sayı; n i -i           
məmuldakı tərkib  hissələrinin tip  ölçülərinin sayıdır, 
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Q - n məmulun tərkib hissələrinin tip ölçülərinin sayı;  qj-j 
tərkib hissəsində olan eyni tip ölçülərin növ müxtəlifliklərinin sayı; 
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m - buraxılan məmullardakı tərkib hissələrin adlarının ümumi sayı; 
nmax - məmuldakı tərkib hissələrin tip ölçülərinin sayıdır. Göstərilən 
əmsalları hesablayarkən  bərkidici detallar, işgillər, aralıqlar, alətlər 
və buna oxşar digər detallar nəzərə alınmır və onlar ayrıca qeyd 
edilir. 
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X FƏSİL. STANDARTLAŞDIRMANIN  
ÜMUMİ  MÜDDƏALARI 

 
Standartlaşdırma üzrə məsələlərin həlli, onlar haqqında 

müddəalara uyğun olaraq, normativ sənədlərlə müəyyən edilir. 
Standasrtlaşdırmanın əsas vəzifəsi təssərrüfatın müxtəlif sahələrinin, 
əhalinin, ölkənin müdafiəsinin ehtiyacları üçün lazım olan və xarici 
ölkələrlə mübadilə və satış üçün hazırlanan məhsullara mütərəqqi 
tələblər müəyyən edən normativ texniki sənədlər sistemini yaratmaq 
və həmin sənədlərdən düzgün istifadə edilməsinə nəzarət etməkdir. 

 
10.1. Standartlaşdırmanın məqsəd və vəzifələri 

 
Standartlaşdırmanın məqsədləri aşağıdakılardır: 
- məhsulların keyfiyyət və nomenklaturasının, xidmət və 

proseslərin insanların həyatı və sağlamlığı üçün təhlükəsizliyin təmin 
olunması, ətraf mühitin mühafizəsi məsələlərində dövlət və 
istehlakçıların mənafeyinin müdafiəsi; 

- xalq təsərrüfatı və əhalinin tələbatına, elm və texnikanın 
inkişafina müvafiq olaraq məhsulun keyfiyyətinin yüksəldilməsi; 

- məhsulun uyğunluğunun və qarşılıqlı surətdə əvəzolunmasının 
təmini; 

- insan və material ehtiyatlarına qənaət edilməsinə köməklik 
göstərilməsi, istehsalın iqtisadi göstəricilərinin yaxşılaşdırılması; 

- istehsalda və ticarətdə texniki maneələri aradan qaldırmaqla 
məhsulların dünya bazarında rəqabətliyinin və dövlətin beynəlxalq və 
dövlətlərarası əmək bölgüsündə səmərəli iştirakının təmin edilməsi; 

- təbii və texnogen qəzaların və digər fövqəladə vəziyyətlərin 
yaranması təhlükəsi nəzərə alınmaqla xalq təsərrüfatı obyektlərinin 
təhlükəsizliyinin qorunması; 

- səfərbərliyə hazırlığa və müdafiə qabiliyyətinin  yüksəldilmə-
sinə köməklik göstərilməsi. 

 
Standartlaşdırmanın əsas vəzifələri aşağıdakılardır: 
- layihəçi, istehsalçı, satıcı və istehlakçılar arasında qarşılıqlı 

anlaşmanın təmin edilməsi; 
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- istehlakçı və dövlətin mənafeyi naminə məhsulun no-
menklatura və keyfiyyətinə, o cümlədən insanların həyatı, sağlamlığı 
və əmlakının təhlükəsizliyini, ətraf mühitin mühafizə-sinin 
qorunmasını təmin edəcək optimal tələblərin müəyyən-ləşdirilməsi; 

- məhsulun uyğunluğuna (konstruktiv, elektrik, elektromaq-nit, 
məlumat, proqram və s.), eləcə də qarşılıqlı əvəzolunmasına tələblərin 
təyin edilməsi; 

- məhsulun göstərici xarakteristikalarının, elementlərinin, 
dəstləşdirici məmulatlarının, xammal və materiallarının 
uyğunlaşdırılması və əlaqələndirilməsi; 

- metroloji normaların, qaydaların, nizamnamə və tələblərin 
təyin edilməsi; 

- nəzarətin (sınaq, analiz, ölçü), sertifikatlaşdırılma və məhsulun 
keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin normativ texniki təminatı; 

- texnoloji proseslər, həmçinin material və əmək sərfinin, enerji 
tutumunun azaldılması, az tullantılı texnologiyanın tətbiqi-nin təmin 
edilməsi üçün tələblərin təyin edilməsi; 

- texniki iqtisadi məlumatın təsnifləşdirilmə və kodlaşdırıl-ma 
sisteminin yaradılması və aparılması; 

- dövlətlərarası və dövlət, sosial-iqtisadi və elmi-texniki 
proqramların (layihələrin), infrastruktur komplekslərin (nəqliyyat, 
rabitə, müdafiə, ətraf mühitin mühafizəsi, yaşayış mühitinə nəzarət, 
əhalinin təhlükəsizliyi və s.) normativ təminatı; 

- istehlakçıları məhsulun nomenklaturası və əsas göstərici-ləri 
haqqında məlumatla təmin etmək üçün kataloqlaşdırma sisteminin 
yaradılması; 

- Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin yerinə yetirilmə-
sində standartlaşdırma metod və vasitələri ilə köməklik. 

 
10.2.    Standartlaşdırmanın  əsas  prinsipləri 

Standartlaşdırma üzrə normativ sənədlərin işlənməsi bütün marağı 
olan tərəflərin, məhsulun layihəçilərinin, istehsalçılarının, məhsulun 
çoxçeşidliliyinin, keyfiyyətinin, səmərəliliyinin tətbiqinin uyğunluğu və 
qarşılıqlı əvəzolunmasının, insanların həyatı, sağlamlığı və əmlakı üçün 
təhlükəsizliyinin, ətraf mühitin qorunmasının və başqa qarşılıqlı maraq 
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doğuran məsələlərin idarə edilməsində tərəflərin hər birinin rəyi nəzərə 
alınmaqla onların qarşılıqlı istəyinə əsaslanmalıdır. 

Beynəlxalq standartlaşdırmada konsensus termini işlənir. Bu ad 
altında marağı olan tərəflərin çoxunun məsələnin məğzinə etiraz 
etməməsi, bütün tərəflərin rəyini nəzərə almaq və üst-üstə düşməyən 
nöqteyi-nəzərləri yaxınlaşdırmaq istəyinin olması nəzərdə tutulur. 

Standartın yaradılmasının məqsədəuyğunluğu, onun sosial, 
texniki və iqtisadi labüdlüyü və tətbiqinin qənaətbəxşliyi ilə qiymət-
ləndirilir. 

İnsanların həyatı, sağlamlığı və əmlakının təhlükəsizliyini, 
mühitin qorunmasını, məhsulun uyğunluğu və qarşılıqlı əvəzolunma 
qabiliyyətinin təmin edilməsi üzrə standartların yaradılmasına 
üstünlük verilir. 

Standartları elə işləmək lazımdır ki, onlar beynəlxalq ticarətə 
maneə törətməsinlər. 

Standart və texniki şərtlər yaradıldıqda layihələrə diqqət  yetiril-
məli və qəbul edilmiş beynəlxalq və regional standartları, BMT, EİK 
və başqa beynəlxalq təşkilatların qaydaları,eləcə də lazım gəldikdə 
başqa  ölkələrin  milli standartları  nəzərə alınmalıdır. 

Standartlar hazırlanarkən aşağıdakılar təmin edilməlidir: 
- standartların tələbləri qanunvericilik normalarına, eləcə də 

dövlət nəzarəti funksiyasını yerinə yetirən orqanların norma və 
qaydalarına uyğun olmalıdır; 

- metroloji təminat da daxil olmaqla qarşılıqlı əlaqəli obyektlərin 
standartları, həmin obyektlərə verilən tələblərin razılaşdırılması və 
standartlaşdırma üzrə normativ sənədlərin qüvvəyə minmə  
müddətlərinin əlaqələndirilməsi yolu ilə kompleks halda olmalıdır; 

- standarta daxil edilən tələblər optimal olmalıdır. 
Elm və texnikanın müasir naliyyətlərinə ölkələrin və xaricin 

qabaqcıl təcrübəsinə uyğunluğunu təmin etmək üçün standartların 
köhnəlmiş tələbləri vaxtında dəyişdirilməli və standart vaxtaşırı olaraq 
yeniləşdirilməlidir. 

Standartlar standartlaşdırılacaq obyektin əsas xassələrinə, 
insanların həyatı, sağlamlığı və əmlakının təhlükəsizliyini, ətraf 
mühitin qorunmasını, uyğunluq və qarşılıqlı əvəzolunma qabiliyyətlə-
rini, eləcə də nişanlama qaydaları və nəzarət üsullarını təmin edən 



316 
 

tələblər daxil edilməklə elə tələblər müəyyən etməlidirlər ki, onlar 
obyektiv yoxlana bilinsin. 

Məhsul və xidmət standartları sertifikatlaşdırma məqsədləri 
üçün yararlı olmalıdır. 

Standartların tələblərinin birmənalı başa düşülməsi üçün, o dəqiq 
və aydın şərh olunmalıdır. 

Eyni standartlaşdırma obyektlərinin standartlarının müxtəlif idarə 
səviyyələrində təkrar işlənib hazırlanmasına yol verilməməlidir. 
 

10.3. Standartlaşdırma üzrə işlərin təşkili 
 

Azərbaycan Respublikasında standartlaşdırma üzrə Dövlət ida-
rəetmə fəaliyyətini Azərbaycan Respublikası Metrologiya, Standart-
laşdırma və Patentləşdirmə üzrə Dövlət Komitəsi həyata keçirir. 

Digər Dövlət idarəetmə orqanları standartlaşdırma üzrə    fəaliy-
yəti öz səlahiyyətləri çərçivəsində həyata keçirirlər. 

Xalq təsərrüfatı sahələrində və digər fəaliyyət dairələrində 
standartlaşdırma üzrə işləri təşkil etmək və istiqamətləndirmək üçün 
Azərbaycan Respublikasının nazirliklərində (idarələrində), lazım 
gəldikdə standartlaşdırma bölmələri və ya standartlaşdırma üzrə baş 
təşkilat yaradılır. 

 Azərbaycan Respublikası Dövlət standartlarının, standartlaşdır-
ma üzrə başqa normativ sənədlərin təşkili və işlənməsi, baxılması, ra-
zılaşdırılması və təsdiq etmək üçün hazırlanması, eləcə də beynəlxalq 
(regional) standartlaşdırma üzrə işlərin aparılması üçün standartlaşdır-
ma üzrə  texnik komitələr (TK)  yaradılır. 

 TK - lərin işinə  könüllülük əsasında marağı olan müəssisə və 
təşkilatların, sifarişçilərin, məhsul istehsalçılarının, standartlaş-dırma, 
metrologiya və sertifikatlaşdırma üzrə orqan və təşkilatların, 
istehlakçıların, ictimai təşkilatların, elmi tədqiqat və mühəndis 
cəmiyyətlərinin səlahiyyətli nümayəndələri cəlb edilir. 

 TK - lərin işinə alimlər və aparıcı mütəxəssislər cəlb 
edilməlidir. 

 TK - lər müəyyən məhsul, texnologiya, yaxud fəaliyyət növləri 
üzrə ixtisaslaşan və həmin sahələrdə kifayət dərəcədə yüksək elmi-
texniki potensiala malik olan müəssisələrin (təşkilatların), o cümlədən 
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Azərbaycan Respublikası Metrologiya Standartlaşdırma və Patent üzrə 
Dövlət Komitəsinin (ARSMPDK) bazasında yaradılır. 

 Standartlaşdırma üzrə TK-lər  marağı olan müəssisə və idarə 
orqanlarının təklifləri əsasında ARSMPDK-nin qərarları ilə təşkil 
edilir  və  qeydə alınır. 

 TK öz fəaliyyətini “Standartlaşdırma üzrə texniki komitə 
haqqında nümunəvi qaydalar” əsasında işlənmiş TK haqqında 
qaydalara müvafiq olaraq yerinə yetirir. 

 Müəssisələrdə yaradılan standartlaşdırma bölmələri 
(konstruktor-texnoloji, elmi-tətqiqat şöbələri, laboratoriya, büro) 
standartlaşdırma üzrə elmi-tədqiqat, təcrübi-konstruktor və başqa işləri 
yerinə yetirir, müəssisənin başqa bölmələrinin standartlaşdırma üzrə 
gördüyü işlərdə iştirak edir, eləcə də müəssisənin standartlaşdırma 
üzrə işlərinə təşkilati - metodiki    və elmi-texniki rəhbərlik edir. 

 Standartlaşdırma bölmələri öz işini standartlaşdırma bölmələri 
haqqında tövsiyələrə müvafiq olaraq yerinə yetirir. 

 Standartlaşdırma üzrə işlər görülərkən istehlakçıların mara-
ğının mümkün qədər tam nəzərə alınması üçün TK (standartı hazırla-
yarkən) istehlakçıların ictimai təşkilatları ilə əlbir işləyir. 

 Bu əlbirlik istehsalçıları aşağıdakı məsələlərin həllinə cəlb 
etməklə əldə edilir: 

 - məhsulun nomenklaturası və keyfiyyətinə olan tələblərin eləcə 
də keyfiyyətin qiymətləndirilməsi üsullarının təyin edilməsində; 

 - standartların işlənməsi və yeniləşdirilməsi üzrə təkliflərin ha-
zırlanmasında; 

 - standart layihələrinin işlənməsində bilavasitə  iştirak         etmək-
lə. 

 Sosial iqtisadi, elmi-texniki proqram və layihələr işləyib həyata 
keçirən müəssisələr lazımi standartların işlənməsini nəzərdə tutmalı və 
təmin etməlidirlər. 

 Əsasverici tələblər (təşkilati-metodiki və ümumi texniki)     insan 
həyatı, sağlamlığı və əmlakının təhlükəsizliyini, ətraf mühitin qo-
runmasını, uyğunluğu və qarşılıqlı əvəzolunmanı təmin edən məhsulun 
keyfiyyətinə məcburi tələbləri müəyyən edən Azərbaycan Respublikası 
Dövlət standartlarının işlənməsinin, eləcə də beynəlxalq (regional) və 



318 
 

başqa ölkələrin milli standartlarının Azərbaycan  Dövlət standartları kimi 
işlənib istifadə edilməsinin sifarişçisi ARSMPDK-dır. 

 Nazirliklər (idarələr), müəssisələr və müəssisələr birliyi,   eləcə 
də istehlakçıların ictimai təşkilatları, elmi-texniki və mühəndis cəmiy-
yətləri də Azərbaycan Dövlət standatrlarının sifarişçisi ola bilərlər. 

 Azərbaycan Respublikasında Dövlət standartlaşdırılması üzrə 
işlər TK-lərin, müəssisələrin və müəssisə birliklərinin, nazirliklərin 
(idarələrin) perspektiv proqpamları (planları) əsasında tərtib edilmiş 
illik planlar üzrə yerinə yetirilir. 

 Dövlət standartlaşdırılması planına birinci növbədə        res-
publika standatrlarının, beynəlxalq (regional) və başqa ölkələrin milli 
standartlarının tələbləri ilə harmonikliyini, məhsulun, proseslərin, 
xidmətlərin, insanların sağlamlığı və mənafelərinin qorunması, dövlət 
sosial-iqtisadi və elmi-texniki proqram və layihələrinin həyata 
keçirilməsini təmin edəcək işlər daxil edilir. 

Dövlət standartlaşdırılması plan tapşırıqlarının yerinə 
yetirilməsi, dövlət büdcəsi vəsaitlərinin sərf edilməsinin uçotu, nəzarət 
altında saxlanması və bu işlərin nizamlanması ARSMPDK tərəfindən 
yerinə yetirilir. 

 
10.4. Standartlaşdırma üzrə normativ sənədlərin 

kateqoriyaları və standartların növləri 
 

Standartlaşdırılma üzrə normativ sənədlər aşağıdakı kateqori-
yalara bölünür: 

- İSO standartları; 
- dövlətlərarası standartlar (ГОСТ); 
- Azərbaycan Respublikasının dövlət standartrları (AZS); 
- sahə standartları (SSAZ); 
- texniki şərtlər (TŞAZ); 
- müəssisə standartları (MS); 
Elmi-texniki və mühəndis cəmiyyətlərinin standartları 

(birliklər, assosiasiyalar və başqa cəmiyyətlər birliyi) (ETMCS). 
Dövlət tikinti norma və qaydaları, həmçinin texniki-iqtisadi və 

sosial informasiya üzrə dövlət təsnifatları, dövlət standartları 
səviyyəsində sayılır. 
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Azərbaycan Respublikasının dövlət standartları məcburi və 
tövsiyə olunan tələbləri özündə əks etdirir. 

Məcburi tələblərə aşağıdakılar aiddir: 
- məhsulların (işlərin, xidmətlərin) insanın həyatı, sağlamlığı 

və əmlakının təhlükəsizliyini, onların qarşılıqlı əvəzolunmasını, ətraf 
mühitin qorunmasını təmin edəcək tələblər və bu göstəricilərin sınağı 
(yoxlanması) üsullarına olan tələblər; 

- markalanma, qablanma, daşınma, saxlanılma və təkrar 
istifadəyə olan tələblər; 

- müvafiq norma və qaydalara istinad edilmənin təhlükəsizlik 
texnikası və əmək gigiyenası tələbləri; 

- ölçmələrin dəqiqliyini və vəhdətini təmin edən metroloji 
norma, qayda, tələb və müddəalar; 

- məhsulun işlənib hazırlanması, istehsalı, istismarı (tətbiqi) 
zamanı texniki vəhdəti təmin edəcək müddəalar. 

Dövlət standartlarının məcburi tələbləri müvafiq standartların 
təsiri şamil edilən bütün icra hakimiyyəti orqanları və təsərrüfat 
subyektləri tərəfindən mütləq yerinə yetirilməlidir. 

Dövlət standartlarının tövsiyə olunan tələbləri aşağıdakı 
hallarda mütləq yerinə yetirilməlidir: 

- bunlar qüvvədə olan qanunvericilik aktlarında nəzərə 
alınmışsa; 

- bu tələblər məhsulun işlənməsi, hazırlanması və göndərilməsi 
üzrə müqavilədə göstərilmişsə; 

- məhsulu hazırlayan (tədarükçü) tərəfindən məhsulun bu 
standartlara uyğunluğu bəyan edilmişsə. 

Azərbaycan Respublikasının dövlət standartları AZS 1.2-yə 
əsasən işlənib hazırlanır və təsdiq edilir. 

Sahə standartları məhsula, xidmətə aid dövlət standartları 
olmadıqda işlənib hazırlanır. 

Sahə standartlarının məcburi tələbləri dövlət standartları-nın 
tələblərinə zidd olmamalıdır. Sahə standartlarının məcburi tələblə-
rini, onları təsdiqləmiş idarəetmə orqanlarına daxil olan müəssisə, 
idarə və təşkilatlar tərəfindən mütləq yerinə yetirilməlidir. 

Sahə standartlarını təsdiqləmiş idarəetmə orqanlarına daxil 
olmayan, lakin bu standartlardan məhsulun hazırlanıb göndəril-
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məsində istifadə edən müəssisə idarə və təşkilatlar sahə standartla-
rının məcburi tələblərinə əməl etməlidirlər. 

Sahə standartlarının işlənib hazırlanması, təsdiqi, uçotu və 
tətbiqi qaydalarını standartlaşdırma işlərinin təşkili üzrə səlahiyyətə 
malik olan nazirlik (idarə) təyin edir. 

Texniki şərtlər konkret məhsula (işə, xidmətə) olan tələbləri 
müəyyənləşdirir. Texniki şərtlər AZS 1.3 üzrə işlənib hazırlanmalı, 
razılaşdırılmalı, təsdiq edilməli və qeydə alınmalıdır. 

Müəssisə standartları ancaq daxili tələbat üçün müəssisədə 
hazırlanan məhsul (iş, xidmət) üçün işlənib hazırlanır və təsdiq edilir. 
Müəssisə standartları dövlət və sahə standartlarının məcburi tələbləri 
ilə ziddiyyət təşkil etməməlidir. 

Müəssisə standartlarının işlənib hazırlanma və tətbiq edilmə 
qaydalarının müəssisə və müəssisə birlikləri AZS 1.4 üzrə yerinə 
yetirməlidirlər. 

Məhsullara (işlərə, xidmətlərə) dövlət standartları, sahə 
standartları, texniki şərtlər və onlara ediləcək dəyişikliklər 
ARSMPDK – da dövlət qeydiyyatından keçməlidir. 

Dövlət qeydiyyatından keçməyən standartlar, texniki şərtlər və 
onlara ediləcək dəyişikliklər qanuni qüvvəyə malik deyildirlər. 

Standartlaşdırma obyektinin spesifik xüsusiyyətinə və ona 
verilən tələblərin məzmununa görə standartlaşdırma üzrə müxtəlif 
kateqoriyalı normativ sənədlər üçün aşağıdakı növ standartlar işlənib 
hazırlanır: 

- əsasverici standartlar; 
- məhsul, xidmət standartları; 
- proseslər üçün standartlar; 
- nəzarət üsulları (sınaq, ölçmə, analiz) standartları. 
Əsasverici standartlar müəyyən fəaliyyət sahəsi üçün ümumi 

təşkilati-metodik qaydaları, eləcə də məhsulun yaradılma və istifadə 
proseslərində qarşılıqlı anlaşmanın müxtəlif elm, texnika və istehsalat 
sahələrinin texniki vəhdətini və qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən ümumi 
texniki tələbləri, ətraf mühitin qorunması, məhsulun, proseslərin və 
xidmətin insanların həyatı və əmlakı üçün təhlükəsizliyi və başqa 
ümumi texniki tələbləri təyin edir. 
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Proseslər üçün standartlar, müxtəlif fəaliyyət növlərində 
istifadə edilən proseslərdə işlərin (əməliyyatların) yerinə yetirilmə 
ardıcıllığına və metodlarına (üsullarına, rejimlərə, normalara) verilən 
və proseslərin öz təyinatına uyğunluğunu təmin edən əsas tələbləri 
təyin edir. 

Nəzarət üsulları (sınaq, ölçmə, analiz) standartları məhsulun, 
prosesin, xidmətin müxtəlif nəzarət növləri və obyektləri üçün iş 
(əməliyyat) ardıcıllığını, fəndləri (qaydaları, rejimləri, normaları) və 
onların yerinə yetirilməsində lazım olan texniki vəsaiti təyin edir. 

Dövlət standartlarının tərtibi, şərhi və sənədləşdirilməsinə 
verilən ümumi tələblər AZS 1.5 üzrə, texniki şərtlərə verilən həmin 
tələblər isə AZS 1.3 üzrə təyin edilir. Respublika nazirlikləri və 
müxtəlif təşkilatlar tərəfindən təsdiq edilən standartların tərtibi, şərhi 
və sənədləşdirilməsi qaydaları Dövlət  standartlaşdırma sistemi 
standartlarının tələblərini ödəməlidir. 

Azərbaycan Respublikasının dövlət standartlarının, dövlətlə-
rarası standartların, standartlaşdırma üzrə beynəlxalq və regional təş-
kilatların standartlarının və tövsiyələrinin nəşri və yenidən nəşri hü-
ququ yalnız ARSMPDK–ə məxsusdur. 

Digər ölkələrin milli standartlarının nəşrini, həmin ölkələrlə 
bağlanmış müqavilə və razılaşmalara uyğun olaraq ARSMPDK-i 
həyata keçirir. 

Dövlət standartlarının, sahə standartlarının, texniki şərtlərin və 
müəssisə standartlarının nəşrini,yenidən nəşrini həmin sənədləri təs-
diqləmiş orqanlar (təşkilatlar) və ya bu sənədlərin əslini saxlayan 
müəssisələr həyata keçirirlər. 

ARSMPDK-i İnformasiya fondunun yaradılmasını, onun 
fəaliyyətini və marağı olan istehlakçıların Azərbaycan 
Respublikasının dövlət standartları, beynəlxalq, regional və başqa 
ölkələrin milli standartları, texniki-iqtisadi və sosial informasiya 
təsnifatları haqqında rəsmi məlumatla təmin edilməsini həyata 
keçirir. 

Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan dövlət standartla-
rının yeniləşdirilməsi və ləğvi AZS 1.2 üzrə aparılır. 
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10.5. Standartlaşdırma sahəsində beynəlxalq 
elmi-texniki əməkdaşlıq 

 
Standartlaşdırma sahəsində beynəlxalq elmi-texniki 

əməkdaşlığın əsas vəzifələri aşağıdakılardır: 
- Azərbaycan Respublikasının dövlət standartlaşdırma 

sisteminin beynəlxalq, regional və başqa ölkələrin qabaqcıl milli 
standatrlaşdırma sistemləri ilə hormonikləşdirilməsi; 

- beynəlxalq regional və başqa ölkələrin milli standartları 
əsasında respublikanın standartlaşdırma üzrə normativ sənədlərinin 
təkmilləşdirilməsi və elmi-texniki tərəqqi nailiyyətlərindən 
maksimum istifadə edilməsi; 

- respublikada istehsal edilən məhsulların keyfiyyətinin  və 
onların dünya bazarlarında rəqabətə davamlılığının yüksəldilməsi; 

- dövlət standartları əsasında, o cümlədən, iki və çoxtərəfli 
əməkdaşlıq nəticəsində yaradılmış yeni, rəqabət qabiliyyətli, məhsul 
növləri və texnologiya üçün beynəlxalq və regional standartların 
işlənib hazırlanması; 

- Azərbaycan Respublikasının başqa ölkələrlə ticarət-iqtisadi 
və elmi-texniki əməkdaşlığının normativ təmininin yaxşılaşdırılması 
və beynəlxalq əmək  bölgüsündə iştirakı; 

- beynəlxalq və regional standartlar işlənib hazırlandıqda Azər-
baycan Respublikasinin mənafeyinin müdafiəsinin təmin edilməsi; 

- başqa ölkələrlə ölçmə vəhdətinin (eyniliyinin) təmin edilməsi; 
- sertifikatlaşdırma nəticələrinin qarşılıqlı tanınması. 
Standartlaşdırma üzrə beynəlxalq əməkdaşlıq, standartlaş-

dırma üzrə beynəlxalq, regional təşkilatlarla, başqa ölkələrin müvafiq 
təşkilatları ilə iki və çoxtərəfli əlaqələrlə, Azərbaycan hökumətinin 
qərarları, iqtisadi və elmi-texniki əməkdaşlıq üzrə hökumətlərarası 
komissiyaların qərarları, bu qərarlara uyğun razılaşmaların, 
müqavilələrin və əməkdaşlıq haqqında protokolların, nəhayət 
Azərbaycan Respublikasının standartlaşdırma üzrə beynəlxalq və 
regional təşkilatlarda iştirakından irəli gələn vəzifələrin əsasında 
həyata keçirilir. 

Azərbaycan Respublikasının standartlaşdırma üzrə beynəlxalq 
əməkdaşlığı, bu təşkilatların işində bilavasitə iştirakından, birinci 
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növbədə beynəlxalq və regional standartların, BMT, EİK və başqa 
təşkilatların qaydalarının işlənib hazırlanmasında, eləcə də onların 
xalq təsərrüfatında və partnyor ölkələrlə müqavilə-hüquq 
münasibətlərinə tətbiqini təmin etməkdən ibarətdir. 

Standartlaşdırma üzrə iki və çoxtərəfli əməkdaşlıq, partnyor 
ölkələrin milli standartları ilə harmoniklikləşdirmə işlərindən, 
standartların birgə işlənib hazırlanmasından, birgə elmi-tədqiqat, 
təcrübə və məlumat mübadiləsi, qarşılıqlı məslə-hətləşmələr, 
kadrların hazırlanması və s. işlərin aparılmasından ibarətdir. 

Standartlaşdırma üzrə beynəlxalq əməkdaşlıq işlərinin təşkili və 
aparılması ARSMPDK-nin  müəyyən etdiyi qaydalarla, İSO, BEK və 
standartlaşdırma ilə məşğul olan digər beynəlxalq və regional 
təşkilatlar tərəfindən qəbul edilmiş metodik sənədlər nəzərə alınmaqla, 
eləcə də respublikada qüvvədə olan və Azərbaycan Respublikasının 
partnyor ölkələrlə ikitərəfli elmi-texniki əməkdaşlıq üzrə işlərin 
qaydalarını müəyyənləşdirən sənədlərlə həyata keçirilir. 

  
10.6. Standartların tətbiqi 

 
Azərbaycan Respublikasının dövlət standartlarından, 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində, mülkiyyət forması və 
tabeçiliyindən asılı olmayaraq müəssisələr, fərdi əmək fəaliyyəti ilə 
məşğul olan vətəndaşlar, nazirlik (idarə), Azərbaycan Respublika-
sının başqa dövlət idarəetmə orqanları, eləcə də yerli idarəetmə 
orqanları istifadə edirlər. 

Azərbaycan dövlət standartlarından insanların həyatının və 
sağlamlığının, əmlakının təhlükəsizliyinin, ətraf mühitin 
qorunmasında, uyğunlaşdırmada və qarşılıqlı əvəzolunmada, eləcə də 
nəzarəti və nişanlama üsullarının vahidliyini təmin etmədə istifadə 
edilir. Məhsulun, işin, xidmətin keyfiyyətinə yönəldilən məcburi 
tələbləri idarəetmə  orqanları, müəssisələr, fərdi əmək fəaliyyəti ilə 
məşğul olan vətəndaşlar, eləcə də ictimai və başqa təşkilatlar yerinə 
yetirməlidirlər. 

Azərbaycan Respublikasının digər standartlarının başqa 
tələbləri aşağıdakı hallarda məcburi yerinə yetirilməlidir: 
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- Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarında nəzərə 
alınmışsa; 

- bu tələblər məhsulun layihələndirilməsi, istehsalı və 
göndərilməsi, işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi üzrə 
müqaviləyə daxil edilmişsə; 

- məhsulun, iş və xidmətin həmin tələblərə uyğunluğunu, 
məhsul göndərən, iş və xidmət icraçısı sənədlərdə göstərmişsə. 

Sahə standartlarından Azərbaycan Respublikası ərazisində 
uyğun nazirliklərin (idarələrin), müəssisələrin, eləcə də könüllülük 
əsasında digər müəssisələr və fərdi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan 
vətəndaşlar istifadə edirlər. 

Azərbaycan Respublikasının yeni və yenidən baxılmış dövlət 
standartlarını, həmin standartların qüvvəyə minmə tarixindən əvvəl 
mənimsənilmiş məhsullara aid etməmək olar. 

Müəssisə standartlarından uyğun müəssisədə və həmin stan-
dartları təsdiqləmiş birliyə daxil olan müəssisələrdə istifadə edilir. 

Müəssisə standartlarından həmin standartları təsdiqləmiş birlik 
və müəssisələrlə razılaşdırıldıqdan sonra başqa müəssisələrdə də 
istifadə edilməsinə yol verilir. 

Qüvvədə olan standartların (TS) məcburi tələblərini ödəməyən 
məhsullar məcburi sertifikatlaşdırmalıdırlar. Sertifikatlaşdırma 
sınağından müsbət nəticə ilə çıxmayan məhsullar satıla və ya həmin 
təyinatla başqasına verilə bilməz. 

İdxal edilən məhsul Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan 
dövlət standartlarının təhlükəsizlik və ekologiya üzrə məcburi 
tələblərinə uyğun olmalıdır və bu, uyğunluq sertifikatı ilə 
təsdiqlənməlidir. 

Digər ölkələrin beynəlxalq (regional) və milli standartları, 
onların tələbləri xalq təsərrüfatının tələblərini ödəyirsə, əməkdaşlıq 
haqqında beynəlxalq razılaşmalar (müqavilələr) əsasında, yaxud 
uyğun regional təşkilatların və milli orqanların razılığı ilə istifadə 
edilə bilər. 

Digər ölkələrin beynəlxalq (regional) və milli standartlarının 
Azərbaycan Respublikasının dövlət standartları kimi istifadəsi, 
ARSMPDK müəyyən etdiyi qaydalarla həyata keçirilir. 
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Digər ölkələrin beynəlxalq, regional və milli standartlarından, 
onların Azərbaycan Respublikasının dövlət standartı kimi qəbul 
edilməsinədək, istifadə edilməsinə yol verilir. 

Digər ölkələrin beynəlxalq, əsaslandırılmış hallarda isə 
regional və milli standartlarından istifadəyə hazırlıq bir qayda olaraq, 
marağı olan müəssisə və təşkilatlar tərəfindən, onların layihələri 
alındıqdan sonra başlanır. 

Başqa ölkələrin beynəlxalq (regional) və milli standartlarının 
tələbləri istehlakçıları qane edirsə və Azərbaycan Respublikasının 
qüvvədə olan dövlət standartlarının məcburi tələblərindən aşağı 
səviyyədə deyilsə, onların dövlət standartları kimi qəbul 
edilməsinədək müəssisələr tərəfindən istifadəsinə yol verilir. 

Məhsulların beynəlxalq (regional), milli və xarici ölkələrin 
standartlarına uyğun olaraq hazırlanmasına və göndərilməsinə, həmin 
ölkələrin istehlakçısının (sifarişçisinin) təklifi ilə, müqavilə 
(kontrakt) əsasında yol verilə bilər. 

Standartların tələblərinin pozulmasına yol verən şəxslər 
Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə uyğun 
olaraq məsuliyyət daşıyırlar. 

Azərbaycan Respublikasının standartlaşdırma üzrə normativ 
sənədləırindən başqa dövlətlər, onların hüquqi və fiziki şəxsləri 
əməkdaşlıq haqqında müqavilə və ya razılaşmalar, yaxud həmin 
sənədləri təsdiqləmiş Azərbaycan Respublikasının uyğun orqanının, 
müəssisəsinin və təşkilatlarının icazəsi əsasında istifadə edə bilərlər. 

 
10.7. Standartlara əməl edilməsinə dövlət nəzarəti 

 
Azərbaycan Respublikasının dövlət standartlarının eləcə də 

dövlətlərarası standartların məcburi tələblərinə riayət edilməsinə 
dövlət nəzarətinin Azərbaycan Respublikası ərazisində ARSMPDK 
və öz səlahiyyətləri daxilində başqa dövlət idarəetmə orqanları 
həyata keçirirlər. 

Standartlara riayət edilməsi üzrə dövlət nəzarətinin əsas 
vəzifəsi, özündə standartlaşdırma obyektlərinə verilən məcburi 
tələbləri əks etdirən, Azərbaycan Respublikası qanunlarının və 
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Azərbaycan Respublikası standartlarının pozulma ehtimalının 
qabağını almaqdan ibarətdir. 

Dövlət nəzarəti obyektlərinə aşağıdakılar daxildir: 
- standartlaşdırma üzrə normativ sənədlər və texniki sənədlər; 
- məhsul, xidmət və proseslər; 
- dövlət nəzarəti üzrə qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun 

başqa obyektlər. 
Dövlət nəzarəti aşağıdakı hallarda həyata keçirilir: 
- məhsulıun işlənməsində, istehsalında, realizə edilməsində (o 

cümlədən ixracatında), istismarında, təmirində, saxlanmasında, 
daşınmasında, görülən işlərdə və göstərilən xidmətlərdə standartların 
tələblərinə riayət edilməsinin yoxlanması; 

- məhsulun sınağı, o cümlədən sertifikatlaşdırma sinağı. 
ARSMPDK-nın dövlət nəzarəti orqanları və başqa dövlət 

idarəetmə orqanları öz səlahiyyətləri daxilində fəaliyyətlərini həyata 
keçirdikdə, idarəetmə orqanları və istehlakçıların ictimai təşkilatları, 
sığorta cəmiyyətləri (assosiasiyaları), hüquq mühafizə orqanları ilə 
qarşılıqlı əlaqədə olur, həvalə edilmiş vəzifələrin yerinə 
yetirilməsində köməklik göstərirlər. 

Qarşılıqlı əlaqə, standartların və texniki şərtlərin təkmilləşdi-
rilməsi, məhsulun keyfiyyətinin və istehsalın effektliliyinin yük-
səldilməsi, insanların həyatının, sağlamlığının və əmlakının təh-
lükəsizliyinin təmin edilməsi, ətraf mühitin qorunması məqsədilə 
yaradılır. 

ARMSPDK-nın dövlət nəzarəti orqanları və başqa dövlət ida-
rəetmə orqanları öz səlahiyyətlərinə uyğun olaraq idarəetmə orqanlarına 
və ictimaiyyətə məhsulun keyfiyyəti haqqında məlumat verir. 

 
10.8. Standartlaşdırmanın metodiki əsasları 

 
Standartın yüksək keyfiyyəti, buraxılan məhsulun yüksək 

keyfiyyətini xarakterizə edir. Standartlaşdırma təcrübəsi göstərir ki, 
standartların yüksək keyfiyyətini və effektivliyini təmin etmək üçün 
onların işlənməsi mərhələlərində bir sıra vacib prinsipləri həyata 
keçirmək lazımdır. 
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1.  Sistemlilik prinsipi. Texniki tərəqqi və məhsulun 
keyfiyyətinə verilən yüksək tələblər istehsal prosesinə (insan əməyi, 
istifadə edilən avadanlıqlar, tərtibatlar, alətlər, nəzarət vasitələri) 
sistemli yanaşmağı tələb edir. Sistem kimi, fəaliyyəti ən az məsrəflə 
maksimum effektivlik təmin edən qarşılıqlı əlaqəli elementlərin 
məcmuu başa düşülür. Sistemin elementlərinin say əlaqələri 
qanunauyğun (determinləşmiş) və təsadüfi ola bilər. Sistemə daxil 
olan qarşılıqlı əlaqəli elementlərin məcmuu, müxtəlif səviyyələrdə 
tabeçilik asılılığını qurmağa imkan verən strukturu yaradır. 

2.  Komplekslilik və optimal məhdudiyyət prinsipi. 
Standartları işləyərkən, standartlaşdırmanın son obyektinə təsir edən 
bütün əsas elementləri nəzərə almaq lazımdır. Standartlaşdırmada 
əmək tutumunu azaltmaq məqsədi ilə əsas obyektə cüzi təsir edən 
elementlər nəzərə alınmır. Burada qarşılıqlı əlaqəli maddi və qeyri 
maddi elementlərin kompleksi üçün xüsusiyyət və tələblər sisteminə 
baxılır. Bu prinsipdə elementlərə verilən tələblər, standartlaşdırma 
obyektinə verilən tələblərdən asılı olaraq müəyyənləşdirilir. 

3.  Mütərəqqilik və standartların optimallaşdırılması 
prinsipi. Standartlarda  təyin edilən norma, xüsusiyyət və tələb 
göstəriciləri elmin, texnikanın və istehsalın dünya səviyyəsinə uyğun 
olmalıdır. Onlar standartlaşdırılan obyektlərin inkişaf meylini nəzərə 
almalıdırlar. Burada məhsulun elə optimal keyfiyyət göstəriciləri 
təyin edilməlidir ki, onlar nəinki məhsulun yeni keyfiyyətinin 
effektevliyini, eyni zamanda onun hazırlanmasını, materialına və 
istismarına sərf olunan məsrəfləri də nəzərə alsın, yəni ən az 
məsrəflərlə maksimum iqtisadi səmərə əldə edilsin. 

4.  Standartlaşdırılan məmulların funksional qarşılıqlı 
əvəzolunmasının təmin edilməsi prinsipi. Məmulların istismar 
göstəricilərinə görə qarşılıqlı əvəz olunmasına imkan verən bu 
prinsip, kompleks və qabaqlayıcı standartlaşdırmada, həmçinin 
məmulların standartlaşmasında, onlara texniki şərtlərin işlənməsində 
və s. əsas aparıcı rola malik prinsipdir. 

5.  Standartların qarşılıqlı əlaqələndirilməsi prinsipi. Bey-
nəlxalq və milli ümumi texniki srandartların müxtəlifliyini və 
çoxsaylı olduğunu nəzərə alaraq, onların qarşılıqlı əlaqəsini yaratmaq 
lazımdır. Kompleks standartlaşdırma metodu bu prinsipin vacibliyini 
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və effektivliyini sübut edən ən inandırıcı misaldır. Bu prinsip bütün 
standartlara aiddir. Bundan başqa standartlaşdırmanın müxtəlif 
terminlərinin və anlayışlarının qarşılıqlı əlaqəsini təmin etmək də 
mühüm məsələlərdən biridir. 

6.  Standartların işlənməsinin elmi tədqiqat prinsipi. Stan-
dartların işlənməsi və onların tətbiqi üçün nəinki praktiki təcrübənin 
geniş ümumiləşdirilməsi, eyni zamanda xüsusi nəzəri, eksperimental 
və təcrübi-konstruktor işlərin aparılması lazımdır. Bu prinsip stan-
dartların bütün növlərinə aiddir. 

7.  Üstün tutma prinsipi.  Adətən detalların tip ölçülərini və 
tip birləşmələrini, müsaidələr və oturtmaların sıralarını və digər 
parametrləri sənayenin bütün sahələri üçün eyni vaxtda 
standartlaşdırırlar. Qarşılıqlı əvəzolunmanın səviyyəsini yüksəltmək 
məmulların və pəstahların, kəsici alətlərin, tərtibatların, kalibirlərin 
və s. say müxtəlifliyini azaltmaq üçün üstün tutma prinsipindən isti-
fadə edirlər. Bu prinsipə görə standartlaşdırılmış parametrlərin bir 
neçə sırasını müəyyənləşdirirlər. Burada standartlaşdırılmış 
parametrlər seçilərkən birinci sıranı ikinci siraya, ikinci sıranı 
üçüncüyə və s. üstün tuturlar. Bu prinsipə görə metrik yivlərin 
diametrləri və addımları, normal bucaqların sırası, hamar silindrik 
səthlər üçün müsaidələr və oturtmalar təyin edilmişdir. 

8.  Dinamiklik prinsipi. İstehsalın effektivliyini artırmaq üçün 
mütəmadi olaraq standartlaşdırma obyektlərinə verilən tələblərə 
yenidən baxılır. Burada  məqsəd obyektləri texniki tərəqqinin 
tələblərinə uyğunlaşdırmaqdır. 

9.  Materialların xüsusi məsrəflərinin azaldılması prinsipi. 
Bu prinsipin məqsədi az material məsrəflər ilə çoxlu sayda yüksək 
keyfiyyətli məhsul istehsal etməkdir. 

 
10. 9. Kompleks standartlaşdırma 

 
Kompleks standartlaşdırma, konkret problemin optimal həllini 

təmin etmək məqsədi ilə kompleks standartlaşdırma obyektinə, onun 
əsas elementlərinə, obyektə təsir edən maddi və qeyri maddi 
faktorlara qarşılıqlı əlaqəli tələblər sisteminin təyin və tətbiq edil-
məsinin məqsədyönlü və planlı şəkildə həyata keçirilməsinə deyilir. 
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Ümumiyyətlə, kompleks standartlaşdırma,  məhsulun keyfiyyətinin 
tələb edilən vaxt müddətində, iqtisadi cəhətdən optimal səviyyədə 
təmin edən qarşılıqlı təsirə malik faktorların sistemləşdirilməsi, 
optimallaşdırılması və əlaqələndirilməsidir. 

Maşınların və digər məmulların keyfiyyətini, onların istehsa-
lının və istismarının effektivliyini təyin edən əsas faktorlara aşağı-
dakılar aiddir: konstruksiyaların, layihələndirmənin metodlarının və 
maşınların möhkəmliyə, etibarlılığa və dəqiqliyə hesablanmasının 
təkmilləşdirilməsi; tətbiq edilən xammalın, materialın, yarımfab-
rikatların, alınmış məhsulların keyfiyyəti; vahidləşdirmə, aqreqat-
laşdırma, standartlaşdırma dərəcəsi; texnologiyanın və istehsal va-
sitələrinin, nəzarətin və sınağın səviyyəsi; qarşılıqlı əvəzolunmanın, 
istehsalın təşkilinin və maşınların istismarının səviyyəsi; fəhlələrin 
hazırlığı və onların gördüyü işin keyfiyyəti. Maşınların yüksək 
keyfiyyətini təmin etmək üçün göstərilən faktorların optimallaş-
dırılmasına layihələndirmədə, istehsalda və istismar zamanı keyfiy-
yətə qoyulan tələblərin qarşılıqlı  uyğunlaşmalarına ciddi şəkildə fi-
kir verilməlidir. Kompleks standartlaşdırma qarşılıqlı əlaqəli stan-
dartlar kompleksinin işlədilməsinə imkan verir. 

 
10.10.  Qabaqlayıcı standartlaşdırma 

 
Qabaqlayıcı standartlaşdırma, proqnozlara görə gələcək plan-

laşdırma dövründə optimal olan, standartlaşdırma obyektinə təc-
rübədə mövcud olan normalardan artıq tələblər təyin edən standart-
laşdırmaya deyilir. Qabaqlama məmula, onun vacib parametrlərinə 
və keyfiyyət göstəricilərinə, istehsalın metodları və vasitələrinə, 
sınağa nəzarətə və s. aid ola bilər. Qabaqlayıcı standartlaşdırmanın 
obyekti məmulların mühüm növləri və proseslər (normalar, xü-
susiyyətlər,tələblər) ola bilər. Artırılmış keyfiyyət göstəricilərinə ma-
lik məmullara standartın vaxtında işlənməsi göstərici kimi adətən 
qabaqlama dövrü Tq-ni götürürlər. Standartın təsdiq etmə momenti  
ttəs və istehsalın başlanma dövrünə tu.b-yə görə Tq - ni təyin etmək 
olar: 

 
               Tq=tu.b-ttəs .                                   (10.1) 
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Qabaqlama dövrü  Tq - nin artırılması yeni standartın tələblərini 

tam nəzərə almağa imkan verir. 
Qabaqlayıcı standartlaşdırma elm və texnikanın ən yeni nailiy-

yətlərinə əsaslanır, mütərəqqi tələblərdən, normalardan, 
konstruksiyalardan və s. istifadə edir. 
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XI FƏSİL. DÖVLƏT, SAHƏ, MÜƏSSİSƏ 
STANDARTLARININ VƏ TEXNİKİ ŞƏRTLƏRİN 

İŞLƏNMƏSİ 
  

11.1. Dövlət standartlarının işlənməsi 
 

Azərbaycan Respublikasının dövlət standartları Azərbaycan 
Respublikasının standartlaşdırma təşkilatlarının plan tapşırıqları, 
texniki komitələrin proqramları (planları) və standartların işlənib 
hazırlanması müqavilələrinə uyğun olaraq həyata keçirir. 

Standartların işlənməsində Azərbaycan Respublikasının qüv-
vədə olan qanunları, Azərbaycan Respublikasının dövlət standar-
tlaşdırma sisteminin standartları və standartlaşdırma üzrə normativ 
sənədlər, həmçinin standartlaşdırma üzrə beynəlxalq və regional 
təşkilatların sənədləri və AZS 1.0  nəzərə alınmalıdır. 

Standartlar işlənərkən müəssisələrin apardığı elmi-tədqiqat, 
təcrübi- konstruktor, təcrübi-texnoloji, layihə işlərinin, patent tətqi-
qatlarının  nəticələrindən, həmçinin elm və texnika sahəsində xarici 
ölkələrin məlumatlarından istifadə olunur. 

Standart adətən aşağıdakı mərhələlərlə işlənib hazırlanır:  
1-ci mərhələ - standartın işlənməsinin təşkili; 
2-ci mərhələ-standart layihəsinin (ilk redaksiya) işlənməsi; 
3-cü mərhələ-standart layihəsinin (son redaksiya) işlənməsi və 

təsdiq üçün təqdimi; 
4-cü mərhələ-standartın təsdiqi və dövlət qeydiyyat; 
5-ci mərhələ-standartın nəşri. 
Standartların tərtibi, şərhi, rəsmiləşdirilməsi, məzmunu və 

işarələnməsi AZS 1.5 üzrə aparılır. 
Standartların işlənməsindən qabaq, adətən, layihəçiyə (TK və 

ya müəssisəyə), ona təhkim edilmiş standartlaşdırma obyektləri üzrə 
standartların işlənməsi üçün sifariş hazırlanır və təqdim edilir. 

Sifarişləri TK-yə müəssisə, şəxsi əmək fəaliyyəti ilə məşğul 
olan vətəndaşlar, Azərbaycan Respublikasındakı idarəetmə orqanları 
təqdim edə bilərlər. 

Sifarişin hazırlanması və baxılması, Azərbaycan 
Respublikasının dövlət standartlarının illik planının formalaşması, 



332 
 

standartların işlənməsi üçün müqavilə bağlanması ARMSPDK 
tərəfindən qoyulmuş qaydalarla həyata keçirilir. 

Layihəçi standartın layihısinin işlənməsini təşkil edir və 
müqaviləyə əsasən verilmiş müddət ərzində standartın mərhələlərinin 
yerinə yetirilməsi vaxtını müəyyənləşdirir. 

TK-nın (müəssisə) işçi qrupu standartın layihəsini və ona 
izahedici qeydi hazırlayır. 

Standart layihəsi üçün izahedici qeyddə aşağıdakılar göstərilir: 
- müvafiq sənəd təqdim etməklə standartın işlənməsi üçün əsas; 
- standartlaşdırma obyektinin qısa xarakteristikası; 
- standart layihəsinin beynəlxalq (regional) standartlara və 

başqa ölkələrin milli standartlarına uyğunluğu haqqında məlumat; 
- standart layihəsinin patent təmizliyi haqqında məlumat; 
- standart layihəsinin standartlaşdırma üzrə başqa normativ 

sənədlərlə qarşılıqlı əlaqəsi və onların yenidən baxılması, 
dəyişdirilməsi və ya ləğvi barədə təkliflər; 

- standart layihəsinin rəy üçün göndərilməsi haqqında məlumat, 
həmçinin ən mühüm nöqsanların və təşkilatların (son redaksiya 
üçün) ümumləşdirilmiş qısa xarakteristikası; 

- əgər razılaşdırma aparılıbsa, o barədə məlumat; 
- informasiya mənbələri. 
Layihəçi, işlənmiş standartın layihəsini, müqavilənin 

şərtlərinin, Azərbaycan Respublikası dövlət standartlaşdırma sistemi 
standartlarının və qanunvericiliyinin tələblərinə uyğunluğunu 
göstərən izahedici qeydlə birlikdə elmi-texniki şuraya (ETŞ) və ya 
TK üzvlərinə göndərir. 

ETŞ və yaTK üzvləri standartın layihəsinə baxır (iclasda, mək-
tublaşma, danışıq yolu ilə) və bu bərədə öz təkliflərini hazırlayır. 

Layihəçi (TK) təklifləri nəzərə almaqla standart layihəsinin ilk 
redaksiyasını hazırlayır. 

Layihəçi (TK) rəy almaq üçün standart layihəsini (ilk redak-
siya) izahedici qeydlə birlikdə aşağıdakı müəssisələrə göndərir: 

- sifarişçi təşkilata; 
- dövlət təftiş orqanlarına, əgər onlar TK üzvləri deyillərsə; 
- standartın tədbiqini təşkill edən təşkilatlara; 
- TK üzvlərinə. 
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Marağı olan müəssisələr və mütəxəssislər standart layihəsini 
aldıqdan sonra, iki ay müddətindən gec olmamaq şərtilə ona iki 
nüsxədə rəy hazırlayıb layihəçiyə (TK) göndərirlər. 

Standartın layihəsi üzrə nöqsan və təkliflər aşağıdakı 
ardıcıllıqla yerinə yetirilir: 

- bütövlükdə layihə üzrə; 
- FƏSİLlər, yarımFƏSİLlər, bəndlər, yarımbəndlər və əlavələr    

üzrə. 
Standart layihəsində nəzərdə tutulan tələblərə  yenisinin əlavə 

edilməsi, çıxarılması və ya dəyişdirilməsi təklifləri əsaslandırıl-
malıdır. 

Layihəçi (TK) verilən rəyləri nəzərə alaraq standart layihəsinin 
son redaksiyasını hazırlayır. Layihəçi (TK) standart layihəsini (son 
redaksiya) razılaşdırmaq üçün izahedici qeydlə birlikdə aşağıdakılara 
göndərir: 

- sifarişçiyə (TK üzvlərinə); 
- dövlət nəzarət orqanlarına. 
Dövlət nəzarət orqanları standart layihəsini aldığı gündən  bir 

ay  müddətədək razılaşdırır və ya öz səlahiyyətləri daxilində standart 
layihəsinin tələbləri üzrə əsaslandırılmış təkliflərlə  rəy  verirlər. 

Layihəçi (TK) yeni təklifləri nəzərə alaraq standart layihəsini 
tamamlayır. 

Layihəçinin (TK)  ETŞ iclasında standart layihəsinə    baxılır. 
Səsvermə keçirilir və iclasın qərarı protokollaşdırılır. 

Layihəçi (TK) standart layihəsini təsdiq üçün ARSMPDK-nə 
göndərmək haqqında qərar qəbul edir. 

Layihəçi (TK) standart layihəsini aşağıdakı sənədlərlə birlikdə 
təsdiq üçün göndərməlidir: 

- idarə rəhbərliyinin (TK sədrinin) imzası ilə məktub; 
- standartın layihəsi (son redaksiya), üç nüsxədə (bunlardan biri 

sənədin əsli olmalıdır); 
- standart layihəsi üçün izahedici qeyd, 1 nüsxədə 
ETŞ (TK) iclasında standart layihəsinin son redaksiyasına 

baxılması haqqında protokol, 1 nüsxədə; 
- standart layihəsinin son redaksiyasının   razılaşdırılma-sını 

təsdiq edən sənədin əsli (əgər o aparılıbsa), 1 nüsxədə; 
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- çap redaksiyasından keçmiş standart layihəsi, 1 nüsxədə; 
- standart layihəsi haqqında yekunlaşdırılmış rəy, 1 nüsxədə. 
Eyni zamanda standart layihəsi (son redaksiyası) izahedici 

qeydlər və ETŞ-in (TK) iclasının protokolu ilə standart sifarişçisinə 
göndərilir. 

ARMSPDK standartı nəzərdən keçirir və onun təsdiqi üçün 
qərar qəbul edir. 

Standart layihəsinin təsdiqindən qabaq ARSMPDK, onun qa-
nunvericiliyə və Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan dövlət 
standartlarının normalarına, standartların quruluş    qaydalarına və 
ifadəsinə uyğunluğunu yoxlayır. 

Standartı təsdiq edərkən onun həyata keçirilməsi üçün lazım 
olan tədbirləri nəzərə almaqla, tətbiq edilmə (qüvvəyə minmə) tarixi 
müəyyən edilir. Adətən standartın qüvvədə olma müddəti göstə-
rilmir. 

Standartın dövlət qeydiyyatı ARSMPDK tərəfindən müəyyən 
edilmiş qaydada həyata keçirilir. 

Standartın yeniləşdirilməsi, onun əhalinin tələbatına, respub-
likanın iqtisadiyyatı və müdafiə qabliyyətinə uyğun saxlanması üçün 
həyata keçirilir. 

Layihıçi (TK), standartın yeniləşməsi üzrə müəssisələrdən və 
mütəxəssislərdən, həmçinin dövlət nəzarət orqanlarından alınan 
təklifləri ümumiləşdirir. 

Müəssisə və mütəxəssislər yenidən baxılmış və ya dəyişiklik 
edilmiş  standartın  layihəsini təklif kimi təqdim edə bilərlər. 

Verilən təklifləri nəzərə alaraq layihəçi (TK) standartda edi-
ləcək dəyişikliklər layihəsini (standarta yenidən baxılma təkliflərini) 
və ya standartın ləğv edilməsi təklifini işləyib hazırlayır və göndərir. 
ARSMPDK isə lazımi qərar qəbul edir. 

Məhsul buraxılışı (xidmət göstərilməsi, proseslərin aparılması) 
dayandırıldıqda, standartı əvəz edəcək digər normativ sənəd işlənib 
hazırlandıqda və başqa xüsusi hallarda APSMPDK aidiyyatı 
standartın ləğvini həyata keçirir. 

Standartda dəyişiklik, standartın ayrı-ayrı tələbləri əvəz və ya ləğv 
olunduqda, yaxud standarta yeni tələblər əlavə olunduqda edilir. 
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Məhsul standartında dəyişiklik, ona yeni məhsul  ilə     qarşılıq-
lı əvəzolunmasını və uyğunlaşmasını pozmayan yeni, qabaqcıl tə-
ləblər əlavə edildikdə aparılır. 

Standarta redaksiya və ya istinad xarakterli dəyişikliklər üçün 
müstəqil sənəd işlənilmir. Standartlara belə dəyişikliklər, məhsulun 
(xidmətin) keyfiyyəti ilə əlaqədar tələblərin əvəz edilməsi (əlavə edil-
məsi, ləğv olunması), beynəlxalq, regional və başqa ölkələrin milli 
standartlarının istifadə edilməsi ilə əlaqədar daxil edilir. 

Standarta edilmiş hər bir dəyişikliyə ARSMPDK sıra nömrəsi 
verir və bu  dəyişikliyin  qüvvəyə minmə tarixini adətən dəyişikliyin 
təsdiqindən 6 aydan gec olmayaraq müəyyənləşdi-rirlər. 

Standarta yenidən baxılanda qüvvədə olan standartın əvəzinə 
yeni standart işlənib hazırlanır. Bu halda onun hansı standartı əvəz 
etdiyi göstərilir. Yeni standarta köhnə standartın işarəsi verilir və 
təsdiq olunma ilini göstərən iki axırıncı rəqəm dəyişdirilir. Yeni 
qabaqcıl tələblər, qüvvədə olan standart üzrə hazırlanan məhsula 
nəzərən yeni məhsulun qarşılıqlı əvəzolunma qabiliyyətini və (və ya) 
əsas göstəricilərini dəyişdirirsə, məhsulun standartına yenidən 
baxılır. 

Konkret məhsulun standartına yenidən baxıldıqda, əgər əvvəl-
lər buraxılmış, istismarda olan məhsullar üçün ehtiyat hissələri 
hazırlanırsa və təmir işləri aparılırsa, qüvvədə olan standart ləğv 
edilmir. Bu halda  layihəçi qüvvədə olan standarta dəyişiklik layihəsi 
hazırlayır və onun tətbiq sahəsini müəyyənləşdirir. 

Bu standart ancaq istismarda olan məmulatın təmiri və ehtiyat 
hissələrinin hazırlanması üçün tətbiq edilməlidir. 

Bu halda belə dəyişiklik edilən standartın qeydiyyat nömrəsi 
saxlanılır. 

Standarta yenidən baxıldığı zaman qarşılıqlı əlaqəli normativ 
sənədlərin də ləğvi və ya yeniləşməsi üçün təkliflər hazırlanır. 

Layihəçi (TK) standartın ləğv edilmə təklifi ilə razılaşdıqda, 
müəssisə rəhbərliyinin və ya TK sədrinin imzası ilə 1 nüsxədə 
aşağıdakı sənədləri məktubla birlikdə ARSMPDK göndərir: 

- standartın ləğv edilməsi haqqında ETŞ (TK) iclasının 
protokolu, həmçinin onun əvəzinə hansı sənədin işlədilməsi və ya 
əvəzolunmadan ləğvi haqqında məlumat; 
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- əvvəlcədən standartın razılaşdırıldığı və TK-nin üzvü 
olmayan dövlət nəzarət orqanlarının standartın ləğvinin mümkünlüyü 
ilə razılığını təsdiq edən sənədlərin əsli. 

ARSMPDK, standartın ləğvi haqqında sənədi qeydiyata alır və 
bu məlumatı “Azərbaycan Respublikasının dövlət standartı” 
haqqında məlumat kitabçasında, adətən standartın ləğvi tarixindən 3 
aydan gec olmayaraq nəşr etdirir. 
 

11.2. Sahə standartlarının işlənməsi 
 
Sahə standartları, sahənin dövlət idarəetmə orqanlarının 

(sahəyə aid standartlaşdırma planı üzrə) tapşırıqlarına əsasən, 
standartlaşdırma baza təşkilatları, təsərrüfat subyektlərinin bölmələri 
(xidmətləri) tərəfindən hazırlanır. Sahə standartları müqavilə əsa-
sında standartlaşdırma üzrə texniki komitələr tərəfindən də işlənib 
hazırlana bilər. 

Sahə standartları, sahənin məhsullarına, işlərinə və xidmətlə-
rinə tətbiq etmək üçün hazırlanır. Zəruriyyət olduqda təşkilati-me-
todiki və ümumitexniki sahə standartları da hazırlanır. 

Hər hansı bir obyekt üçün beynəlğalq, dövlətlərarası və Azər-
baycan Respublikasının standartları mövcud olarsa, sahə standartları 
məhsullara, işlərə, xidmətlərə yüksək tələblər müəyyən edə bilər. 
Həmçinin sahənin xüsusiyyətlərinə uyğun istifadə olunan normaları 
və tələbləri məhdudlaşdıra bilər. 

Sahə standartlarının tələblərinin Azərbaycan Respublikasının 
müvafiq standartlarının və (və ya) dövlətlərarası standartların tələb-
lərinə uyğun olmasına, onları təsdiq edən dövlət idarəetmə orqanları 
məsuliyyət daşıyır. 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində sahə standartları, onları 
təsdiq edən dövlət idarəetmə orqanlarının tabeçiliyində olan 
müəssisələr tərəfindən tətbiq edilir. Digər təsərrüfat subyektləri sahə 
standartlarını könüllü əsaslarla tətbiq edirlər. 

Sahə standartlarının məhsullara, işlərə və xidmətlərə olan 
tələbləri standartın əhatə sahəsinə uyğun olaraq təsərrüfat subyektləri 
tərəfindən mütləq yerinə yetirilməlidir. Sahə standartlarının tələbləri, 
vaxtlı-vaxtında elmi, texniki, texnoloji nailiyyətlərin, həmçinin 
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Azərbaycan Respublikasının və (və ya) beynəlxalq (regional) 
standartların tələblərinə uyğunlaşdırılma-lıdır. 

Müəyyən hallarda xarici ölkələrin beynəlxalq, regional və milli 
standartları sahə  standartları kimi tətbiq oluna bilər. 

Təşkilati-metodiki vahidliyə nail olmaq və işlərin yerinə 
yetirilməsinə nəzarət etmək məqsədilə sahə standartlarının işlənib 
hazırlanmasında beş mərhələ müəyyən edilir: 

1-ci mərhələ-sahə standartlarının işlənib hazırlanmasının 
təşkili; 

2-ci mərhələ-standartın layihəsinin işlənib hazirlanması (birinci 
redaksiya); 

3-cü mərhələ-sahə standartı layihəsinin son redaksiyasının 
işlənib hazırlanması, razılaşdırılması və onun təsdiq olunmağa 
təqdim edilməsi; 

4-cü mərhələ-sahə standartının təsdiq edilməsi və qeydiyyatdan 
keçirilməsi; 

5-ci mərhələ-standartın nəşri. 
Qeyd: sahə standartlarının işlənib hazırlanması mərhələlərinin 

birləşdirilməsinə yol verilir, bu da standartın işlənib hazırlanması 
müqaviləsində öz əksini tapmalıdır. 

Sahə standartlarının tərtibi, ifadəsi, rəsmiləşdirilməsi və 
məzmunu AZS 1.5-ə müvafiq olmalıdır. 

Sahə standartının işlənib hazırlanması zəruriyyəti əsaslandırıl-
malıdır. 

Sifarişlərin hazırlanması, müzakirə edilməsi, sahə standartlaş-
dırılmasının illik planının tərtib edilməsi və sahə standartlarının iş-
lənib hazırlanmasına dair müqavilənin bağlanması, dövlət idarəetmə 
orqanlarının müəyyən etdiyi müvafiq qaydalara əsasən həyata 
keçrilir. 
         Zərurət olduqda müqaviləyə əlavə kimi aşağıdakıları müəyyən-
ləşdirən texniki tapşırıq işlənib hazırlanır: 

- standartlaşdırma obyekti və  tətbiq sahəsi; 
- standartın bölmələri və standartın müəyyən etdiyi əsas tə-

ləblər nomenklaturası; 
- standartın işlənib hazırlanma mərhələləri; 
- standartla birlikdə təqdim olunan sənadlərin siyahısı; 
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- standart lahiyəsini razılaşdırmalı olan idarəetmə orqanları və 
(və ya) müəssisələrinin siyahısı; 

- sifarişçinin digər tələbləri. 
Sahə standartı lahiyəsinin  birinci redaksiyası hazırlanır, 

izahedici məktub və zərurət olduqda təşkilati texniki tədbirlər planı 
əlavə edilir. Sahə standartlarının layihələrinə əlavə olunan izahedici 
məktubun quruluşu, ifadəsi, tərtibi və məzmunu AZS 1.2- yə müva-
fiq olmalıdır. Sahə standartının layihəsi (birinci redaksiya), izahedici 
məktub və əsas tədbirlər planının layihəsi, bu sənədləri işləyib 
hazırlayan təşkilat tərəfindən çoxaldılaraq rəy üçün marağı olan 
təşkilatlara göndərilir. Sahə standartı layihəsinin alındığı gündən 15 
gün müddətindən gec olmayaraq təşkilatlar standartı işləyib 
hazırlayanlara öz rəylərini göndərirlər. Sahə standartının layihəsinə 
verilən rəyin quruluşu, ifadəsi, tərtibatı AZS 1.2- də müəyyən edilən 
qaydada olmalıdır. Alınmış rəylər əsasında məlumat vərəqəsi tərtib 
edilir. Daxil olunmuş iradlar və təkliflər nəzərə alınmaqla AZS 1.2- 
yə uyğun olaraq sahə standartının son redaksiyasının layihəsi işlənib 
hazırlanır. Sahə standartının layihəsinin son redaksiyasının 
razılaşdırılması AZS 1.2- nin müəyyən etdiyi qayda əsasında aparılır. 
Sahə standartı layihəsinin son redaksiyası təsdiq edilmək üçün 
müvafiq dövlət idarəetmə orqanına göndərilir. Sahə standartları 
layihələrinin təsdiq etmək üçün göndərilməsi qaydası müvafiq 
idarəetmə orqanı tərafindən müəyyən edilir. 

Dövlət sahə idarəetmə orqanı sahə standartını nəzərdən keçirir 
və onun təsdiq edilməsi haqqında qərar qəbul edir, yaxud bu orqan 
tərəfindən müəyyən edilmiş qaydaya müvafiq onu yenidən işləmək 
üçün geri qaytarır. 

Sahə standartını təsdiq etməzdən əvvəl təsdiq edən orqan, onun 
Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə, Azərbaycan Respub-
likası standartlarının, beynəlxalq və dövlətlərarası standartların tələb-
lərinə, metroloji norma və qaydalara, terminologiya tələblərinə, 
quruluş, ifadə, tərtib qaydalarına uyğunluğunun ekspertizasını təmin 
edir. 

Sahə standartını təsdiq etdikdə, onun tətbiq edilməyə hazırlan-
ması ilə əlaqədar olan tədbirlərin həyata keçirilmə müddətləri nəzərə 
alınmaqla standartın tətbiq edilmə tarixi müəyyən olunur. Sahə 
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standartının təsir müddəti, onu təsdiq edən orqan ilə sifarişçinin 
razılaşmasından sonra müəyyən edilir. Sahə standartları, ARSMPDK 
tərəfindən, onun müəyyən etdiyi qaydaya uyğun olaraq qeydiyyatdan 
keçirilir. 

Sahə standartının işarə edilməsi SS AZ indeksindən,sahə 
idarəetmə orqanlarının rəqəmli şərti işarəsindən ARSMPDK ilə 
razılaşdırılmış qeydiyyat nömrəsi və tire ilə ayrılan axırıncı iki rəqəm 
təsdiq edildiyi ildən ibarətdir. 

Sahə standartlarının nəşri, yenidən nəşri, fondunun yaradılması 
və aparılması standartı təsdiq edən dövlət idarəetmə orqanları tərə-
findən təmin edilir. 

Bu orqanlar, istifadə edənləri, sahə standartları haqqında infor-
masiya və standartların özləri ilə, onların müəyyən etdiyi qayda 
əsasında təmin edirlər. 

Qüvvədə olan sahə standartının yenidən baxılması, dəyişdiril-
məsi və ləğv edilməsi, onları təsdiq edən orqanlar tərəfindən AZS 
1.2- yə uyğun həyata keçirilir. 

Sahə standartında dəyişikliklər əsas standart üçün müəyyən 
edilmiş razılaşdırılma, təsdiq edilmə və qeydiyyat qaydasında 
aparılmalıdır. 

Qəbul edilmiş, dəyişdirilmiş və ləğv edilmiş sahə standartları 
barədə informasiya, ARSMPDK, onun müəyyən etdiyi qaydada 
təqdim edilir. 

                  
11.3. Müəssisə standartlarının işlənməsi 

 
Müəssisə standartları müəssisə və müəssisə birlikləri, o cümlə-

dən assosiasiyalar, konsernlər, səhmdar cəmiyyətləri, sahələrarası, 
regional  və digər birliklər tərəfindən ancaq özündə hazırladığı və 
tətbiq etdiyi məhsul, proses və xidmətlərə o cümlədən: 

1) məhsulun sərbəst halda göndərilməyən tərkib hissəsinə, 
texnoloji tərtibatlara və alətlərə; 

2) texnoloji proseslərə, ümumi texnoloji normalara və onlara 
olan tələblərə; 
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3) müəssisə daxilində göstərilən xidmətlərə tətbiq edilir. 
Müəssisə standartı istehsalın təşkili və idarəsi prosesləri üçün işlənib 
hazırlanır və təsdiq edilir. 

Dövlətlərarası müqaviləyə əsasən və ya milli orqanın razılığı ilə 
başqa ölkələrin srandartları müəssisə standartları kimi tətbiq oluna 
bilər. Bu o halda həyata keçirilməlidir ki, onlara verilən tələblər xalq 
təsərrüfatının tələblərini ödəsin və onların əsasında işlənmiş 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət standartları və sahə standartları 
olmasın. 

Müəssisə standartları Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
standartlarının məcburi tələblərinə zidd olmamalıdır. 

Tədarük olunan məhsul üçün müəssisə standartları təsdiq olun-
mur. 

Müəssisə standartlarının işlənməsi, razılaşdırılması, təsdiqi, 
qeydi, nəşri, yeniləşdirilməsi (dəyişiklik və ya yenidən baxılması) və 
ləğvi qaydalarını, müəssisə bu standartın tələblərini nəzərə almaqla 
müəyyənləşdirir. Müəssisə standartlarının tərtibi, şərhi, rəsmi-
ləşdirilməsi, məzmunu və işarə olunması AZS 1.5 üzrə aparılır. 

Müəssisə standartlarını müəssisə rəhbəri (rəhbərin müavini) öz 
əmri ilə və ya standartın birinci səhifəsində şəxsi imzası ilə təsdiq 
edir. Müəssisə standartları müəssisə rəhbərinin əmri ilə təsdiq olun-
duqda, onun tətbiq edilmə tarixi müəyyən edilir və lazım olarsa, 
standartın tətbiqi üçün təşkilati-texniki tədbirlər təsdiq olunur. Adə-
tən müəssisə standartları bir qayda olaraq qüvvədə olma müddəti 
məhdudlaşdırılmadan təsdiq edilir. Standartın qüvvədə olma müddəti 
müəssisənin qərarı ilə məhdudlaşdırıla bilər. 

 
11.4. Texniki şərtlərin işlənməsi 

 
Texniki şərtlər (TŞ) konkret məhsul, xidmət üçün tələblər 

qoyan texniki sənəddir, mal göndərənlə və ya xidmət göstərənlə la-
yihəçi və ya istehsalçı ilə istehlakçı (sifarişçi) arasında münasibətləri 
tənzimləyir. 

Texniki şərtlər aidiyyatı məhsulun (məmulat, material, maddə 
və xidmətin) texniki sənədlər toplusunun ayrılmaz hissəsi və ya 
müstəqil sənədidir. 
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Texniki şərtlər aşağıdaı hallarda işlənib hazırlanır: 
- məhsul (xidmət) üçün dövlət və sahə standartları olmadıqda; 
- məhsulun (xidmət) standartın tələblərinə, norma və qaydalarına 

əlavələr edilməsi  və ya onların sərtləşdirilməsi labüd olduqda; 
- bir konkret məmulat, material və s. üçün; 
- bir neçə konkret məmulat, material, həmçinin xidmətlər üçün 

(qrup texniki şərtləri). 
Məmulat aşağıda göstərilən sənədlər əsasında buraxıla bilərsə, 

onda texniki  şərtlər hazırlanmaya bilər: 
- konkret məhsul (xidmət) növü standartı əsasında, həmçinin 

sifarişçinin (əsas istehlakçının) razılığı ilə; 
- fərdi məhsula texniki tapşırıq (kontrakt, protokol, konstruktor 

sənədləri və s.) üzrə; 
- məmulatın tərkib hissələrinin, həmin məmulatın sənədlər 

toplusuna daxil olan konstruktor sənədləri üzrə; 
- bir müəssisənin sifarişi ilə müəyyən həcmdə hazırlanan və 

sonralar emal ediləcək maddələrin, materialların və yarımfabri-
katların texniki sənədləri (texnoloji və konstruktor sənədləri) üzrə; 

- keyfiyyət göstəriciləri bircinsli məhsul qrupu standartında 
müəyyənləşdirilmiş qeyri-ərzaq xalq tələbatı mallarının  (mürəkkəb 
məişət kimyası məhsulları və nəqliyyat vasitələri istisna edilməklə) 
etalon - nümunə və nümunə - texniki təsviri üzrə; 

-  ancaq ixrac ediləcək məhsullar üçün (təhlükəsizlik və ətraf 
mühitin qorunması üzrə standartların məcburi tələblərini ödəmək 
şərti ilə), kontrakt əsasında. 

Ayrı-ayrı tələblər başqa məhsul standartlarında və ya texniki 
şərtlərdə müəyyənləşdirilmişsə, bu tələblər məhsulun texniki 
şərtlərində təkrar edilmir və uyğun bölmələrdə həmin normativ 
sənədlərə istinad edilir. 

Texniki şərtlərdə müəssisə standartına istinad verilə bilməz. 
Dövlətlərarası standart mövcud oldıqda, başqa ölkələrin  uyğun 

təşkilatı  ilə razılıq əsasında, onların beynəlxalq, regional və milli 
standartları texniki şərtlər kimi istifadə  edilə bilər. 

Texniki şərtin tətbiq edilmə tarixini layihəçi müəssisə sifarişçi 
müəssisə (istehlakçı) ilə birlikdə təyin edir. Texniki şərtin qüvvədə 
qalma müddəti sifarişçi ilə razılaşdırma əsasında hüdudlanmaya bilir. 
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Texniki şərtin tətbiq edilmə tarixini layihəçi müəssisə, sifarişçi 
müəssisə (istehlakçı) ilə birlikdə təyin edir. Texniki şərtin qüvvədə 
qalma müddəti sifarişçi ilə razılaşdırma əsasında hüdudlanmaya bilir. 

Texniki şərtin işlənib hazırlanması üzrə qərar qəbul edilməsi 
üçün əsas aşağıdakılardır: 

- məhsulun layihələndirilməsi üçün icraçı müəssisə və sifarişçi 
(istehlakçı) müəssisələrin qəbul etdiyi qaydada işlənmiş və təsdiq 
edilmiş trexniki tapşırıq; 

- dövlət məramnaməsi və ya rəhbər sənəd; 
- layihəçi müəssisənin və ya məhsul istehsalçısının (müəssisə-

nin, təşkilatın) təşəbbüsü. 
Texniki şərtə dəyişiklikləri, texniki şərtin əslini saxlayan müəs-

sisə işləyib hazırlayır. 
Texniki şərt giriş hissəsinə (tətbiq sahəsi) və aşağıdakı ardıcıl-

lıqla yerləşdirilmiş bölmələrə malik olmalıdır: 
- texniki tələblər; 
- təhlükəsizlik və ətraf mühitin qorunması tələbləri; 
- qəbul qaydaları; 
- nəzarət üsulları (sınaq, təhlil, ölçmələr); 
- daşınma və saxlama; 
- istismar üzrə göstərişlər; 
- istehsalçının zəmanəti. 
İstehsalın xüsusiyyətindən və məhsulun (xidmətin) təyinatından 

asılı olaraq TŞ-ə başqa bölmələr əlavə etməyə və ya ixtisar etməyə 
yol verilir. 

Texniki şərtlərin məcburi əlavəsində texniki şərtlərdə edilən 
istinad sənədlərinin siyahısı verilir. 

Lazım gəldikdə texniki şərtlərdə aşağıdakılar göstərilə bilər: 
- texniki şərt əsasında hazırlanan məhsulun nəzarəti, sınağı, 

qəbuluna hazırlıq və onların aparılması üçün lazım olan ölçü 
vasitələri, alət, ləvazimat, material və reaktivlərin siyahısı; 

- məhsulun texniki göstəricilərini müqayisə etmək üçün lazım 
olan etalonların (nümunələrin) siyahısı. 

Məhsulun istehsala qoyuluşu haqqında qərarı qəbul komissiyası 
verirsə, texniki şərtlər həmin komissiyada razılaşdırılmalıdır (ГОСТ 
15.001). 
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Layihəçi müəssisə texniki şərtləri sifarişçi (əsas istehlakçı) ilə 
razılaşdırdıqdan sonra, onları başqa razılaşdırılmalı sənədlərlə 
birlikdə bir aydan gec olmayaraq komissiya üzvü olan təşkilatlara 
göndərir. Dövlət nəzarəti orqanlarının səlahiyyətlərini əks etdirən 
texniki şərtlərin layihəsi həmin orqanlarla razılaşdırılmalıdır. 

Texniki şərtlərin layihəsinə rəy almaq üçün marağı olan 
təşkilatlara göndərilmə vacibliyini, layihəçi müəssisə, sifarişçi (əsas 
istehlakçı) ilə razılaşdırıldıqdan sonra təyin edir. Razılaşdırma 
təşkilatlarının qəbul komissiyası üzvü olan nümayəndələrinin məh-
sulun təcrübi nümunəsinin (təcrübi partiyasının) qəbul aktını im-
zalaması, texniki şərtlərin layihəsinin razılaşdırıldığına dəlalət edir. 

Texniki şərtlərin layihəsində məhsulun insanların həyatı və sağ-
lamlığı üçün təhlükəsizliyini təmin edəcək tələblər yürüdən başqa 
standartlara istinadla və ya onlardan çıxarışlar, eləcə də Dövlət 
Nəzarəti orqanlarının təyin etdiyi norma və qaydalardan çıxarışlar 
verilərsə, texniki şərtlərin layihəsi həmin orqanlarla razılaşdırılmır. 

Texniki şərtlərin layihəsi razılaşdırıcı təşkilatın rəhbərinin  
(müavininin) imzası və “RAZILAŞDIRILMIŞDIR” qrifi ilə rəsmi-
ləşdirilir. Razılaşdırılma  zamanı:“Qeydlərlə razılaşdırılıb” ifadəsinin 
yazılışına icazə verilmir. 

Texniki şərtlərdə ediləcək dəyişikliklər, onun qüvvədə olma 
müddətinin məhdudlaşdırılması və ya çıxarılması, texniki şərtlərin 
özlərinin razılaşdırılma qaydaları kimi razılaşdırılır. 

Məhsul istehsaldan çıxarıldıqda onun texniki şərtləri ləğv edilir. 
Məhsul bir neçə müəssisədə istehsal edilirsə, onun istehsalı bütün 
müəssisələrdən çıxarıldıqdan sonra texniki şərtlər ləğv edilə bilər. 
Əgər texniki şərtlərdən istehsaldan çıxarılmış, lakin istismarda olan 
məhsul üçün ehtiyat hissələri hazırlamaq və ya təmir məqsədləri 
üçün istifadə edilirsə, o ləğv edilmir, onun titul vərəqində “Təmir 
məqsədləri üçün” yazısı verilir və qüvvədə olma müddəti göstərilmir. 

Texniki şərtlərin və ona ediləcək dəyişikliklərin razılaşdırılma 
müddəti, texniki şərtləri hazırlamış təşkilatdan (müəssisədən) alınan 
vaxtdan, 15-gündən çox olmamalıdır. 

Texniki şərtləri onu işləyib hazırlayan müəssisə təsdiq edir. 
Texniki şərtlərə dəyişiklikləri texniki şərtlərin əslini saxlayan 

müəssisə təsdiq edir. Texniki şərtlərin (ona dəyişikliklərin) təsdiqi 
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müəssisə rəhbərinin (onun müavininin) titul vərəqində “təsdiq 
edirəm” qrifi altındakı imzası ilə rəsmiləşdirilir. Texniki şərtləri bir 
qayda olaraq qüvvədə qalma müddətini məhdudlaşdırmadan təsdiq 
edirlər. Lazım olduqda qüvvədə qalma müddəti sifarişçi (istehlakçı) 
müəssisənin razılığı ilə məhdudlaşdırıla bilər. 

Məhsul üçün texniki şərtləri işləyən müəssisə, ona işarə verir. 
Texniki şərtlərin işarəsinin strukturu aşağıdakılardan ibarətdir: 
- sənədin indeksi (TS); 
- dövlətin qısaldılmış adı (AZ); 
- texniki şərtlərin əslini saxlayan müəssisənin (təşkilatın) kodu-

səkkiz rəqəmli qeydiyyat sıra nömrəsi (əlamətləri); 
- təsdiqlənmə ilinin axırıncı iki rəqəmi. 
Bu standartın tələblərinə uyğun razılaşdırılmış və təsdiqlənmiş 

seriyalı və kütləvi istehsal məhsullarının texniki şərtləri dövlət qey-
diyyatına alınmalıdır. 

Təsdiq olunma günündən 1 aydan çox olmayaraq texniki şərtlər 
və ona dəyişikliklər dövlət qeydiyyatına təqdim edilir. 

Müşayiət məktubu ilə birlikdə dövlət qeydiyyatına  aşağıdakılar 
göndərilir: 

- texniki şərtlər (ona dəyişikliklər)- üç nüsxədə; 
- texniki şərtlərin titul vərəqində razılaşdırma imzaları olmadıq-

da, texniki  şərtlərin (ona dəyişikliklərin) razılaşdırıldığını təsdiq 
edən sənədlərin (məktub, teleqram, təcrübi nümunənin qəbul aktı və 
s.) surətləri; 

- məhsulun əlavəyə uyğun kataloq vərəqi. 
Texniki şərtləri işləyib hazırlayan müəssisə kataloq vərəqinin 

düzgün tərtibi üçün  məsuliyyət daşıyır. Texniki şərtlər dövlət 
qeydiyyatına kitabça şəkildə verilməlidir. 

ARSMPDK  özünün təyin etdiyi qaydada, alındığı andan 15 
günə qədər müddətdə texniki şərtlərin (ona dəyişikliklərin) 
qeydiyyatını yerinə yetirir. 

ARSMPDK texniki şərtlərin (ona dəyişikliklərin) titul vərəqinə, 
dövlət qeydiyyatına alınma tarixini və sayını əks etdirən möhür vu-
rur. 

Texniki şərtlərin (ona dəyişikliklərin) qeydiyyatdan keçmiş bir 
nüsxəsi texniki şərtləri işləyib hazırlayan və ya texniki şərtlərin əslini 
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saxlayan müəssisəyə (təşkilata) göndərilir ki, onlar dövlət qeydiyyatı 
haqqındakı məlumatları əslin titul vərəqinə köçürsünlər. 

Aşağıdakı məhsulların texniki şərtləri dövlət qeydiyyatından 
keçirilmir: 

- təcrübi nümunələr (təcrübi partiyalar); 
- suvenirlər və xalq bədii sənət məmulatları (qiymətli metallar-

dan və daşlardan hazırlanmış məmulatlardan başqa); 
- xammal, material və yarımfabrikatların texnoloji sənaye tul-

lantıları; 
- ayrılıqda satışa göndərilməyən və ya müəssisənin birbaşa si-

farişi ilə hazırlanan məmulatın, yarımfabrikatın, maddə və materialın 
tərkib hissələri; 

- fərdi istehsal məhsulu. 
Texniki şərtlərin titul vərəqi ГОСТ 2.105 üzrə rəsmiləşdirilir. 

Titul vərəqində dövlət qeydiyyatı orqanının möhürü üçün 90x45 mm 
ölçüdə boş yer nəzərdə tutulmalıdır. 

Konstruktor sənədləri toplusuna daxil olan texniki şərtlər  
ГОСТ 2.105 və ГОСТ 2.104 üzrə rəsmiləşdirilir. 

Texniki şərtlər ГОСТ 2.301 üzrə A4 formalı (ölçülü) 
vərəqlərdə, ГОСТ 2.104 (2 və 2a şəkilli) üzrə əsas yazılarla yerinə 
yetirilməlidir. 

Texniki şərtlərdə ayrı-ayrı ifadələr və şərti işarələr, həmçinin 
sxem və şəkillər qara mürəkkəb,  pasta və ya tuşla yazılmalı və 
çəkilməlidir. 

Sxem, cizgi və cədvəllər ГОСТ 2.301 üzrə A2 və A3 formatlı 
vərəqələrdə, ГОСТ 2.104 formatı üzrə əsas yazı ilə yerinə 
yetirilməlidir. Texniki şərtləri çap üsulu ilə hazırlanmış sxem və cəd-
vəllərlə dəstləşdirmək olar. 

Konstruktor sənədləri  hazırlanmayan məhsulun texniki şərtləri 
və ona dəyişikliklər AZS 1.5 üzrə  rəsmiləşdirilir. 

Xidmətlər üçün texniki şərtlər məhsulun texniki şərtləri kimi, 
ilkin xidmət  xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq rəsmiləşdirilir. 

Texniki şərtlərin axırıncı vərəqi ГОСТ 2.503 üzrə rəsmiləşdiril-
məsi və sənədin vərəqlərinin ümumi sayına daxil olan “Dəyişiklik-
lərin qeydiyyatı vərəqi” ilə dəstləşdirilməlidir. 
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Texniki şərtlərlə (ona dəyişikliklərlə) təmin olunma, müqavilə 
əsasında AZS 1.0-ə uyğun olaraq, texniki şərtlərinin əslini saxlayan 
müəssisə (təşkilat) tərəfindən həyata keçirilir. 
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XII FƏSİL. DETALLARIN HƏNDƏSİ PARAMETRLƏRİNİN 
SAPMALARININ STANDARTLAŞDIRILMASI 

 
12.1. Detalların həndəsi parametrlərinin 

sapmalarının  sinifləri 
 

Detallar, həndəsi parametrlərinin dəqiqlik analizində–formaları 
cizgilərdə verilmiş nominal səthlər (ideal, forma və ölçülərinin heç 
bir sapması olmayan səthlər) və detalı təcrid edərək ətraf mühitdən 
ayıran real (həqiqi) səthlər ilə xarakterizə olunurlar. Detalların real 
səthləri emal prosesi və yaxud istismar zamanı formalarının 
dəyişməsi nəticəsində alınır. Uyğun olaraq nominal və real profil, 
səthin normal və real yerləşməsi anlayışlarından da istifadə edilir. 
Səthin nominal yerləşməsi xətti və bucaq ölçüləri ilə baza arasında, 
əgər baza verilməyibsə baxılan səthlərə görə müəyyənləşdirilir. 
Səthlərin real yerləşməsi xətti və bucaq ölçülərinin həqiqi 
qiymətlərinə görə müəyyən olunur. Baza, detalın elə səthinə, xəttinə, 
nöqtəsinə deyilir ki, onlara görə koordinat sisteminin müəyyən 
müstəvisi və ya onların oxları müəyyən olunur. Bu müstəvi və oxlara 
görə yerləşmənin müsaidəsi verilir və yaxud sapması tapılır. Səthin 
profili, səthin müstəvi ilə və yaxud verilən səthlə kəsişməsi xəttinə 
deyilir. Həqiqi formanın nominal formadan sapması nəticəsində 
detalın eyni ölçüsü müxtəlif en kəsiklərində müxtəlif ola bilər. 

Eninə kəsikdə ölçüləri, nominal kəsiyin həndəsi mərkəzindən 
(0) hesablanan dəyişən radiusla (R) təyin etmək olar. Bu radius cari 
ölçü adlanır, x koordinatının (B-B - kəsiyi) vəziyyətindən və 
nöqtənin  ∆ bucağı koordinatından (∆1, R1 radiusunun bucaq 
koordinatıdır) asılıdır. Cari ölçü R-in, R0-ölçüsündən sapması ∆R-i 
aşağıdakı asılılıqdan tapmaq olar 

 

)(fRRR ϕ=−=∆ 0 .   (12.1) 
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Burada f(ϕ) funksiyası profilin xətasını xarakterizə edir (ϕ - 
polyar bucaqdır). 

Eninə kəsiyin dövrəsi qapayıcılıq şərtini ödədiyindən  
  

)(f)(f ϕ=π+ϕ 2 .               (12.2) 
 
Həqiqi profilin analitik təsəvvürü üçün xətaların dağılma 

funksiyasını f (ϕ) Furye sırası şəklində vermək olar,  
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)(f       (12.3) 

 

Burada
2
0a - dağılmanın sıfır həddi, aR,bR - Furye sırasının R 

harmoniklik əmsalları; R - sıra nömrəsidir. 
Furye sırasını aşağıdakı şəkildə də göstərmək olar 
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Burada CR, R harmonikliyinin amplitudası; ϕR - başlanğıc 
fazadır. 

Furye sırasından məhdud hədlərlə triqonometrik polinom 
şəklində istifadə etsək  
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n - polinomun yüksək harmonikliyinin sıra nömrəsidir.  
Furye nəzəriyyəsinə görə dağılmanın sıfır həddi, ümumi halda 

T=2π dövrü üçün f (ϕ) funksiyasının orta qiymətidir  
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∫
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Beləliklə 

2
0C , cari ölçünün sapmasının daimi tərkib hissəsidir. 

Dağılmanın birinci həddi S1cos(ϕ+ϕ1), fırlanma mərkəzi O' -in en 
kəsiyinin həndəsi mərkəzi O- a (eksentrisitet) uyğun olmadığını 
göstərir. Burada C1 və ϕ1 uyğun olaraq eksentrisitetin amplitudası və 
fazasıdır. 

Sıranın hədləri ikincidən başlayaraq R-ə qədər R=P-dir.  
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ϕϕ             (12.6) 

 

ifadəsi eninə kəsikdə detalın forma sapmasının spektrini yaradır. 
Burada Furye sırasının ikinci həddi C2 cos(2ϕ+ϕ2) ovallığı, üçüncü 
həddi C3 cos(3ϕ+ϕ3) üç təpəli çoxtilliyi və s. ifadə edir. Sıranın R>P 
nömrələri olan sonrakı hədləri dalğalılığı göstərir. Nəhayət, sıradakı 
hədlərin sayı kifayət qədər artdıqda, səthin kələ-kötürlüyünü 
xarakterizə edən yüksək tezlikli ifadə alırıq.  

Analoji olaraq silindrik səthin uzununa kəsiyinin sapmasını da 
göstərmək olar. Ancaq bu halda dairənin qapayıcılıq şərti ödənmir 

 

)()( lzfzf +± .  (12.7) 

 

Burada z - silindrin oxu boyu hesablanan dəyişən; 0 ≤ z ≤ l; l - 
detalın uzunluğudur.  

R, ϕ, z-i silindrik koordinat sisteminə daxil edib, şərti  olaraq 
T=2l qəbul etsək və real silindrik detalın uzununa kəsikdə dövrəsini 
triqonometrik polinom şəkilində göstərsək, yaza bilərik 
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Burada R - dağılma həddinin sıra nömrəsidir. R=1-də birinci 

hədd 


zπsin0,5C
(z)f 1

1 = -dır. Onda z=0 - da  f1(z)=0  və z=l-də   

f1(z)=c1  olacaqdır. 
Birinci dağılma həddi silindrin doğuranının əyilməsini 

(konusluq), ikinci dağılma həddi 
l

zC
zf

πsin
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2 = , uzununa 

kəsikdə dövrənin qabarıqlılığını (çəlləkvarilik) xarakterizə edir. 
Həmin hədd  
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fazasının yerdəyişməsində yəhərvariliyi göstərir.  

Həndəsi parametrlərin sapmalarını ümumi şəkildə aşağıdakı ki-
mi qruplaşdırmaq olar: xüsusi ölçüdən sapmanı ∆D, sıfır tərtibli 
sapmaya; səthlərin yerləşməsindən sapmanı (e), birinci tərtibli 
sapmaya; səthlərin formasında sapmanın (∆f), ikinji tərtibli sapmaya; 
dalğalılığı, üçüncü tərtibli sapmaya, səthin kələ-kötürlüyünü, 
dördüncü tərtibli sapmaya aid etmək olar (şəkil12.1).  

 
12.2. Nominal, həqiqi və hədd ölçüləri, hədd 

sapmaları, müsaidə və oturtmalar 
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 Nominal ölçü (D, d, l və s.)  elə ölçüyə deyilir ki, sapmaların 
hesablanması üçün başlanğıc kimi qəbul olunur və ona nəzərən hədd 
ölçüləri təyin edilir. Birləşməni təşkil edən detallar üçün nominal 
ölçü eynidir. Məmulun nominal ölçülərini bərkliyə, möhkəmliyə, 

həmçinin həndəsi formasının mütənasibliyinə və konstruksiyanın 
texnolojuluğuna görə müəyyənləşdirirlər. Nominal ölçü ideal 
ölçüdür. 

Şəkil 12.1. Həndəsi parametrlərin müxtəlif tərtibli 
sapmaları 

 
Deşik üçün D, val üçün isə d ilə işarə edilir. Pəstahların, detalların, 
ölçən və kəsən alətlərin, ştampların, tərtibatların tip ölçülərini 
ixtisara salmaq, texnoloji proseslərin tipləşdirməsini sadələşdirmək 
üçün hesabat yolu ilə alınmış ölçüləri yuvarlaqlaşdırmaq lazımdır. 
Nominal ölçü layihələndirmədə alınan, detalın və birləşmənin 
cizgidə qoyulmuş sonuncu ölçüsüdür (şəkil 12.2.). 
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 Şəkil 12.2. Detalların və birləşmənin nominal ölçüləri. 
Həqiqi ölçü elə ölçüyə deyilir ki, buraxıla bilən xəta ilə,  ölç-

mə nəticəsində təyin edilir. Bu anlayış ona görə qəbul edilmişdir ki, 
detalları tələb olunan mütləq dəqiq ölçülərlə və xətalar etmədən ha-
zırlamaq mümkün deyildir. İşləyən maşında detalların həqiqi ölçüləri 
yeyilməyə, elastiki, qalıq, istilik deformasiyalarına uğradıqlarından 
və s. səbəblərdən statik vəziyyətdə, yaxud yığım zamanı olan 
ölçülərdən fərqlənirlər. Bu şəraiti detalların dəqiqlik analizində 
mütləq nəzərə almaq lazımdır. 

Hədd ölçüləri, hazırlanmış yararlı detalın həqiqi ölçüsünün 
həmin hədlər daxilində və ya onlara bərabər olan buraxıla bilən iki 
hədd ölçüsüdür. Hədd ölçüləri ən böyük və ən kiçik olurlar. Əgər 
hissə yararlıdırsa, onda onun səthlərinin həqiqi ölçüləri uyğun hədd 
ölçüləri daxilində yerləşmiş olur. 

Əgər  deşiyin həqiqi ölçüsü ən kiçik hədd ölçüsündən    kiçik-
dirsə, bu cür deşik düzəldilə bilən çıxdaşdır. Yuvanın həqiqi ölçüsü 
ən böyük hədd ölçüsündən böyükdürsə, bu düzəldilməsi mümkün ol-
mayan çıxdaşdır (zay məhsuldur). Əgər valın həqiqi ölçüsü ən böyük 
hədd ölçüsündən böyükdürsə, düzəldilməsi mümkün olan, həqiqi 
ölçüsü ən kiçik hədd ölçüsündən kiçikdirsə, düzəldilməsi mümkün 
olmayan çıxdaşdır. 
 Yuvanın hədd ölçülərini Dmax, Dmin, valın hədd ölçülərini isə 
dmax və dmin ilə işarə edirlər  (şəkil 12.3.a). 
 Standartlara görə keçən və keçməyən hədd anlayışları da 
qəbul edilmişdir. Keçən hədd elə həddir ki, materialın maksimum 
miqdarına, yəni valın yuxarı və deşiyin aşağı hədd sapmalarına uy-
ğun gəlir. Keçməyən hədd elə həddir ki, materialın minimum miq-
darına, yəni valın aşağı və deşiyin yuxarı hədd sapmalarına uyğun 
gəlir. Bundan başqa təyin edilmiş uzunluqda hədd ölçüləri anlayışı 
da qəbul edilmişdir. Bu anlayış aşağıdakı kimi izah edilir. Valla 
birləşərkən deşik üçün təsəvvür edilən ideal silindrin ən böyük 
diametri, ölçünün keçən həddindən az olmamalıdır. Deşiklə 
birləşərkən val üçün təsəvvür edilən ideal silindrin ən kiçik diametri 
ölçünün keçən həddindən çox olmamalıdır. Deşiyin istənilən yerində 
ən böyük diametr ölçünün keçməyən həddindən çox, valın istənilən 
yerində ən kiçik diametr ölçünün keçməyən həddindən az 
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olmamalıdır. Cizgiləri sadələşdirmək üçün, nominal ölçüdən hədd 
sapmaları tətbiq edilmişdir (şəkil 12.3.b). Deşik və val üçün uyğun 
olaraq yuxarı ES və es, aşağı Eİ və ei hədd sapmaları qəbul 
edilmişdir. Yuxarı hədd sapması, ən böyük hədd ölçüsü ilə nominal 
ölçünün, aşağı hədd sapması isə ən kiçik hədd ölçüsü ilə nominal 
ölçünün cəbri fərqinə bərabərdir. Deşiklər üçün ES=Dmax  - D; 
EI=Dmin- D; vallar üçün es=dmax-D; ei-dmin-D (şəkil 12.3.). həqiqi və 
nominal ölçülər arasındakı cəbri fərq həqiqi sapma adlanır. Əgər 
hədd və həqiqi ölçü nominal ölçüdən böyükdürsə sapma müsbət, 
göstərilən ölçülər nominal ölçüdən kiçikdirsə mənfi olur. 
Ümumiyyətlə sapma müsbət, mənfi və sıfra bərabər ola bilər. 
Standartlarda hədd sapmaları mikrometrlərlə, cizgilərdə ölçü vahidi 
göstərilməməklə mm-lə verilir. Məsələn: 005,0

013,050+
− ; 013,0

028,050−
− ; 

15,050+ ; 030,050− . Bucaq ölçüləri və onların hədd sapmaları ölçü 
vahidləri göstərilməklə dərəcə, dəqiqə və saniyə ilə göstərilir. 
Məsələn: 10251 45".  sapmaların mütləq qiymətləri bərabər olduqda 
onları ± işarəsi ilə bir dəfə yazırlar, məsələn: 3,080 ± , 

00 3140 ± Cizgilərdə sıfra bərabər olan sapmalar göstərilmir. Yuxarı 
hədd sapmasının yerində müsbət, aşağı hədd sapmasının yerində 
mənfi sapmanı qeyd edirlər, məsələn: 3,0

3,0 150;150 −
+ . 

Uyğun standartlardan hədd sapmalarını seçdikdən sonra 
aşağıdakı ifadələrlə hədd ölçülərini hesablamaq olar: 

 
Dmax=D+ES; Dmin=D+EI; dmax=d+es;  dmin=d+ei.  
 

Yuxarı və aşağı hədd ölçüləri arasındakı fərq kiçildikcə, hazırlanan 
detalın dəqiqliyi artır. 

Müsaidə, (latınca Tolerance- müsaidə) hər hansı parametrin 
buraxıla bilən ən böyük və ən kiçik qiymətlərinin fərqinə deyilir. 
Ölçünün T müsaidəsi, onun ən böyükvə ən kiçik hədd ölçülərinin, 
yaxud yuxarı və aşağı hədd sapmalarının fərqinin mütləq qiymətidir. 
Müsaidə həmişə müsbətdir. O, yararlı detalların ölçülərinin 
səpələnmə sahəsini, yəni dəqiqliyini müəyyən edir. Müsaidənin 
qiyməti artdıqca məmulun keyfiyyəti aşağı düşür. Deşiyin müsaidəsi 
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TD, valın müsaidəsi isə Td ilə işarə olunur. Deşiyin və valın 
müsaidəsi aşağıdalı kimi təyin olunur: 

TD=Dmax-Dmin;   Td=dmax-dmin . 

Müsaidənin qiymətini hədd sapmalarına görə də təyin etmək 
olar. Yuxarı hədd sapması ilə aşağı hədd sapmasının cəbri fərqinin 
mütləq qiyməti müsaidənin qiymətinə bərabərdir 

 
eiesTdEIESTD −=−= ; . 

 
Müsaidələrin qrafiki verilməsini sadələşdirmək üçün onları 

müsaidə sahələri ilə göstərmək olar (şəkil 12.3.b). Müsaidə sahəsi 
yuxarı və aşağı hədd sapmaları ilə məhdudlaşan sahəyə deyilir. 
Müsaidə sahəsi, müsaidənin qiymətinə və nominal ölçüyə nəzərən 
yerləşməsinə görə təyin edilir. Müsaidə sahələrini qrafiki göstərərkən 
onları, sıfır xəttinə nəzərən, yuxarı və aşağı hədd sapmalarına uyğun 
gələn iki xətt arasında yerləşdirirlər. Sıfır xətti nominal ölçüyə uyğun 
gələn xətdir. Müsaidə və oturtmaları qrafiki  göstərərkən ölçülərin 
sapmala-rını sıfır xəttinə nəzərən qeyd edirlər. Əgər sıfır xətti üfüqi 
vəziyyətdə yerləşibsə, müsbət sapmaları ondan yuxarı, mənfi 
sapmaları ondan aşağıda göstərirlər. 

İki və daha artıq detal hərəkətli və ya hərəkətsiz birləşmişsə, 
onları qovuşan adlandırırlar. Detalların birləşmədə səthlərini qovuşan, 
qalan səthlərin qovuşmayan və yaxud sərbəst səthlər adlandırırlar. 

Val-detalların xarıcı səthlərini (əhatə olunan), deşik isə  
detalların daxili səthlərini (əhatə edən) xarakterizə edən anlayışlardır. 
Val və deşik anlayışları yalnız silindrik detallara aid deyildir. Bu 
anlayışlar eyni zamanda digər formalara malik səthlərə də (paz, işgil 
və s.) aid edilir. 

Əsas val-yuxarı hədd sapması sıfra bərabər olan vala deyilir 
(es=0), (şəkil 12.4.a). 

Əsas deşik-aşağı hədd sapması sıfra bərabər olan deşiyə deyilir 
(ES=0), (şəkil 12.4.b). 

Alınan ara boşluğunun və gərilmənin qiymətlərinə görə 
müəyyən edilmiş, detalların birləşmə xarakterinə oturtma deyilir. 



355 
 

 Valın və deşiyin müsaidə sahələrinə qarşılıqlı yerləşməsindən 
asılı olaraq oturtmalar araboşluqlu, gərilməli və keçid oturtmaları ola 
bilərlər. (şəkil 12.5). Keçid oturtmalarında həm ara boşluğu, həm də 
gərilmə alına bilər. 

Deşiyin ölçüsü valın ölçüsündən böyük olduqda, deşiyin və 
valın ölçülərinin fərqi ara boşluğu S adlanır. Ara boşluğu, yığılmış 
detalların birinin digərinə nəzərən yerdətişməsini təmin edir. Ən 
böyük Smax, ən kiçik Smin və orta Sm ara boşluqları aşağıdakı 
ifadələrdən təyin edilirlər: 
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Şəkil 12.3. Ara boşluqlu oturtmada deşiyin 
və valın müsaidə sahələri 

  
 

 
 
 
 
               a)                                   b) 

 
Şəkil 12.4. Əsas valın (a) və əsas deşiyin 

(b) müsaidələrinin göstərilməsi sxemi 
 
 
 

  
  
 
 
 
 

Şəkil 12.5. Val  sistemində verilmiş araboşluqlu (a), 
gərilməli (b) və keçid (v) oturtmaları 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 12.6. Deşik sistemində verilmiş araboşluqlu (a), 
gərilməli b) və keçid v) oturtmaları 
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Valın ölçüsü deşiyin ölçüsündən böyük olduqda, valın və 
deşiyin ölçülərinin yığıma qədər fərqi gərilmə N adlanır. Gərilmə 
detalların yığımdan sonra yerdəyişməməsini (hərəkətsizliyini) təmin 
edir. Ən böyük Nmax , ən kiçik Nmin  və orta gərilmələr Nm aşağıdakı 
ifadələrdən təyin edilir. 

 

       ;minmaxmax DdN −=    ;maxminmin DdN −=    
2

minmax NN
Nm

+
=

 
 

Araboşluqlu oturtma, elə oturtmaya deyilir ki, birləşmə-də 
ara boşluğu təmin edilir (şəkil 12.5.a, 12.6.a). Əgər deşiyin müsaidə 
sahəsinin aşağı sərhəddi valın müsaidə sahəsinin yuxarı sərhəddi ilə 
üst-üstə düşürsə belə oturtmalar da araboşluqlu oturtma adlanır 
(Smin=0). 

 Gərilməli oturtma elə oturtmaya deyilir ki, birləşmədə 
gərilmə təmin edilir (şəkil 12.5.b, 12.6.b). 

 Keçid oturtması elə oturtmaya deyilir ki, birləşmədə həm ara 
boşluğu, həm də gərilmə alınır  (şəkil 12.5.v, 12.6.v). Bu oturtmada 
deşiyin və valın müsaidə  sahələri qismən və yaxud tamamilə örtülür. 

 Oturtmanın müsaidəsi - buraxıla bilən ən böyük və ən kiçik 
araboşluqların, yaxud buraxıla bilən ən böyük və ən kiçik 
gərilmələrin fərqidir. 

 
TS=Smax-Smin; TN=Nmax-Nmin. 

 
TS - araboşluqlu oturtmalarda buraxıla bilən ara boşluq 

müsaidəsi, TN - gərilməli oturtmalarda buraxıla bilən gərilmə 
müsaidəsidir. 

 Keçid oturtmalarında oturtma müsaidəsi, ən böyük araboşlu-
ğun və ən böyük gərilmənin mütləq qiymətlərinin cəminə bərabərdir. 
Bütün növ oturtmalar üçün oturtma müsaidəsi ədədi qiymətcə 
deşiyin və valın müsaidələri cəminə bərabərdir.  

 
TS(TN)=TD+Td 
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 Oturtmanın yazılma qaydası 45H7/g 6 (yaxud 45H7-g6, 
yaxud  

6
745

g
H ). 

M i s a l.  Ara boşluğu, gərilməli və keçid oturtmaları olan 
birləşmələrdə hədd ölçülərini, müsaidələri, ara boşluqları, gərilmələri 
hesablayın (şəkil 12.7.). 

Deşik: nominal ölçü 45mm; EI=0; ES=+25mkm. 
      Dmin=45mm; Dmax=45,000+0,025=45,025mm; 

TD=45,025-45,000 =0,025mm.  

Araboşluqlu oturtma üçün 







∅

7
745

f
H

  

  
Şəkil 12.7. Deşiyin və valın müsaidə sahələrinin yerləşməsi               

sxemi 
 

Val                Birləşmə 
Nominal ölçü 45mm;                         Nominal ölçü 45mm; 
ei=50mik; es=25mkm;                       Smax=45,025-44,950=0,075mm; 
dmin=45,000-0,050=44,950mm;         Smin=45,000-44,975=0,025mm; 
dmax=45,000-0,025=44,975mm;         TS=0,075-0,025=0,050mm. 
Td=44,975-44,950=0,025mm. 
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Gərilməli oturtma üçün 







∅

7
745

f
H . 

 
Val               Birləşmə 
Nominal ölçü 45mm:             Nominal ölçü 45mm; 
ei=+34mkm; es=+50mkm;               Nmax=45,050-45,000=0,050mm; 
dmin=45,000+0,034=45,034mm;       Nmin=45,034-45,025=0,009mm; 
Dmax=45,000+0,050=45,050min;      TS=0,050-0,009=0,041mm. 
TD=45,050-45,034=0,016mm. 
 

Keçid oturtma üçün 







∅

6
745

f
H . 

 
   Val                 Birləşmə 
Nominal ölçü 45mm:               Nominal ölçü 45mm; 
ei=+2mkm; es=+18mkm;              Smax=45,025-45,002=0,023mm; 
dmin=45,000+0,02=45,002min            Smin=45,018-45,000=0,018mm; 
Dmax=45,000+0,018=45,018min;        TS=0,018+0,023=0,041mm. 
TD=45,018-45,002=0,016mm. 
 

Texnoloji avadanlığın qeyri-dəqiqliyi, alətin və tərtibatların ye-
yilməsi, texnoloji sistemin istilik və güc deformasiyaları,     fəhlələrin 
səhvi nəticəsində detalların həndəsi, mexaniki və digər parametrlərinin 
qiymətləri, hesablama zamanı alınmış qiymətlərdən fərqlənə bilər. Bu 
fərq xəta adlanır. Xəta  x∆ , ölçülərin həqiqi qiymətləri xh ilə hesabı 
qiymətləri xhes. Arasındakı fərq deyilir, =∆x xh-xhes. 

Val üçün hesabi qiymət onun ən böyük, deşiklər üçün isə  ən  
kiçik hədd ölçüsü, yəni keçən hədd hesab edilir. 

Hazırlanma dəqiqliyi, detalların və məmulların həqiqi 
ölçülərinin qiymətlərinin cizgilərdə və texniki tələblərdə göstərilmiş 
ölçülərin qiymətlərinə yaxınlaşma səviyyəsinə deyilir. Verilən dəqiqliyi 
almaq, detalların hazırlanmasında və mexanizmlərin yığılmasında 
onların həndəsi, elektrik və digər parametrlərinin qiymətlərinin müəy-
yən edilmiş hədd daxilində təmin edilməsinə deyilir. 
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12.3. Maşın hissələri birləşmələrinin və başqa 
məmulatların müsaidə və oturtmalar sisteminin 

qurulmasının vahid prinsipləri 
 

Beynəlxalq İSO sistemində 1 mm-dən az, 1mm-dən 500 mm-ə 
qədər; 500 mm-dən 3150 mm-ə qədər ölçülər üçün müsaidələr və oturt-
malar təyin edilmişdir. 

Müsaidə və oturtmalar sistemi kimi, təcrübə, nəzəri və ekspe-
rimental tədqiqatlar nəticəsində qurulmuş, standartlar şəklində sə-
nədləşdirilmiş müsaidə və oturtma sıralarının məcmusu başa düşülür. 
Bu sistem maşın hissələrinin birləşmələri üçün vacib olan minimum 
sayda müsaidə və oturtmaları seçməyə, məmulun layihələn-
dirilməsini və istehsalını yüngülləşdirməyə, qarşılıqlıı əvəz olun-
masını təmin etməyə və keyfiyyətini yüksəltməyə imkan verir. 

Hal-hazırda dünyanın bir çox ölkələri İSO-nun müsaidə və 
oturtmalar sistemini tətbiq edir. 

İSO sistemi metal emalı sahəsində beynəlxalq texniki əlaqələri 
yüngülləşdirmək, milli müsaidələr və oturtmalar sistemlərini 
vahidləşdirmək üçün yaradılmışdır. İSO-nun məsləhətlərinin milli 
standartlarda nəzərə alınması eyni tipli detalların, yığım vahidlərinin 
və məmulların müxtəlif ölkələrdə hazırlamağa şərait yaradır. 
Ölkəmiz müsaidə və oturtmaların vahid sisteminə keçmişdir. Bundan 
başqa ölkəmizdə başqa beynəlxalq təşkilatların məsləhətlərindən də 
istifadə edilir. 

Maşınların tipləşdirilmiş detalları üçün müsaidə və oturtmalar 
sistemi vahid prinsip əsasında qurulmuşdur. Burada deşik və val 
sistemində oturtmalar nəzərdə tutulmuşdur. Oturtmanın deşik 
sistemində verilməsi o deməkdir ki, müxtəlif ara boşluqlar və 
gərilmələr, müxtəlif valların əsas deşiklə birləşməsindən alınır (şəkil 
12.8, a). 
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Oturtmanın val sistemində verilməsi o deməkdir ki, müxtəlif ara 
boşluqlar və gərilmələr, müxtəlif deşiklərin əsas valla birləşməsindən 
alınır (şəkil 12.8, b). Əsas deşik H, əsas val h-la işarə edilir. 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Şəkil 12.8. Müsaidə və oturtmaların deşik 
(a) və (b) sistemlərində verilməsi sxemi 

 
 Deşik sistemində bütün deşiklər üçün müsaidənin aşağı sap-
ması sıfra bərabərdir (EI=0), yəni əsas deşiyin aşağı sərhəddi həmişə 
sıfır xəttinin üzərinə düşür. Val sistemində bütün vallar üçün 
müsaidənin yuxarı sapması sıfra bərabərdir (es=0), yəni əsas valın 
yuxarı sərhəddi həmişə sıfır xəttinin üzərinə düşür. Əsas deşiyin 
müsaidə sahəsini sıfır xəttindən yuxarıda, əsas valın müsaidə sahəsini 
sıfır xəttindən aşağıda, yəni materialın daxilinə qoyurlar. 

Deşik və val sisteminin bu və ya digər oturtma üçün qəbul 
edilməsi konstruktiv, texnoloji və iqtisadi mülahizələrə görə 
müəyyənləşdirilir. Məlumdur ki, dəqiq deşikləri bahalı kəsici 
alətlərlə (zenkerlərlə, genişkənlərlə, dartılarla) emal edirlər. Bunların 
hər birini müəyyən müsaidə sahəsinə malik eyni ölçülü deşiyin 
emalında istifadə edirlər. Vallar ölçülərindən asılı olmayaraq eyni 
kəskli və ya pardaq dairəsi ilə emal edilirlər. Deşik sistemində hədd 

Valın müsaidə 
sahələri 

 

0 0 

 

Deşiklərin müsaidə 
sahələri 

 

Əsas deşiyin 
müsaidə sahəsi 

 Əsas valın müsaidə 
sahəsi 

 
a) b) 
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ölçülərinə görə müxtəlif deşiklərin sayı val sistemindəkindən azdır. 
Uyğun olaraq deşikləri emal etmək üçün lazım olan kəsici alətlərin 
sayı da az olur. Buna görə də oturtmaların deşik sistemində verilməsi 
daha çox geniş yayılmışdır. 

Bununla bərabər bəzi hallarda konstruktiv mülahizələrə görə 
val sisteminin seçilməsi vacib olur (məsələn eyni nominal ölçüyə 
malik bir neçə deşiyi müxtəlif oturtmalarla eyni valla birləşdirərkən). 

Şəkil 12.9. a-da 1 valının 3 dartağı ilə hərəkətli, 2 çəngəli ilə 
hərəkətsiz oturtma əmələ gətirdiyi birləşmələr göstərilmişdir. 
Göründüyü kimi belə birləşmələrin deşik sistemində deyil (şəkil 
12.9, b) val sistemində (şəkil 12.9, v) verilməsi daha məqsədə 

 uyğundur. Oturtma sistemlərini seçərkən məmulların standart 
detallarının və tərkib hissələrinin müsaidələrini nəzərə almaq 
lazımdır. Məsələn: valları diyircəkli yastıqların daxili həlqələrində 
yerləşdirərkən deşik sistemində, gövdədə diyircəkli yastığın 
yerləşəcəyi deşiyi isə val sistemində hazırlamaq lazımdır. 

Müsaidə sistemləri qurmaq üçün müsaidə vahidi i (I) təyin 
edilir. Metaldan hazırlanmış silindrik detalların mexaniki emal  
dəqiqliyinin tədqiqinə əsaslanaraq İSO sistemi üçün aşağıdakı 
müsaidə vahidləri müəyyənləşdirilmişdir: 

 
Şəkil 12.9. Valın dartaqla əmələ gətirdiyi hərəkətli 

və çəngəl əmələ gətirdiyi hərəkətsiz birləşmələr 
             
500mm-ə qədər ölçülər üçün 
 

a) b) v) 

1 

2 3 
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DDi 001,045,0 3 +=  ;                            (12.9) 
 

      500mm-dən 10000mm-ə qədər ölçülər üçün 
I=0,004D+2,1.                                    (12.10) 

 
Burada D, hər bir intervalın kənar ölçülərinin orta həndəsi 

qiyməti, mm; i(1) müsaidə vahididir və mkm ilə ölçülür. 
İstənilən kvalitet üşün müsaidə 
 

                       T=ai                                          (12.11) 

 

ifadəsi ilə təyin edilir. 
Burada T - müsaidə, a - müsaidə vahidinin qiyməti, i - müsaidə 

vahididir. 
İSO-ya görə kənar ölçülərin orta həndəsi qiyməti aşağıdakı 

ifadədən hesablanır: 
 

maxmin DDD ⋅= . 
 

3 mm-ə qədər nominal ölçülər üçün 3=D  götürülür. a-nın 
qiymətini təyin etməklə hansı valın daha dəqiq hazırlanmasının tələb 
olunduğunu müəyyən etmək olar 

 

;
001,045,0 3

1
1 DD

T
+

=α
 

 

     
3

2
2 001,045,0 DD

T
+

=α . 

 
Əvvəlcədən hansı valın daha dəqiq hazırlanmasının tələb 

olunduğunu demək çətindir. Buna görə də müsaidənin elə bir 
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vahidini tapmaq lazımdır ki, o müxtəlif ölçülərin müsaidəsinə eyni 
miqdarda daxil olsun. 
 

12.4. Hamar silindrik birləşmələrin müsaidə və 
oturtmaları sistemi 

 
Hamar silindrik birləşmələri hərəkətli və hərəkətsiz 

birləşmələrə ayırırlar. Məsul hərəkətli birləşmələrə verilən əsas 
tələbatlar: yağlayıcı materialla sürtünməni təmin etmək, valla deşik 
arasında ən kiçik ara boşluğu yaradaraq quru sürtünmənin qarşısını 
almaq; maşınların uzun müddətli istismarı zamanı yastığın verilmiş 
daşıyıcılıq qabiliyyətini və ara boşluğu müəyyən hədd daxilində 
artdıqda, sürtünmənin verilmiş növünü saxlamaq; yüksək dəqiqlikli 
(pretsizion) birləşmələr üçün isə dəqiq mərkəzləmə və valın 
müntəzəm fırlanmasını təmin etməkdir.  

Hərəkətsiz birləşmələrə verilən əsas tələbatlar: dəqiq 
mərkəzləməni təmin etmək; maşınların uzun müddətli istismar 
zamanı zəmanətli gərilməni və yaxud detalları işgillərin, dayandırıcı 
vintlərin və s. köməyi ilə bərkidilməsi nəticəsində verilmiş fırlanma 
momentlərinin və ox boyu qüvvələrin ötürülməsini təmin etməkdir. 
Ən böyük uzunömürlülüyü təmin etmək, maşın və mexanizmlərin 
bütün birləşmələri üçün ümumi tələbatdır.  

Əsas sapmalar. Beynəlxalq İSO sistemində müxtəlif ara 
boşluqlu və gərilməli oturtmaların 500 mm-ə qədər olan ölçüləri 
üçün valların və deşiklərin əsas sapmalarının 27 variantı nəzərdə 
tutulmuşdur. Əsas sapma, sıfır xəttinə nəzərən müsaidə sahəsinin 
vəziyyətini müəyyənləşdirmək üçün istifadə olunan iki sapmadan 
(yuxarı və aşağı) biridir. Belə sapma sıfır xəttinə yaxın olan sapmadır 
(şəkil 12.10.).  

Deşiklərin əsas sapmalarını latın əlifbasının böyük hərfləri ilə, 
valların əsas sapmalarını isə latın əlifbasının kiçik hərfləri ilə işarə 
edirlər. Əsas deşiyi H, əsas valı h ilə işarə edirlər. A-H (a-h) 
sapmaları ara boşluqlu oturtmalarda, Js-N (js-n) sapmaları keçid 
oturtmalarında, P-ZC (p-zc) sapmaları gərilməli oturtmalarda 
müsaidə sahələrini qurmaq üçün təyin olunmuşdur. 
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Hər bir hərf, qiyməti nominal ölçüdən asılı olan əsas sapmaların 
sırasını göstərir. Valın hər bir əsas sapmasının mütləq qiymətini və 
işarəsini (a-h valları üçün yuxarı es və ya j-zs valları üçün aşağı ei) 
emprik düsturlarla təyin edirlər (cədvəl 12.1.). Valın Cədvəl 12.1.  

Diametri 500 mm-ə qədər olan valların əsas sapmalarının düsturları 
(DÜIST 25346-82) 

Yuxarı sapma es Aşağı sapma ei 

a -265+1,30D; D≤120 üçün j5-dən 8-ə qədər düstur yoxdur 

-3,5D; D>120 üçün k4-dən k7-yə 
qədər 

0,6  

R, 3 kvalitetə 
qədər və 7-dən 

çox 

0 
b Təqribən 

(-1140+0,85D); 
D≤160 üçün m +(IT7-IT6) 

n +5D0,34 
Təqribən -1,8D; 

D>160 üçün 
p +IT7+(0....5) 
r 
 

p və s üçün ei-nin 
orta həndəsi qiyməti 

c -52D0,2; D≤40 üçün 
 

-(95+0,8D); D>40 üçün s +IT8+(1...4); 
D≤50 üçün 

cd c və d üçün es-in orta 
həndəsi qiyməti 

+IT7+0,4D; D>50 

d -16D0,44 t +IT7+0,63D 
e -11D0,41 u +IT7+D 
ef e və f üçün es-in orta 

həndəsi qiyməti 
v +IT7+1,25D 
x +IT7+1,6D 

F -5,5D0,41 y +IT7+2D 
fg f və g üçün es-in orta 

həndəsi qiyməti 
z +IT7+2,5D 
za +IT8+3,15D 

d -2,5D0,34 zb +IT9+4D 
h 0 zc +IT10+5D 

3 D
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Q e y d : js   üçün hər iki hədd sapması -ə bərabərdir. 

es və ei-mkm-lə, D mm-lə ölçülür. 

 
əsas sapması kvalitetdən asılı deyil (düsturda IT müsaidəsi olduğu 
halda belə).  

Deşiklərin əsas sapmaları, deşik sistemindəki oturtmalara 
uyğun olaraq, val sistemində oturtmaların təmin olunması üçün 
qurulmuşdur. Onlar eyni hərflə işarə edilmiş valların əsas 
sapmalarının mütləq qiymətlərinə bərabər və işarəcə əksdirlər. 
Deşiklərin əsas sapmalarının müəyyən edilməsinin ümumi qaydası: 
deşiyin eyni hərflə işarə edilmiş əsas sapması sıfır oxuna nəzərən 
valın əsas sapmasına (kiçik hərflə işarə edilmiş) simmetrik olmalıdır. 
Bu qaydadan ölçüsü 3 mm-dən çox deşiklərin J, K, M və N sapmaları 
üçün 8-ci kvalitetə qədər və P-ZC sapmaları üçün 7-ci kvalitetə qədər 
istisnalar edilmişdir. Bunlar üçün xüsusi qayda 
müəyyənləşdirilmişdir. 

 
ES=-ei+∆. 

 
Burada ∆=ITn-ITn-1 
ITn - baxılan kvalitetin müsaidəsi; ITn-1 - ən yaxın dəqiq 

kvalitetin müsaidəsidir.  
Müsaidə sahəsi. Müsaidə sahəsi, əsas sapmaların biri ilə, 
kvalitetlərin hər hansı birinin müsaidəsinin uzlaşması nəticəsində 
yaranır. Buna uyğun olaraq, müsaidə sahəsini əsas sapmanın 
göstərildiyi hərflə (bəzən ikisi ilə) və kvalitetin nömrəsi ilə işarə 
edirlər. Məsələn: val üçün h6, d11, ef9; deşik üçün H6, D11, CD10. 
Müsaidə sahəsi əsas sapma ilə təyin olunan üfqi xətlə məhdudlaşır 
(şəkil 12.10.). Verilmiş müsaidə əgər əsas sapma aşağı sapmadırsa, 
onda val üçün yuxarı sapma es=ei+IT, deşik üçün ES=EI+IT (ei, es, 
EI, ES sapmalarını işarəni nəzərə almaqla götürürlər) olur. Müsaidə 
sahələri İSO-nun P286 və P1829 saylı məsləhətləri əsasında 
müəyyənləşdirilmişdir.  

2
IT

+
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1 mm-dən kiçik olan ölçülər üçün müsaidə sahələrinin sırası 
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DÜIST 25347-82-yə görə müəyyənləşdirilmişdir. 500-dən - 10000 
mm-ə qədər olan ölçülər üçün müsaidə sahələrinin ixtisarlaşdırılmış 
sayı təyin edilmişdir və onlar daha kobud kvalitetlərə tərəf 
sürüşdürülmüşdür (1mm-dən 500 mm-ə qədər olan ölçülərlə 

müqayisədə). Bundan başqa gərilməli oturtmalar üçün deşiklərin 
müsaidə sahələrinin sayı azaldılmışdır (onların val sistemində 
qurulması məqsədə uyğun deyildir). 3150-dən 10000 mm-ə qədər 
olan ölçülər üçün (DÜIST 25348-82) gərilməli oturtmalar yalnız 
deşik sistemində nəzərdə tutulmuşdur.  
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Şəkil 12.10 qədər olan əsas sapmalarda EI=-es 

 J-dən ZC-ə qədər olan əsas sapmalarda ES=-ei 
 
İSO-nun məsləhətlərinə görə 1-dən 500 mm-ə qədər olan 

ölçülər üçün müsaidə sahələrinin əsas sıralarından üstələyici müsaidə 
sahələri ayrılmışdır. Onlar tətbiq olunan oturtmaların 90-95%-ni 
təşkil edirlər. 500 mm-dən böyük və 1 mm-dən kiçik ölçülər üçün 
üstələyici müsaidə sahələri ayrılmamışdır.  

ГОСТ 25347-82-nin 2-ci əlavəsində 1 mm-dən kiçik nominal 
ölçülərin müxtəlif intervallarında müsaidə sahələrinin tətbiqi 
barəsində məsləhətlər verilmişdir. 

 Oturtmaların qurulması. Birləşən detallar üçün yalnız əsas 
sapmaların qiymətləri müəyyənləşdirilmişdir. Ara boşluqlu 
oturtmalar üçün tətbiq edilən valların müsaidə sahələrinin yuxarı 
sapmaları (a-dan g-ə qədər) və uyğun deşiklərin aşağı sapmaları (A-
dan G-ə qədər) mütləq qiymətlərinə görə eyni götürülür. Yəni val və 
deşik sistemində eyni adlı oturtmalarda ara boşluğunun qiyməti 
eynidir. 

İSO sisteminə görə 7-ci kvalitetdən yuxarı gərilməli oturtmalar 
üçün müsaidə sahələri elə qurulmuşdur ki, deşik sistemindəki valların 
yuxarı sapmaları mütləq qiymətlərinə görə val sistemindəki deşiklərin 
aşağı sapmalarına bərabərdir. Yəni val və deşik sistemlərində ən 
böyük gərilmələr bərabərdir (hər iki sistemdə eyni kvalitetdəki 
müsaidələr bərabər olduqları üçün) (şəkil 12.11). 

Oturtmaların vahidləşdirilməsi birləşmələr üçün konstruktiv 
tələblərin eyniliyini təmin etməyə və oturtmaların təyin edilməsi işini 
asanlaşdırmağa imkan verir. Iqtisadi nöqteyi-nəzərdən oturtmaların 
deşik sistemində verilməsi val sistemində verilməsindən daha 
sərfəlidir. Belə ki, 1-dən 3150 mm-ə qədər ölçülər üçün deşiklərin 
müsaidələri valların müsaidələrindən bir-iki kvalitet çoxdur. 
Məlumdur ki, texnoloji nöqteyi-nəzərdən dəqiq deşiklərin alınması 
dəqiq valların alınmasından daha çətindir. Bəzən kiçik diametrlərdə 
(1 mm-dən az) texnoloji cəhətdən dəqiq valların emalı dəqiq 
deşiklərin emalından çətin olur. Buna görə 1 mm-dən az olan 
ölçülərdə valın və deşiyin müsaidələri bərabər götürülür. Eyni şərt 

0 
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ölçüləri 3150-dən 10000 mm-ə qədər olan oturtmalar üçün də 
gözlənilir. 

 
 

Şəkil 12.11. Oturtmaların qurulmasını göstərən müsaidə sahələrinin 
İSO sistemində yerləşməsi sxemi 

 
12.5. Hədd sapmalarının və oturtmaların 

cizgilərdə göstərilməsi 
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Xətti ölçülərin hədd sapmalarını cizgilərdə müsaidə sahələrinin 
şərti (hərflə) işarələri və ya hədd sapmalarının ədədi qiymətləri ilə, 
yaxud hədd sapmalarının ədədi qiymətlərini sağ tərəfdə dırnaq 
içərisində verməklə müsaidə sahələrinin hərfi işarələri ilə göstərirlər 
(şəkil 12.12.a-b). Detalları yığılmış şəkildə cizgilərdə göstərərkən, 
onların oturtmalarının və ölçülərinin hədd sapmalarını kəsrlə 
göstərirlər. Kəsrin surətində deşiyin hərfi işarəsini və ya hədd 
sapmalarının ədədi qiymətini, yaxud sağ tərəfdə ədədi qiymətini 
dırnaq içərisində verməklə onun hərfi işarəsini, məxrəcində isə valın 
oxşar müsaidə sahələrini göstərirlər (şəkil 12.12.q,d). Bəzən 
oturtmanı işarə etmək üçün qovuşan detalların birinin hədd sap-
malarını göstərirlər (şəkil 12.12e). 

Aşağıdakı hallarda şərti işarələrdə hədd sapmalarının ədədi 
qiymətlərini mütləq göstərmək lazımdır: nominal xətti ölçülər sıra-
sına daxil edilməmiş ölçülər üçün, məsələn: 40,6N7 (+0,025); ГОСТ  

25347-82-yə görə şərti işarə nəzərdə tutulmamış hədd 
sapmalarını təyin edərkən, məsələn plastmas detallar   üçün     (şəkil 
12.12.j). Hədd   sapmaları işçi cizgidə qoyulmuş bütün ölçülər üçün,  
o cümlədən qovuşmayan  və  az  məsul  ölçülər  üçün  də  təyin 
etmək lazımdır.   Əgər     ölçülərin    hədd    sapmaları təyin 
edilmirsə, 

Şəkil 12.12. Müsaidə sahələrinin və oturtmaların 
cizgilərdə göstərilməsi sxemi 

 
onda material sərfi ilə bağlı əlavə xərclər ortaya çıxa bilər. 

Eyni nominal ölçülü sahələrə və müxtəlif hədd sapmalarına 
malik səthlər üçün bu sahələr nazik bütöv xətlərlə sərhədlərə ayrılır 
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və hər bir sahə üçün hədd sapmaları ilə nominal ölçülər göstərilir. 
Dəqiqlik siniflərinə görə müsaidələr t1, t2, t3 və t4-lə işarə edilir və 
uyğun olaraq "dəqiq", "orta", "kobud" və "çox kobud" sinifləri 
xarakterizə edirlər.  

Valların və deşiklərin ölçüləri üçün göstərilməyən hədd 
sapmalarını bir tərəfli və simmetrik təyin etmək olar. Deşiklərin və 
valların elementlərinə aid olmayan ölçülər üçün yalnız simmetrik 
sapmalar təyin edilir. Bir tərəfli hədd sapmalarını kvalitetlərə (+IT və 
ya - IT) və dəqiqlik siniflərinə (+t və ya -t) təyin etmək olar. 

12-ci kvalitetə "dəqiq", 14-cü kvalitetə "orta", 16 kvalitetə 
"kobud", 17-ci kvalitetə "çox kobud" siniflər uyğun gəlir. 
Göstərilməyən hədd sapmalarının ədədi qiymətləri ГОСТ 25670-83-
də verilmişdir. Kəsmə ilə emal olunmuş metal materialdan olan 
detalların göstərilməyən hədd sapmalarını 14-cü kvalitetdə təyin 
etmək məqsədəuyğundur. Bucaqların, radiusların 
dəyirmiləşdirilməsini və haşiyələrin göstərilməyən hədd sapmalarını 
ГОСТ 25670-83-ə görə təyin edirlər. 
 

12.6. Kvalitetlər 
 

Hər bir məmulda müxtəlif təyinatlı detallar müxtəlif dəqiqliklə 
hazırlanır. Dəqiqliyin tələb edilən səviyyəsini təmin etmək üçün 
kvalitetlər müəyyənləşdirilmişdir. Kvalitet (qualite – keyfiyyət, 
fransızca) kimi, verilmiş diapozonda olan bütün nominal ölçülər 
üçün nisbi dəqiqliklə xarakterizə olunan müsaidlər məcmusu başa 
düşülür. Bir kvalitet daxilində olan dəqiqlik yalnız nominal ölçüdən 
asılıdır. Hal-hazırda 19 kvalitet müəyyən edilmişdir. 01, 0, 1, 2, 
3,...,17 (ən dəqiq 01, 0 kvalitetləri 1-ci kvalitetdən sonra daxil 
edilmişdir). Kvalitetlər müsaidələri təyin etdiklərindən, onlar 
detalların hazırlanması metodlarını və onlara nəzarət üsullarını 
müəyyənləşdirirlər. (12.9)-(12.11) ifadələri 5-17 kvalitetlərin 
müsaidələrini hesablamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu kvalitetlər 
üçün müsaidə vahidinin qiyməti a uyğun olaraq bərabərdir: 7, 10, 16, 
25, 40, 64, 100, 160, 250, 400, 640, 1000 və 1600.  

6 və daha kobud kvalitetlər üçün a-nın qiymətini, məxrəci 
5 1061 ==ϕ ,  olan həndəsi silsilə təşkil edir.  

Bu o deməkdir ki, bir kvalitetdən digər, daha kobud kvalitetə 
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keçərkən müsaidələr 60% artır. Hər beş kvalitetdən sonra müsaidələr 
10 dəfə artır. 5-ci kvalitetdən dəqiq kvalitetlərdə müsaidələr 
aşağıdakı ifadələrlə tapılır:  

 
ITO1=0,3+0,008D; ITO=0,5+0,012D; ITO1=0,8+0,020D;  

;ITITIT 312 ⋅= ;ITITIT 513 ⋅= 534 ITITIT ⋅= .  
 

Burada müsaidələr (IT01-IT4) mkm-lə, D mm-lə ölçülür. 
1 mm-dən kiçik ölçülər üçün 14-17-ci kvalitetlərdə müsaidələr 

təyin olunmur.  
Hər bir kvalitet üçün (12.11) ifadəsindən istifadə etməklə 

müsaidələr sırası qurulmuşdur. Bundan başqa hər bir ölçülər 
diapozonuna görə müsaidələr sırasını qurmaq üçün ölçülər bir neçə 
intervallara bölünmüşdür. 1 mm-dən 500 mm-ə qədər ölçülər üçün 
13 interval müəyyənləşdirilmişdir: 3 mm-ə qədər, 3 mm-dən 6 mm-ə 
qədər, 6 mm-dən 10 mm-ə qədər,..., 400 mm-dən 500 mm-ə qədər. 
 

12.7. Detalların səthlərinin forma və 
yerləşmələrinin sapmalarının  normalaşdırılması 
 

Formaların sapmaları və müsaidələri. Formaların əsas sap-
malarına, müsaidələrinə və yerləşmələrinə aid olan əsas terminlər və 
anlayışlar standartlaşdırılmışdır. Səthin formasından sapması kimi, 
real səthin formasının nominal səthin formasından sapması başa 
düşülür. Səthlərin formalarının və yerləşmələrinin sapmasının 
normalaşdırılmasının və miqdarca qiymətləndirilməsinin əsasını 
söykənən düz xəttlər prinsipi təşkil edir. Söykənən düz xətt o xəttə 
deyilir ki, real profilə toxunur və detalın materialından kənarda elə 
yerləşmişdir ki, normalaşdırılmış sahə hüdudunda onun ən uzaq 
nöqtəsindən real profilin sapması minimal qiymətə malikdir (şəkil 
12.13.a). Söykənən çevrə-xarici fırlanma səthinin real profilinin 
ətrafına çəkilmiş ən kiçik diametrli çevrəyə (şəkil 12.13.b) və yaxud 
daxili fırlanma səthinin real profilinə çəkilmiş ən böyük diametrli 
çevrəyə deyilir (şəkil 12.13.v). 

Söykənən müstəvi o müstəviyə deyilir ki, real səthə toxunur və 
detalın materialından kənarda elə yerləşmişdir ki, normalaşdırılmış 
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sahə hüdudunda onun ən uzaq nöqtəsindən real səthin sapması 
minimum qiymətə malikdir. Söykənən silindr real xarici fırlanan 
səthin ətrafına çəkilmiş ən kiçik diametrli silindrə və yaxud real daxili 
fırlanan səthə çəkilmiş ən böyük diametrli silindrə deyilir. 

Söykənən səthlər və profillər detalların sıfır araboşluqlu 
oturmalarda birləşmələrinin şərtlərinə uyğun gəlir. Ölçmə prosesində  
söykənən  səthlərin  rolunu   nəzarət   lövhələrinin,  

 
Şəkil 12.13. Toxunan düz xətt (a) və çevrə (b,v) 

 
interferensiya şüşələrinin, lekal və yoxlama xətkeşlərinin, kalibrlərin, 
nəzarət sağanaqlarının və s. işçi səthləri oynayır. Forma sapması  mə-
safəsi qiymətcə ∆ ilə xarakterizə olunur. Aşağıdakı hərflə işarələnmə 
qəbul edilmişdir: ∆ - səthin forma və ya yerləşmə xətası; T – forma 
və ya yerləşmə müsaidəsi; L - normalaşdırılmış sahənin uzunluğu. 
Qeyri-dairəvilik, qeyri-müstəvilik və s. anlayışlar məsləhət gö-
rülmür.  

Silindrik səthlərin forma sapmaları. Dairəvilikdən sapma ∆ - 
real profilin nöqtələrindən söykənən çevrəyə qədər olan ən böyük 
məsafəyə deyilir (şəkil 12.14.a). 

T
dmax

d m
in

dd

d

dmax - dmin
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Şəkil 12.14. Silindrik səthlərin eninə kəsikdə forma sapmaları 
Dairəviliyin müsaidəsi  T - dairəvilikdən sapmanın buraxıla 

bilən ən böyük qiymətinə deyilir. Dairəviliyin müsaidə sahəsi, onun 
müsaidəsinə T bərabərdir.  

Dairəvilikdən sapmanın xüsusi halları ovallıq və çox tillilikdir. 
Ovallıq, ən böyük və ən kiçik diametrləri qarşılıqlı perpendikulyar 
istiqamətlərdə yerləşmiş real profilli, ovalaoxşar şəkilli dairəvilikdən 
sapmaya deyilir (şəkil 12.14.b). Çoxtillilik, real profili çoxtilli fiqur 
olan dairəvilikdən sapmaya deyilir. Çoxtillilik tək və cüt saylı 
tillərdən ibarət ola bilər (şəkil 12.14.v). Ovallıq torna və pardaq 
dəzgahlarının şpidellərinin vurması, disbalansdan və digər 
səbəblərdən əmələ gələ bilər. Çoxtillilik detalın ani fırlanma mər-
kəzinin vəziyyətinin dəyişməsi nəticəsində, məsələn: mərkəzsiz 
pardaqlama zamanı yaranır.  

Silindriklikdən sapma ∆-L normalaşdırılmış sahə hüdudunda, 
real səthin nöqtələrindən söykənən silindrə qədər olan ən böyük 
məsafəyə deyilir (şəkil 12.15.a).  

Şəkil 12.15 b-də silindrin müsaidə sahəsi göstərilmişdir. 
Silindirliyin müsaidə sahəsi T-yə bərabərdir. 

Uzununa kəsiyin profilinin sapması və müsaidə sahəsi şəkil 
12.15v-də göstərilmişdir. Uzununa kəsiyin profilinin sapması, doğu-
ranların düzxətlikdən və paralellikdən sapması ilə xarakterizə olunur. 

Uzununa kəsiyin profilindən sapmanın xüsusi halları konusluq, 
çəlləkvarilik və yəhərvarilikdir. Konusluq - uzununa kəsiyin pro-
filinin elə sapmasıdır ki, doğuranları düzxətli olsalar da paralel de-
yildirlər (şəkil 12.15.q).  

Çəlləkvarilik - uzununa kəsiyin profilinin elə sapmasıdır ki, 
doğuranlar düzxətli deyildirlər və diametrləri kənarlardan en 
kəsiyinin ortasına artırlar (şəkil 12.15.d). Yəhərvarilik - uzununa 
kəsiyin profilinin elə sapmasıdır ki, doğuranları düzxətli deyildirlər 
və diametrləri kənarlardan en kəsiyinin ortasına azalırlar (şəkil 
12.15.e). Çəlləkvarilik kiçik diametrli uzun valları mərkəzlərdə 
lünetsiz yonarkən alınır. Böyük diametrli qısa valları emal edərkən 
onların kənarlardan yerdəyişmələri yəhərvarilik yaradır. Konusluğun 
yaranması səbəbləri kimi, kəskinin yeyilməsini, şpindelin və arxa 
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∆ 1

2
T

aşığın pinolunun həndəsi oxlarının üst-üstə düşməməsini və s. 
göstərmək olar.  

 

Şəkil 12.15. Silindrlikdən və eninə kəsiyin profilindən sapmalar 

 
Fəzada düzxətlilikdən sapma ∆ və oxun düzxətlilik müsaidəsi 

sahəsi T şəkil 12.15.j-də verilmişdir. 
Müstəvi səthlərin forma sapmaları. Müstəvilikdən sapmanı 

Δ, normalaşdırılmış sahə hüdudunda real səthin nöqtələrindən 
söykənən müstəviyə qədər olan ən böyük məsafə kimi təyin edirlər 
(şəkil 12.16.a). 

Müstəviliyin müsaidə sahəsi, onun müsaidəsi T-yə bərabərdir 
(şəkil 12.16.b). Müstəvilikdən sapmanın xüsusi halları qabarıqlıq 
(şəkil 12.16.v) və çöküklükdür (şəkil 12.16.q). 

Müstəvidə düzxətlikdən sapmanı Δ, real profilin nöqtə-
lərindən söykənən düz xəttə qədər olan ən böyük məsafə kimi təyin 
edirlər. Müstəvidə düzxətliyin müsaidə sahəsi şəkil 12.16d 
verilmişdir. 

Verilmiş profilin (səthin) forma sapması. Əgər profil nominal 
ölçülərlə verilibsə, onda verilmiş profilin forma sapması Δ, real 
profilin nöqtələrinin nominal profildən ən böyük sapmasıdır (şəkil 
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12.17.a). Forma müsaidəsi T-ni, diametral ifadədə verilmiş profilin 
forma  sapmasının buraxıla bilən ən böyük ikiqat qiyməti kimi və 
yaxud radiusla ifadə də, həmin profilin forma sapmasının buraxıla 

bilən ən böyük qiyməti kimi müəyyən etmək olar. Forma xətası ∆ və 
müsaidəsi T şəkil 12.17.a və 12.17.b-də göstərilmişdir. 

 
Şəkil 12.16. Müstəvi səthlərin forma meyillənmələri 
 
Səthin yerləşməsinin sapmaları. Səthin və profilin yerləşmə 

sapmalarını, səthin və ya profilin real yerləşməsinin, nominal 
yerləşmədə sapması kimi qəbul edirlər. Yerləşmədə sapmaların bəzi 
nümunələrinə baxaq. Müstəvilərin paralellik-dən sapması - 
normalaşdırılmış sahə hüdudunda, söykənən səthlər arasındakı ən 
böyük və ən kiçik məsafənin fərqidir. (şəkil 12.18.a)  
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Şəkil12.17. Verilmiş profilin forma sapması 
 
Paralellik müsaidəsi T, şəkil 12.18.b-də verilmişdir. Fəzada 

oxların paralellikdən sapması, iki qarşılıqlı perpendikulyar 
müstəvidə oxların proyeksiyalarının paralellikdən sapmasının 
həndəsi cəmidir (şəkil 12.18.v). Oxların çəpliyi Δy, onların proyeksi-
yalarının paralellikdən sapmasıdır. Oxların paralellik Tx və çəplik Ty 
müsaidələri şəkil 12.17.q-də, müstəvilərin perpendikulyarlıqdan 
sapması isə şəkil 12.18.d-də göstərilmişdir.  

 Ümumi oxa nəzərən eyni oxluluqdan sapma (∆1 ∆2), norma-
laşdırılmış sahə uzunluğunda baxılan fırlanan səthinin oxu ilə iki və 
daha artıq fırlanma səthlərinin ümumi oxları arasındakı ən böyük mə-
safəyə  deyilir (şəkil 12.18.e). Eyni oxluluq müsaidəsi T şəkil 12.18j-
də verilmişdir. 

Baza səthinə görə simmetriklikdən sapma ∆, normalaşdırıl-
mış sahə hüdudunda baxılan səthin simmetriya müstəvisi ilə sim-
metriyanın baza müstəvisi arasındakı ən böyük məsafəyə  deyilir 
(şəkil 12.18.z). 
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Şəkil 12.18. Səthlərin yerləşmə xətaları 

 
Oxların kəsişməsindən sapmanı ∆, nominal kəsişməli olan ba-

xılan və baza oxları arasındakı ən kiçik məsafə  kimi təyin edirlər 
(şəkil 12.19.). 

Mövqe sapması Δ, normalaşdırılmış sahə hüdudunda elemen-
tin real yerləşməsinin, onun nominal yerləşməsindən ən böyük 
sapmasına deyilir (şəkil 12.20.). 

Səthlərin yerləşməsinin və formalarının ümumi sapmaları 
və müsaidələri. Fırlanma səthinin baza oxuna nəzərən radial 
vurması, baxılan en kəsiyin profilinin dairəvilikdən sapması və onun 
mərkəzinin baza oxuna nəzərən sapmasının birlikdə təzahürünün 
nəticəsidir. Normalaşdırılmış sahə daxilində tam radial vurma 

R=T/2

T y

L

L

L1 L2900
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∆=Rmax-Rmin. Burada Rmax və Rmin real müstəvinin ən uzaq və ən 
yaxın nöqtələrindən baza oxuna qədər olan məsafələrdir (şəkil 
12.21.a). 

Yan vurma, yan səthin nöqtələrindən baza oxuna perpendikulyar 
müstəviyə qədər olan ən böyük və ən kiçik məsafələrin fərqinə 
deyilir. Yan vurma, baxılan səthin müstəvilikdən və baza oxuna nə-
zərən perpendikulyarlıqdan sapmalarının birlikdə təzahürü nə-
ticəsində yaranır. Yan vurma ∆,silindrin   verilmiş d    
diametrinə görə də təyin edilə bilər (şəkil 12.21.b). 

Yerləşmənin asılı olan və asılı olmayan müsaidələri. Vallar 
və deşiklər üçün müəyyənləşdirilən yerləşmə və forma müsaidələri 
asılı olan və asılı olmayan ola bilərlər. Yerləşmənin və formanın 
dəyişən asılı olan müsaidələri o müsaidələrdir ki, ən kiçik qiy-
mətləri cizgilərdə və texniki tələbatlarda verilir. Belə müsaidələrin 
qiymətlərini detalın səthinin həqiqi ölçüsünün uyğun sapmasının 
qiyməti qədər artırmaq olar. Yerləşmənin asılı olan müsaidələrini, bir 
neçə səthi eyni zamanda qovuşan detalların yığılmasını təmin etmək 
üçün təyin edirlər.             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şəkil 12.19.  

Oxların kəsişməsindən sapma 
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Şəkil 12.20. Mövqe sapması 

 
 

 
Şəkil 12.21. Radial və yan vurma 
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Asılı olan müsaidələri birləşən detalın oxşarı olan kompleks 
kalibrlərlə yoxlayırlar. Bu kalibrlər həmişə keçəndirlər və yığmanı 
əlavə əməliyyatlarsız aparmağa imkan verirlər. 

Yerləşmənin və formanın asılı olmayan müsaidələri elə müsa-
idələrdir ki, onların ədədi qiymətləri verilmiş cizgiyə görə hazır-
lanmış bütün detallar üçün eynidir və baxılan səthlərin həqiqi öl-
çülərindən asılı deyillər. Səthlərin forma və yerləşmə müsaidələrinin 
hər bir növü üçün 16 dəqiqlik dərəcəsi müəyyənləndirilmişdir. 
Müsaidələrin dərəcələrinin birindən digərinə keçid, artma əmsalı 1,6 
ilə həyata keçirilir. Ölçünün müsaidəsi, həmçinin forma və yerləşmə 
müsaidələrinin nisbətinə görə həndəsi dəqiqliyin aşağıdakı 
səviyyələri təyin edilir. A-normal nisbi həndəsi dəqiqlik (forma və 
yerləşmə müsaidələri ölçünün müsaidəsinin 60%-ni təşkil edir); V-
artırılmış nisbi həndəsi dəqiqlik (forma və yerləşmə müsaidələri 
ölçünün müsaidəsinin 40%-ni təşkil edir); S-yüksək nisbi həndəsi 
dəqiqlik (forma və yerləşmə müsaidələri ölçünün müsaidəsinin 25%-
ni təşkil edir). 

Silindrik səthlərin forma müsaidələri, A, V, S səviyyələrinə uy-
ğundur və ölçünün müsaidəsinin təqribən 30, 20 və 12%-ni təşkil 
edir. Forma və yerləşmə müsaidələrini ölçünün müsaidə sahəsi ilə 
məhdudlaşdırmaq olar. 

Deşiklərin eynioxluğundan asılı olan müsaidənin (a) və asılı 
olan digər müsaidələrin göstərilməsi şəkil 12.22.-də verilmişdir. 

 
12.8. Detalların səthlərinin forma və 

yerləşmələrinin müsaidələrinin cizgilərdə 
göstərilməsi 

 
Detalların səthlərini forma və yerləşmələrinin müsaidələrini cizgi-

lərdə cədvəl 12.2-yə uyğun olaraq xüsusi işarələrlə göstərirlər. 
İşarəni və müsaidənin ədədi qiymətini çərçivəyə yazır, birinci 

yerdə işarəni, ikinci yerdə müsaidənin mm-lə ədədi qiymətini, lazım 
olduqda üçüncü yerdə yerləşmə müsaidəsinin   

 
 



383 
 

Cədvəl 12.2 
Səthlərin forma və yerləşmələrinin müsaidələrinin şərti işarələri 
 
Müsaidələrin 

qrupları 
 

Müsaidənin növü Müsaidənin işarəsi 
 

Forma 
müsaidəsi 

Düzxətlik müsaidəsi 
Müstəvilik müsaidəsi 
Dairəvilik müsaidəsi 
Silindrlik müsaidəsi 
Uzununa kəsiyin profilinin 
müsaidəsi  

Yerləşmə 
müsaidəsi 

Paralellik müsaidəsi 
Perpendikulyarlıq müsaidəsi 
Əyilmə müsaidəsi 
Eynioxluluq müsaidəsi 
Simmetriklik müsaidəsi 
Mövqe müsaidəsi 
Oxların kəsişməsi müsaidəsi 

 

Forma və 
yerləşmələrin 

ümumi 
müsaidələri 

Radial vurma müsaidəsi 
Yan vurma müsaidəsi 
Verilmiş istiqamətdə 
vurma müsaidəsi 

 

 

Tam radial vurma müsaidəsi 
Tam yan vurma müsaidəsi 

 

Verilmiş profilin forma 
müsaidəsi 
Verilmiş müstəvinin forma 
müsaidəsi  
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əlaqəli olduğu bazanın və yaxud müstəvinin hərflə verilmiş işarəsini 
qeyd edirlər (şəkil 12.23.a). 

 
 

Şəkil 12.22. Deşiklərin eynioxluğundan  
asılı olan müsaidənin (a) və asılı olan digər  

müsaidələrin (b-e) göstərilməsi 
 

Çərçivəni, müsaidənin aid olduğu elementlə oxla qurtaran bütöv 
xətlə birləşdirirlər (şəkil 12.23.b). Əgər müsaidə oxa və ya sim-
metriya müstəvisinə aiddirsə, onda birləşdirici xətt ölçü xəttinin 
davamı olur (şəkil 12.23.v). Əgər müsaidə ümumi oxa aiddirsə (sim-
metriya müstəvisi), birləşdirici xətt ümumi oxa çəkilir (şəkil 
12.23.q). Müsaidənin ədədi qiymətinin qabağında xüsusi simvollar 
göstərilir: simvol ∅ - müsaidə sahəsi onun diametri ilə göstərildikdə 
(şəkil 12.23.d); - simvol R - müsaidə sahəsi radiusla verilibsə (şəkil 
12.23.e); simvol T - simmetriklik, oxların kəsişməsi, verilmiş səthin 
forması və mövqe müsaidələri diametrlə ifadə olunubsa (şəkil 
12.23.j); simvol 

2
T  - göstərilən müsaidələr radiusla ifadə olunubsa 

(12.23z); "sferik" sözü, simvollar ∅ və ya R - əgər müsaidə sahəsi 
kürə şəklindədirsə (şəkil 12.23.i). Əgər müsaidə, səthin verilmiş 
uzunluğu sahəsinə aiddirsə, onda onun qiymətini müsaidənin yanında 
göstərir və əyilmiş xətlə ayırırlar (şəkil 12.23k). Əgər müsaidəni 
səthin bütün uzunluğunda və verilmiş uzunluqda təyin etmək 
lazımdırsa, onda verilmiş uzunluqdakı müsaidəni bütün uzunluq 
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müsaidəsinin altında göstərirlər (şəkil 12.23.l). Çərçivədə göstərilmiş 
yazıları, əlavə məlumatları şəkil 12.23.m-də göstərildiyi kimi qeyd 
edirlər.  

Xüsusi qrafiki işarələr. Təyin edilməmiş forma və yerləşmələ-
rin ümumi müsaidələrini göstərmək üçün tərkib müsaidə-lərinin işa-
rələrindən istifadə edirlər: əvvəlcə yerləşmə müsaidəsinin, sonra isə 
forma müsaidəsinin işarəsini göstərirlər (şəkil 12.23.n). 

 

 
 

Şəkil 12.23. Səthlərin forma və yerləşmələrinin 
göstərilməsi sxemi 

 
Bazanı qaraldılmış üçbucaqla göstərir və müsaidə çərçivəsi ilə 

birləşdirirlər (şəkil 12.24.a).  
Çox halda bazanı hərflə işarə edir və onu üçbucaqla birləşdirir-

lər (şəkil 12.24.b). Əgər baza, ox və ya simmetriya müstəvisidirsə, 
onda üçbucağı uyğun ölçünün ölçü xəttinin sonunda yerləşdirirlər. 
Kifayət qədər yer olmadıqda ölçü xəttinin oxunu üçbucaqla əvəz 
etmək olar (şəkil 12.24.v). 
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Şəkil 12.24. Bazaların göstərilməsi 

 
12.9. Səthin kələ-kötürlüyünün normalaşdırılması 

və göstərilməsi sistemi 
 

Baza uzunluğunun köməyi ilə təyin olunan, səthin nisbətən ki-
çik addımlı nahamarlıqlarının məcmuuna (cəminə) səthin kələ-kö-
türlüyü deyilir.Baza uzunluğu l, səthin kələ-kötürlülüyünü xarakte-
rizə etmək üçün ayrılan və nahamarlılıqların müəyyən edilməsi üçün 
istifadə edilən baza xəttinin uzunluğuna deyilir. Baza xətti, verilmiş 
həndəsi formalı, profilə nəzərən müəyyən vəziyyətdə çəkilmiş və 
səthin həndəsi parametrlərinin qiymətləndirilməsi üçün nəzərdə 
tutulmuş xəttə deyilir. Səthin kələ-kötürlüyü, yonqarın çıxarılması 
zamanı detalın səthinin üst qatının plastik deformasiyası, alətin kəsici 
hissəsinin emal edilən səthə təsiri və sürtülməsi, səthdən materialın 
hissəciklərinin qopması və digər səbəblərdən yaranır. Kələ-
kötürlüyün ədədi qiymətini vahid bazadan təyin edirlər. Vahid baza 
kimi, profilin orta xətti m-i, yəni nominal profilin formasına malik 
baza xəttini götürürlər. Kələ-kötürlüyün profilin orta xəttindən 
hesablanması sistemini, orta xətt sistemi adlandırırlar. Əgər səthin 
kələ-kötürlüyünün müəyyən edilməsi üçün səthin sahəsinin l 
uzunluğu seçilibsə, l addımından artıq olan nahamarlıqlar nəzərə 
alınmır. Səthin kələ-kötürlüyünün qiymətləndirilməsinin etibarlığını 
artırmaq üçün ölçməni səthin müxtəlif yerlərində, bir neçə dəfə 
təkrar etmək və ölçmənin nəticəsi kimi onların orta hesabi qiymətini 
götürmək lazımdır. Qiymətləndirmə uzunluğu L - kələ-kötürlülüyü 
qiymətləndirmək  üçün lazım olan uzunluqdur. 

â)

0,1
A
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L - bir və ya bir neçə baza uzunluğu qədər ola bilər. Baza uzun-
luğunun ədədi qiymətini aşağıdakı sıradan seçirlər: 0,01; 0,03; 0,08; 
0,25; 0,80; 2,5; 8; 25 mm. Beynəlxalq İSO standartı P468-ə görə 
məmulun səthinin kələ-kötürlüyünü, onun materialından və 
hazırlama üsulundan asılı olmayaraq miqdarca bir və ya bir neçə 
parametrlə qiymətləndirmək olar. Bunlar aşağıdakılardır: profilin 
orta hesabı sapması Ra, profilin nahamarlıqlarının on nöqtəyə görə 
hündürlüyü Rz, profilin nahamarlıqlarının ən böyük hündürlüyü Rmax, 
nahamarlıqların orta addımı Sm, profilin yerli qalxımlarının orta 
addımı S, profilin nisbi dayaq uzunluğu tp (p – profilin en kəsiyinin 
səviyyəsinin qiymətidir) (şəkil 12.25). Ra, üstünlüyə malik olan 
parametrdir.  

ГОСТ 2789-73 (P468İSO)-ün tələbləri ağac, keçə, fetr və digər 
novlu səthlərin materiallarından başqa bütün materiallara aid edilir. 
Ra-profilin bütün nahamarlıqlarının orta hündürlüyünü, Rz - ən böyük 
nahamarlıqların orta hündürlüyünü, Rmax - profilin ən böyük 
hündürlüyünü xarakterizə edir. Sm, S və tp addım parametrləri, 
nahamarlıqların xarakterik nöqtələrinin müxtəlif forma və qarşılıqlı 
vəziyyətlərini qeydə almaq  üçün standarta daxil edilmişdir. Bu 
parametrlər həmçinin profilin spektral xarakteristikalarını 
normalaşdırmağa imkan verir. 

 

 
Şəkil 12.25. Profiloqramma və səthin 
kələ-kötürlülüyünün əsas parametrləri 
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Kələ-kötürlüyün nahamarlıqlarının hündürlük xassələri ilə 
əlaqəli olan parametrləri. Profilin l baza uzunluğunda orta hesabi 
sapması Ra aşağıdakı ifadə ilə yazılır: 
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Burada l - baza uzunluğu, n - baza uzunluğunda seçilmiş 

nöqtələrin sayıdır.  
Profilin sapması y, profilin istənilən nöqtəsi ilə orta xəttin 

sapmasıdır.  
Profilin nahamarlıqlarının on nöqtəyə görə hündürlüyü Rz, l 

baza uzunluğunda profilin ən böyük beş qalxımının və ən böyük beş 
çöküklüyünün orta mütləq qiymətlərinin cəmidir 
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Burada  ypi - profilin i ən böyük qalxımının hündürlüyü; yvi – 

profilin i ən böyük çöküklüyünün dərinliyidir. Profilin nahamarlıqla-
rının ən böyük hündürlüyü Rmax - l baza uzunluğunda profilin qalxım 
xətti ilə profilin çöküklük xətti arasında olan məsafədir (şəkil 12.25.). 

Kələ - kötürlüyün, nahamarlıqların profilin uzunluğu 
istiqamətindəki xassələri ilə əlaqəli parametrləri. Profilin 
nahamarlıqlarının orta addımı Sm, baza uzunluğunda profilin 
nahamarlıqlarının orta qiymətinə deyilir  
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Burada n, l baza uzunluğunda addımların sayı, Smi - profilin 

nahamarlığının i addımıdır. Profilin yerli qalxımları-nın orta 
addımı S, - baza uzunluğunda profilin yerli qalxımlarının addım-
larının orta qiymətidir  
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Burada n - baza uzunluğunda nahamarlıqların zirvələrə görə 

addımlarının sayı; Si - profilin nahamarlıqlarının zirvədəki i 
addımıdır.  

Kələ-kötürlüyün Ra, Rz, Rmax, Sm və S parametrlərinin ədədi 
qiymətləri ГОСТ 2789-73-də verilmişdir.  

Kələ-kötürlüyün, profilin nahamarlıqlarının forması ilə 
əlaqəli olan parametrləri. Profilin dayaq uzunluğu ηp, P səviyyə-
sində bi kəsiklərinin uzunluqlarının cəmidir (şəkil 12.25) 
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Profilin nisbi dayaq uzunluğu tp , dayaq uzunluğunun baza 

uzunluğuna nisbətindən təyin edilir 
 

              l
t p

p

η
= .                           (12.18) 

 
Profilin dayaq uzunluğu ηp - ni, profilin kəsiyinin p 

səviyyəsində təyin edirlər. Profilin kəsiyinin səviyyəsinin p qiymətini 
qalxım xəttinə görə hesablayır və aşağıdakı sıradan seçirlər: Rmax-un 
5; 10, 15, 20, 25, 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90%-i. Profilin nisbi dayaq 
uzunluğu tp 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90%-ə bərabər ola 
bilər. 
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Kələ-kötürlüyün parametrlərinin və onların ədədi qiymət-
lərinin seçilməsi. Detalların səthlərinin kələ-kötürlüyünün tələbat-
ları, məmulun verilmiş keyfiyyətini təmin etmək üçün səthin funksio-
nal təyinatından asılı olaraq müəyyənləşdirilməlidir. Əgər belə 
tələbatlar yoxdursa, səthin kələ-kötürlülüyünə heç bir tələbat qoyul-
mur və ona nəzarət edilmir. Məsələn: məsul detalların sürtülən 
səthlərinə Ra və ya Rz-in, Rmax və tp - nin, həmçinin nahamarlıqların 
istiqamətini, dövrü yüklənən məsul detalların səthlərinə Rmax, Sm və S  
- in buraxıla bilən qiymətlərini təyin edirlər. Ra və Rz – parametrlə-
rini seçərkən, Ra parametrinin səthin kələ-kötürlüyü haqqında daha 
müfəssəl məlumat verdiyini nəzərə almaq lazımdır. Belə ki, Ra-nı 
təyin etmək üçün daha çox nöqtələr ölçülür və cəmlənir, Rz isə 
nahamarlığın yalnız beş qalxım və çöküklüyi arasındakı məsafə ilə 
xarakterizə edilir. Qeyd etmək lazımdır ki, bəzi hallarda 
nahamarlıqların müxtəlif formalarında Ra-nın qiyməti eyni ola bilər 
(şəkil 12.26.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 12.26. Səthlərin nahamarlıqlarının profillərin müxtəlif formalarında 
Ra-nın eyni qiymətə malik olması nümunəsi 

 
Detalların birləşən səthlərinin yeyilməyə davamlılığı, əlaqə sərtliyi, 

gərilməli oturtmaların möhkəmliyi və digər istismar göstəriciləri, onların 
qovuşmalarının faktiki sahəsi ilə birbaşa bağlıdır. Müəyyən təzyiq altında 
yaranan dayaq sahəsini müəyyənləşdirmək üçün profilin dayaq uzunluğu 
tp-yə nəzərən əyrilər qurulur. Hər bir kəsik üçün 12.17 və 12.18 düsturla-
rından  
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istifadə etməklə tp-nin qiymətlərini təyin edir və profilin dayaq uzun-
luğunun dəyişməsi əyrisini qururlar (şəkil 12.27.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 12.27. Profilin dayaq uzunluğuna nəzərən qurulmuş əyri 
 
tp-nin qiymətini seçərkən nəzərə almaq lazımdır ki, onun art-

ması daha böyük əmək tutumlu proseslərin tətbiqini tələb edir. 
Səthin kələ-kötürlüyünə verilən tələblər, onun parametrlərinin 

göstərilməsi ilə müəyyənləşdirilir. Məsələn: ümumi halda l-i, Ra, Rz 
və Rmax-un buraxıla bilən qiymətlərinə görə təyin edirlər (cədvəl 
12.3) 

  Səthin kələ-kötürlüyünə verilən tələbatlar, səthin qüsurluluğu 
nəzərə alınmadan təyin edilir və lazım olduqda ayrıca göstərilir. 

  Lazım olduqda nahamarlılıqların istiqamətinə (cədvəl 12.4) və 
emalın növünə (əgər bu emal növü, səthin keyfiyyətini təmin edən 
yeganə emal növüdürsə) tələbatlar müəyyənləşdirilir. 

 
Cədvəl 12.3 

 
Ra, Rz, Rmax parametrlərinin və baza uzunluğu l-in nisbətləri 

Ra, mkm Rz=Rmax, mkm l, mm 
0,025-ə qədər 0,10-qədər 0,08 

0,025-dən 0,4-ə qədər 0,10-dən 1,6-ə qədər 0,25 
0,4-dən 3,2-ə qədər 1,6-dan-12,5-ə qədər 0,8 
3,2-dən 12,5-ə qədər 12,5-dən 50-ə qədər 2,5 
12,5-dən 100-ə qədər 50-dən 400-ə qədər 8 
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Səhtin kələ-kötürlüyünün göstərilməsi. Standartlara görə kə-
lə-kötürlük, göstərilməsi konstruksiyanın tələbləri ilə müəyyən edil-
məmiş səthlərdən başqa, emal metodundan asılı olmayaraq verilmiş 
cizgi üzrə emal olunan bütün səthlərin üzərində göstərilir. Səthin 
kələ-kötürlüyünün göstərilməsi qaydası şəkil 12.28a-da verilmişdir. 
Əgər emal növü konstruktor tərəfindən müəyyənləşdirilməyibsə, 
kələ-kötürlüyün göstərilməsi üçün aşağıdakı işarədən istifadə edilir 
(şəkil 12.28b). 

Bu işarə üstələyici işarədir. Emal prosesi materialdan müəyyən 
qat çıxarılmaqla (məsələn: yonma, frezləmə, burğulama, pardaqlama, 
cilalama, aşındırma və s.) yerinə yetirilirsə səthin kələ-kötürlüyü 
şəkil 12.28v-də verilmiş işarədən istifadə etməklə göstərilir. 

 
Cədvəl 12.4 

Nahamarlıqların istiqamətləri və onların göstərilməsi 
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Emal prosesi materialdan müəyyən qat çıxarılmamaqla 
(məsələn: tökmə, döymə, həcmi ştapmlama, yayma, çəkmə və s.) ye-
rinə yetirilirsə, səthin kələ-kötürlüyü şəkil 12.28.q-dəki kimi göstə-
rilir. Verilmiş cizgiyə görə emal prosesi nəzərdə tutulmamış səthləri 
göstərmək üçün də həmin işarədən istifadə edilir. 

 

 
 

Şəkil 12.28. Səthin kələ-kötürlüyünün göstərilməsi qaydası 

 
Kələ-kötürlüyün Ra parametrinin qiymətini onun simvolunu, 

yəni Ra - nı yazmadan göstərirlər, məsələn 0,5. Digər parametrlər 
üçün onların qiymətləri ilə bərabər simvollarını da yazırlar, məsələn 
Rmax 6,3; Sm 0,63; S 0,32; Rz 32; t50 70. Burada səthin kələ-
kötürlüyünün parametrlərinin buraxıla bilən ən böyük qiymətlərini 
göstərirlər. Onların ən kiçik qiymətləri isə məhdudlaşdırılmır. tp50 70 
yazılışı profilin nisbi dayaq uzunluğunun 70%, profilin kəsiyinin 
səviyyəsinin isə p=50% olduğunu göstərir. Səthin  kələ-kötürlüyünün 
parametrlərinin qiymətlərinin diapozonunu (ən böyük və ən kiçik 
qiymətləri) göstərərkən, parametrlərin hədd ölçülərini iki sırada 
yerləşdirirlər, məsələn: 

 
 

1,25 Rz 0,070 Rmax 0,75 T50 50  
0,60  0,030  0,30  70 və s. 
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Şəkil 12.29. Səthin kələ-kötürlüyünün göstərilməsi  
nümunələri 

  
Yuxarıdakı sırada parametrin ən böyük, aşağıdakı sırada ən kiçik 

qiymətlərini yazırlar. Kələ-kötürlüyün parametrləri nominal qiymətləri ilə 
göstərilərkən, onların hədd sapmaları aşağıdakı kimi yazılır: 

1±20%; Rz 80-10%; Sm0,63+20%; t5O 70±40% və s.     
 Işarədə səthin kələ-kötürlüyünün iki və daha artıq parametrini 

göstərərkən, onların qiymətlərini yuxarıdan aşağıya, aşağıdakı qayda 
üzrə yazırlar (şəkil 12.29a): profilin nahamarlıqlarının hündürlüyünün 
parametrləri (Ra, 0,1mkm-dən çox olmamalı; baza uzunluğu l=0,25 
mm); profilin nahamarlıqlarının addımının parametrləri (Sm-0,063-dən 
0,040 mm-ə qədər, baza uzunluğu 0,8 mm); profilin nisbi dayaq 
uzunluğu (t50 80±10%, baza uzunluğu 0,25 mm). 

Əgər emal metodu verilmiş səth üçün yeganədirsə, onda onun 
növünü göstərirlər (şəkil 12.29.b). 

Səthin kələ-kötürlülüyünün göstərilməsinin sadələşdirilmiş 
yazılışından da istifadə edirlər (şəkil 12.29.v). 

Detalın cizgisində səthin kələ-kötürlüyünün işarəsini onun kon-
tur, çıxış, çıxarılmış xətlərinin və yaxud xətlərin rəfləri üzərində 
yazırlar. Əgər yazılış yeri məhduddursa səthin kələ-kötürlülüyünün 
işarəsini ölçü xətlərinin və onların uzantılarının üzərində yerləşdirmək 
olar. Bundan başqa çıxarılmış xəttləri kəsmək də mümkündür (şəkil 
12.30.a).  
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Şəkil 12.30. Kələ-kötürlüyün ölçü və çıxarılmış 
xətlərin (a), kəsiklə çəkilmiş detalların (b) üzərində göstərilməsi 

Şəkil 12.31. Kələ-kötürlüyün göstərilməsinin xüsusi halları 
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Səthin kələ-kötürlülüyünün işarəsinin kəsilmiş xətt üzərində 

yerləşdirilməsi şəkil 12.30.b-də verilmişdir. 
Kələ-kötürlülük detalın bütün səthləri üçün eyni olduqda, onun işarə-

si detalın cizgisinin yuxarı sağ küncündə yerləşdirilir (şəkil 12.31.a). 
Detalın səthlərinin bir qisminin kələ-kötürlüyü eyni olduqda, de-

talın çəkildiyi formatın yuxarı sağ küncündə kələ-kötürlüyün eyniliyi 
işarəsi qeyd edilir (şəkil 12.31.b). Bu onu xarakterizə edir ki, kələ–
kötürlüyün detalın kələ-kötürlük işarəsi göstərilməyən səthlərindəki 
qiyməti, formatın yuxarı sağ küncündə verilmiş qiyməti qədər olmalıdır. 
Əgər detalın səthlərinin bir hissəsi verilmiş cizgiyə görə emal edilmirsə, 
onda formatın yuxarı sağ küncündə şəkil 12.31.v-də verilmiş işarə 
yazılır. Kələ-kötürlük detalın eyni səthinin müxtəlif yerlərində 
fərqlidirsə, onda həmin yerlər bütöv nazik xətlə ayrılır, uyğun ölçüləri 
və kələ-kötürlükləri qeyd edilir (şəkil 12.31.q). 

 
12.10. Detalların səthlərinin dalğalılığı 

 
Səthin dalğalılığı kimi, yanaşı yüksəklikləri və çöküklükləri 

arasındakı məsafələri baza uzunluğundan l artıq olan, dövrü 
təkrarlanan nahamarlıqların cəmi başa düşülür. Dalğalıq, forma 
sapmaları ilə kələ-kötürlük arasında aralıq mövqe tutur. Səthin 
müxtəlif tərtibli sapmaları arasındakı şərti sərhəddi, Sw addımının 
nahamarlığın hündürlüyü Wz - ə nisbətinə görə təyin etmək olar. 

40<
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Dalğalılığın hündürlüyü Wz-i onun beş ölçüsünün (W1, W2, ..., 
W5) orta hesabi qiymətinə görə təyin edirlər. Dalğalılığın 
hündürlülüyünü, onun beş həqiqi ən böyük addımından az olmayan 
məsafəyə bərabər ölçmə sahəsinin uzunluğu Lw-də təyin edirlər (şəkil 
12.32 a). 

 

5
54321 )WWWWW(

Wz

++++
= .  (12.19) 



397 
 

Wz-i təyin edərkən ölçmə sahəsinin uzunluğunun ardıcıllığını 
gözləməmək olur. 

Wz-in hədlərinin ədədi qiymətlərini aşağıdakı sıradan seçmək 
lazımdır: 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 25; 50; 100; 200 mkm. 
Bəzən dalğalılığı, Lw-nin beşdən birinə bərabər olan Lwi uzunluğunda 
da ölçürlər. Dalğalılığın ən böyük hündürlüyü Wmax, bir tam dalğada, 
Lw uzunluğu daxilində ölçülən profilin ən hündür və ən alçaq 
nöqtələri arasındakı məsafəyə deyilir.  

Dalğalılığın orta addımı Sw - orta xəttin kəsiklərinin 
uzunluğunun orta hesabı qiymətidir (şəkil 12.32.b). 

Şəkil 12.32. Səthin dalğalılığının hündürlüyünün 
(a) və addımının (b) təyini 

 

∑
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mw  xəttinin vəziyyəti, kələ-kötürlüyün profilinin orta xətti m-in 

vəziyyəti kimi müəyyənləşdirilir. Dalğalılıq çox halda sinusoidal 
xarakter daşıyır və texnoloji sistemin titrəməsindən yaranır. 
Titrəmənin əmələ gəlməsinin əsas səbəbləri kəsmə qüvvələrinin 
qeyri-bərabərliyi, tarazlaşmamış yüklərin olması və  intiqalların 
xətalarıdır. 
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12.11. Səthin kələ-kötürlüyünün, dalğalılığının və  
forma xətalarının maşınların qarşılıqlı əvəzolunmasına 

və keyfiyyətinə təsiri 
 

Detalların hazırlanması zamanı və maşınların işləməsi prose-
sində yaranan kələ-kötürlük, dalğalıq, forma və yerləşmə xətaları güc 
və temperatur deformasiyaları, həmçinin titrəmə, detalların qovuşan 
səthlərinin əlaqə sərtliyini azaldır, oturtmaların yığım vaxtı alınan 
ilkin xarakterini dəyişir. Uyuşma nəticəsində alınan, ən az yeyilmə 
təmin edən və maşınların uzun müddətli istismarı zamanı qorunan 
kələ-kötürlük optimal kələ-kötürlük adlanır. Optimal kələ-
kötürlüyün parametrləri yağlayıcı materialın keyfiyyətindən, detalın 
konstruksiyasından və materialından asılıdır.  

Uyuşma prosesi sürtünən səthlərin başlanğıc nahamarlıqların-
dan, detalın materialının xassələrindən, mexanizmin işləmə rejimin-
dən və şəraitindən asılıdır. İlkin kələ-kötürlük optimal kələ-kö-
türlülükdən fərqləndikcə detalın yeyilməsi artır (şəkil 12.33.b). De-
talın, qovşağın və mexanizmin işləmə müddətini, detalın yeyilməyə 
davamlılığını artırmaqla (t2>t1, şəkil 12.33.a), yeyilmənin ehtiyat 
əmsalı Rt-ni yüksəltməklə, detalın sürtünməyə davamlı u qatını 
artırmaqla (t3>t1; t4>t2) təmin etmək olar. 

 

Şəkil 12.33. Fırlanan səthə malik detalların yeyilməsini 
xarakterizə edən əyrilər 

a-müxtəlif yeyilməyə davamlılıq (1-aşağı; 2-yuxarı); 
b-müxtəlif başlanğıc kələ-kötürlükdə yeyilmə 
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Nahamarlıqlar, gərginliklər yığımı olaraq, detalların yorulmaya 
müqavimətini azaldır. Bu özünü daha çox detalların səthlərinin sərt 
keçidlərində göstərir.  

Detalların səthlərini almaz ucluqlarla döyənəkləmə əməliyya-
tında davamlılıq həddi 15-40%-ə qədər artır. Detaların səthlərində 
yaranan mənfi təsirli qalıq gərginliklərini bir sıra texniki və texnoloji 
tədbirlərin köməyi ilə azaltmaq olar. 
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III BÖLMƏ. SERTİFİKATLAŞDIRMA 
 

XIII FƏSİL. SERTİFİKATLAŞDIRMANIN 
MAHİYYƏTİ VƏ MƏZMUNU 

 
13.1. Əsas terminlər və anlayışlar 

 
Sertifikatlaşdırma sözü latın dilində, “düzgün edilmişdir” 

mənasını verir. Məhsulun hazırlanmasının düzgünlüyünə əmin olmaq 
üçün, onun hansı tələblərə uyğun olması və bu uyğunluğun təmin 
edilməsi yolları məlum olmalıdır. Belə dəlillərin əldə edilməsini bü-
tün tərəflərin qəbul etməsi üsulu uyğunluq sertifikatlaşdırması 
adlanır. 

“Uyğunluq” termini İSO/BEK tərəfindən təklif edilmişdir 
(Assurance of confrormity). Bununla əlaqədar olaraq, göstərilən bu 
üsul nəticəsində məhsulun (prosesin, xidmətin) verilmiş tələblərə 
uyğunluğuna əminlik yaradan məlumat təqdim olunmalıdır. Bu 
məlumat aşağıdakı kimi ola bilər: 

• uyğunluq haqqında tədarükçünün məlumatı  
• (Surrliers declaration). Yəni məhsulun verilmiş tələblərə uy-

ğunluğunu təsdiq edən yazılı təminat kataloqlarda, istismara aid 
sənədlərdə, nəşr olunmuş sənədlərdə, yaxud yarlık, etiket və s. 
şəkildə verilə bilər; 

• sertifikatlaşdırma (certification)-məhsulun, prosesin, 
xidmətin verilmiş tələblərə uyğunluğuna yazılı təminat verən üçüncü 
tərəfin fəaliyyətidir. 
“İstehsalçının uyğunluq haqqında məlumatı” anlayışı, onun istehsal 
etdiyi məhsulun konkret normativ sənədin tələblərinə cavab verdiyini 
və bunun üçün onun məsuliyyət daşıdığını göstərir. İSO/BEK-in 
Rəhbəredici sənədinə əsasən bu, istehsalçının öz məsuliyyətini dərk 
etməsini və onun düşünülmüş və müəyyən olunmuş hərəkətlər etmə-
yə hazır olduğunu sübut edir. 

İstehsalçının məlumatı, məlumat-deklarasiya adlandırılır və 
aşağıdakı məlumatları əks etdirir: 

• məlumat-deklarasiyanı təqdim edən istehsalçının ünvanı, 
məmulatın işarəsi və onun haqqında məlumat; 
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• istehsalçının istinad etdiyi standartın adı, nömrəsi və nəşr 
edildiyi tarix; 

• məlumatın məzmununa görə istehsalçının şəxsi məsu-
liyyətinin göstərilməsi və s.  

Təqdim olunan məlumat sınaqların nəticələrinə əsaslanmış 
olmalıdır. Standarta istinad, standartı qəbul edən təşkilat tərəfindən 
məlumatın təsdiq edilməsi demək deyildir. İstehsalçı uyğunluq nişan-
larından istifadə etmək hüququna malik deyildir. 

Sertifikatlaşdırma vasitəsilə uyğunluğun təsdiqi mütləq üçüncü 
tərəfin iştirakını nəzərdə tutur. Uyğunluğun belə təsdiqi asılı 
olmayan, verilmiş tələblərə müvafiq, uyğunluğa təminat verən 
müəyyən prosedur qaydalar əsasında yerinə yetirilir. 

Sertifikatlaşdırma məhsulun (prosesin, xidmətin) verilmiş 
tələblərə uyğunluğunun sübutunun əsas doğru üsulu sayılır. 

Sertifikatlaşdırma prosesinin (fəaliyyətinin) tərkib hissələri 
kimi baxıla bilən prosedurlar, qaydalar, sınaqlar və digər hərəkətlər 
bir sıra faktorlardan asılı olaraq müxtəlif ola bilər. Bunlardan 
aşağıdakıları qeyd etmək olar: 

• standartlaşdırmaya, keyfiyyətə və bilavasitə sertifi-
katlaşdırmaya aid qanunvericilik; 

• sertifikatlaşdırma obyektinin xüsusiyyətləri. Bu isə öz 
növbəsində sınaqların aparılması metodunun seçilməsini təyin edir. 

Başqa sözlə, uyğunluğun sübutu bu və ya digər sertifikat-
laşdırma sistemi üzrə aparılır. İSO/BEK-in göstərilən sənədinə 
uyğun olaraq bu həm prosedur, həm də idarəetməyə aid 
sertifikatlaşdırmanın özünün xüsusi qaydaları ilə yerinə yetirilən 
sistemidir. 

Sertifikatlaşdırma sisteminin əsasını (ümumi halda) 
aşağıdakılar təşkil edir: 

• sistemi idarə edən, onun fəaliyyətinə nəzarət edən və 
sertifikatlaşdırmanın aparılması hüququnu digər orqanlara verə bilən 
mərkəzi orqan; 

• sertifikatlaşdırmanın aparılması qaydaları və yolları; 
• uyğunluğu müəyyən edən sertifikatlaşdırmanın normativ 

sənədləri; 
• sertifikatlaşdırma prosedurları (sxemləri); 



402 
 

• inspeksion nəzarətin qaydası. 
Sertifikatlaşdırma sistemləri milli, regional və beynəlxalq 

səviyyələrdə fəaliyyət göstərə bilər. Müəyyən növ məhsulun (pro-
sesin, xidmətin) uyğunluğunun sübutu ilə məşğul olan 
sertifikatlaşdırma sistemi, həmcins məhsulun sertifikatlaşdırma 
sistemidir və o, öz təcrübəsində ancaq verilmiş məhsula aid olan 
standartlardan, qaydalardan və prosedurlardan istifadə edir. Həmcins 
məhsulun sertifikatlaşdırılması sistemləri öz orqanları və digər təşkil-
ediciləri ilə birlikdə ümumi sertifikatlaşdırma sisteminə daxil ola 
bilərlər. 

Verilmiş tələblərə uyğunluq səviyyəsinin sistematik yoxlanılması, 
uyğunluğun qiymətləndirilməsi (conformity assessment) adlanır. Bə-
zən “uyğunluğun yoxlanılması” və “uyğunluğa nəzarət” (conformity 
surveillance) terminlərindən də istifadə edilir. Uyğunluğun yoxlanıl-
ması–dəlilləri öyrənmək yolu ilə məhsulun (prosesin, xidmətin) qoyul-
muş tələblərə uyğunluğunun təsdiq edilməsidir. Uyğunluğa nəzarət 
məhsulun (prosesin, xidmətin) qoyulmuş tələblərə uyğunluğun davam 
etdiyinə əmin olmaq məqsədilə aparılan təkrar qiymətləndirmədir. 
Uyğunluğun qiymətləndirilməsinin daha tez-tez təkrarlanan anlayışı 
nəzarət (inspection) sayılır. Nəzarət, məhsulun konkret xarakteristika-
larının ölçmə yolu ilə qiymətləndirilməsidir. 

Uyğunluğun qiymətləndirilməsində “üçüncü tərəfin” apardığı 
sınaqların nəticələri daha etibarlı sayılır. Üçüncü tərəf tədarükçü 
(birinci tərəf) və istehlakçıdan (ikinci tərəf) asılı olmayan şəxs, 
yaxud orqandır. 

Sınaq dedikdə qəbul olunmuş qaydalar əsasında müəyyən 
olunmuş prosedura uyğun olaraq verilmiş məhsulun bir, yaxud bir 
neçə xarakteristikasının təyin edilməsi ilə bağlı olan texniki 
əməliyyat başa düşülür. Sınaqlar sınaq laboratoriyalarında aparılır. 
Nəzərə almaq lazımdır ki, bu həm hüquqi və həm də texniki orqana 
aid ola bilər. 

 
13.2. Sınaq laboratoriyaları 

 
Ümumi tələblər. Sertifikatlaşdırma sistemləri sınaq laboratori-

yaların xidmətlərindən istifadə edirlər. Sınaq laboratoriyası müstəqil 
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təşkilat, yaxud sertifikatlaşdırma üzrə orqanın və ya digər təşkilatın 
tərkib hissəsi ola bilər. Sınaq laboratoriyalarına verilən ümumi tələb-
lər aşağıdakılardır: 

• hüquqi şəxs statusuna malik olmalı; 
• funksiyalarını uyğun səviyyədə yerinə yetirməyə imkan 

verən keyfiyyəti təmin etmə sisteminin təşkilati strukturuna daxil 
olmalı; 

• səlahiyyətli orqanlar qarşısında sınaqları aparmaq hazırlığını 
nümayiş etdirməli; 

• sınaqların nəticələrinə təsir göstərmək məqsədilə əmək-
daşlara təzyiq göstərilməsinin mümkünlüyünün istisna edilməsi; 

• əməkdaşların öz hüquq və vəzifələri haqqında məlumatı 
olmalı; 

• bütün texniki məsələlərin həllinə cavab verən rəhbərin 
mövcudluğu; 

• informasiyanın məxfiliyini və mülkiyyətin hüquqlarının 
müdafiəsinin gözlənilməsini təmin edən təhlükəsizlik qaydalarının və 
tədbirlərin fəaliyyəti; 

• laboratoriya əməkdaşlarının təhsillərinin, ixtisas ha-
zırlıqlarının, texniki biliklərinin və təcrübələrinin, onlara verilən 
tapşırıqlara və vəzifələrə uyğunluğu; 

• sınaqları lazımi qaydada aparmaq üçün avadanlıqlarla təmin 
olunması, yaxud avadanlıqlardan istifadə olunmasının mümkünlüyü. 
Ölçmə və sınaq avadanlıqlarının etalonlara (əgər belələri varsa) uy-
ğunluğa kalibrlənməsi; 

• standart sınaq metodlarından və qaydalarından istifadə 
edilməsi. Əgər laboratoriya qeyri-standart metodlardan istifadə 
etmək məcburiyyətindədirsə, onlar sənədləşdirilməlidir; 

• lazımi avadanlıqlarla təmin olunmuş və sınaqların nə-
ticələrini ətraf mühitin təsirindən qoruyan binanın mövcudluğu; 

• saxlanma, daşınma, nümunələrin sınaq işlərinə  hazırlığı 
zamanı, sınaqların nəticələrinə mənfi təsirin qarşısını alan ehtiyat 
tədbirlərin görülməsi; 

• sınaqlar haqqında hesabat tərtib edərkən sifarişçi üçün aydın 
və başa düşülən formada sınağın nəticələrinin təqdimi; 
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• müxtəlif tədbirlərin yerinə yetirilməsinə (əgər attestasiya 
zamanı buna ehtiyac varsa) hazır olması. Tədbirlər yerinə 
yetirilərkən bəzi məlumatlar tələb edilə bilər. Məsələn: 
laboratoriyanın xidmət göstərdiyi region haqqında məlumat, 
sifarişçilər (məhsulu hazırlayanlar, dövlət və i.a.) haqqında 
verilənlər, laboratoriyanın bu və ya digər təşkilatlar tərəfindən 
tanınması haqqında ətraflı məlumatlar və s. 

Sınaq laboratoriyalarının akkreditasiyası. Üçüncü tərəf 
sertifikatlaşdırma prosesi aparıldığı zaman laboratoriya sınaqları 
apara bilər. Bu zaman o, tədarükçüdən və sertifikatlaşdırma 
obyektinin istehlakçısından asılı olmamalı, laboratoriyanın 
səlahiyyəti rəsmən tanınmalıdır. Bunun üçün akkreditasiya 
(accreditation) proseduru mövcuddur. Akkreditasiya konkret sınaq-
ların, yaxud konkret tip sınaqların aparılması üçün sınaq laboratori-
yasının hüquqlarının rəsmi tanınmasıdır. “Laboratoriyanın 
akkreditasiyası” termini obyektivliyin və texniki səlahiyyətin 
tanınmasında işlədilir. 

Akkreditasiyadan əvvəl sınaq laboratoriyalarının akkreditasiya 
meyarlarına uyğunluğunu yoxlamaq məqsədilə, onların attestasiyası 
aparılır. Attestasiya-laboratoriyada müəyyən parametrlər və 
meyarlara görə vəziyyətin qiymətləndirilməsini əks etdirir. 

Laboratoriyaların akkreditasiyası, sertifikatlaşdırma ilə bağlı 
olan sərbəst fəaliyyət sahəsidir. Akkreditasiyanın müxtəlif sistemləri 
mövcuddur. Hər sistem özünün prosedurlarına və idarəetmə 
qaydalarına malikdir. Akkreditasiya sistemini, sınaq 
laboratoriyalarının akkreditasiyasını sərbəst apara bilən, 
akkreditasiya üzrə orqan idarə edir. Bu orqan attestasiya üzrə 
səlahiyyətlərin hamısını, yaxud müəyyən hissəsini attestasiya üzrə 
agentliyə və ya digər səlahiyyətli təşkilata verə bilər. 

Akkreditasiya aşağıdakı qaydada aparılır: 
• akkreditasiya edilən laboratoriyanı qiymətləndirmək üçün 

lazımi məlumatın yığılması; 
• laboratoriyanın attestasiyasını aparmaq üçün ekspertin, 

yaxud ekspertlər qrupunun təyini; 
• sınaq laboratoriyasının attestasiyası (qiymətləndirilməsi); 
• attestasiya nəticəsində alınmış nəticələrin analizi; 
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• akkreditasiya haqqında qərarın qəbul edilməsi. 
Akkreditasiya olunacaq laboratoriyaya müvafiq orqana  aşağıdakı 
rekvizitlərini təqdim etməlidir: 

• hüquqi statusunu, əsas fəaliyyət növünü, aparılan sınaqların 
siyahısını; 

• təşkilati strukturunu və keyfiyyətin idarə edilməsini, 
fəaliyyətdə olan sistemin təsvirini, akkreditasiya olunacağı halda 
dərc edilməsini; 

• sınaq protokollarının nümunələrini və s. 
Yığılmış informasiya laboratoriyanın fəaliyyətinin qiy-

mətləndirilməsində istifadə olunur və məxfi xarakterli məlumat sayılır. 
Laboratoriya ekspertin, yaxud komissiyanın təyininə etiraz etmək 
hüququndan istifadə edə bildiyi üçün təyin olunmuş ekspert, yaxud 
komissiya yoxlanılacaq laboratoriyaya əvvəlcədən məlum olmalıdır. 
Attestasiya haqqında hesabat laboratoriyanın nəzərinə çatdırılır. O, 
hesabatın mahiyyəti üzrə öz mülahizələrini təqdim etməli və həm də 
onun barəsində korreksiyaedici tədbirlər qəbul etməlidir. Bütün 
prosedur başa çatdıqdan sonra akkreditasiya üzrə orqan bütün infor-
masiyanı analiz edir və akkreditasiya haqqında qərar qəbul edir.  

Laboratoriyalararası müqayisəli sınaqlar. Sınaq labo-
ratoriyalarının onların əməkdaşlarının səlayihətliliyini, sınaqla-rın 
aparılmasının keyfiyyətinin yoxlanılması və istifadə olunan 
metodların effektivliyinin qiymətləndirilməsi və məmulların ayrı-ayrı 
xarakteristikalarının təyin olunmuş dəqiqlik dərəcələrinin müəyyən 
edilməsi üçün laboratoriyalararası müqayisəli sınaqlar tətbiq 
edilir. Bu prosedur eyni, yaxud oxşar məmulların, yaxud 
materialların iki və ya bir neçə müxtəlif laboratoriyalar tərəfindən, 
əvvəlcədən müəyyən olunmuş şərtlərə uyğun aparılmış sınaqların 
qiymətləndirilməsindən ibarətdir. 

Səlahətliliyə yoxlama metodları istifadə olunan məhsulun 
növündən, sınaqların xüsusiyyətlərindən və yoxlamada iştirak edən 
laboratoriyaların sayından asılıdır. Bu metodlara əsas tələb, 
prosedurun iştirakçıları olan müxtəlif laboratoriyaların aldığı 
nəticələrin müqayisəsinin mümkünlüyünü təmin etməkdir. 

Yoxlamaların aparılması proqramı üç prinsipial variantlar 
üzərində bazalaşa bilər: 
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1. İstifadə olunan məmulat (material) bir laboratoriyadan 
digərinə verilir; 

2. Oxşar nümunələr eyni vaxtda laboratoriyalara daxil olurlar; 
3. Nümunələr uyğun sayda hissələrə bölünür və laborato-

riyalara verilir. 
Bu variantlardan hər biri fərdi xüsusiyyətlərə malikdir və ona 

görə də seçim əsaslandırılmalıdır. 
Laboratoriyalararası müqayisəli sınaqların məsuliyyətli 

mərhələsi nəticələrin tutuşdurulmasıdır. Bunun üçün bu sahədə 
böyük təcrübəyə malik olan yüksək ixtisaslı mütəxəssislər cəlb 
olunur və uyğun statistik müqayisə metodikaları işlənilir. 
Tutuşdurulmada aşağıdakılar nəzərə alınır:  

müqayisəli sınaqlarda iştirak edən laboratoriyaların 
anonimliyinin gözlənilməsi; 

tutuşdurulmanın bütün məqamları üzrə ətraflı təlimatların 
mövcudluğu; 

sınaqdan keçiriləcək nümunələrin vəziyyəti və ət-raf mühitin, 
saxlanmanın, daşınmanın və s. onlara mümkün təsiri. 

 
13.3. Uyğunluq haqqında məlumatlandırılma üsulları 

 
İxtiyari sertifikatlaşdırma sistemi sınaqlar zamanı tələblərinə 

uyğunluğu yoxlanılan standartlardan (beynəlxalq, regional, milli) 
istifadə edir. Standartlara uyğunluq haqqında informasiya alıcıya, son 
istifadə edənə, təftiş və nəzarət orqanlarına, sığorta kompaniyalarına, 
dövlət orqanlarına lazımdır. Üçüncü tərəfin apardığı serti-
fikatlaşdırma sistemində standartlara uyğunluğu göstərən iki üsuldan 
istifadə edilir:  

uyğunluq sertifikatı; 
uyğunluq nişanı. 
Hər iki üsul, sertifikatlaşdırılmış məhsul haqqında bütün maraqlı 

tərəflərin məlumatlandırılması üsullarıdır. 
Uyğunluq sertifikatı–sertifikatlaşdırma sisteminin qaydalarına 

görə nəşr olunmuş, lazımi qaydada eyniləşdirilmiş məhsulun 
(prosesin, xidmətin) konkret standarta, yaxud digər normativ sənədə 
uyğunluğunun təmin olunduğunu lazımi əminliklə göstərən sənəddir. 
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Sertifikat standartın bütün tələblərinə, onun ayrı-ayrı bölmələrinə, 
yaxud məhsulun konkret xarakteristikalarına aid ola bilər. Sertifikat-
da verilmiş məlumat, onun sınaqların nəticələri ilə müqayisə 
edilməsinin mümkünlüyünü təmin etməlidir. 

Uyğunluq nişanı–müəyyən olunmuş qaydada qorunan, 
sertifikatlaşdırma sisteminin qaydalarına görə tətbiq olunan (yaxud 
sertifikatlaşdırma orqanı tərəfindən verilən), məhsulun (prosesin, 
xidmətin) konkret standarta, yaxud digər normativ sənədə 
uyğunluğunun təmin olunduğunu lazımi əminliklə göstərən nişandır. 
Uyğunluq nişanı müəyyən sertifikatlaşdırma sistemi ilə məhdudlaşır. 
Bu da sistem tərəfindən (sertifikatlaşdırma üzrə orqanın timsalında) 
bu nişanla markalanmış məhsulun standarta uyğunluğu təmin etməyə 
borclu olduğunu göstərir. Məhsul standartın bütün tələblərinə uyğun 
olduğu halda da uyğunluq nişanı ilə markalanır (şək.13.1.). 

Ümumiyyətlə, sertifikatlaşdırma sistemində uyğunluq nişanının 
tətbiq edilməsi üçün qaydalar və uyğunluq nişanının dövlət 
standartına tətbiq edilməsini reqlamentləşdirən milli standartlar 
mövcuddur. Uyğunluq nişanından istifadə edilməsinə icazə (lisen-
ziya) sertifikatlaşdırma orqanı tərəfindən verilir. 

Sertifikatlaşdırma məqsədləri üçün istifadə olunan standartlara 
qarşı müəyyən tələblər irəli sürülür. Bu tələbləri standartlaşdırma ilə 
məşğul olan təşkilatların texniki komitələri nəzərə alır. Əgər işlənən 
standart, sertifikatlaşdırmada istifadə edilmək üçün nəzərdə 
tutulmuşdursa, texniki komitələrin tərkibinə, bütün maraqlı tərəflərin 
nümayəndələri ilə yanaşı, sertifikatlaşdırma sahəsində iş təcrübəsinə 
malik mütəxəssislər də daxil edilməlidir. 

Standartın “Tətbiq sahəsi” bölməsində onun sertifikatlaşdırma 
məqsədləri üçün istifadə ediləcəyi barədə göstəriş olmalıdır. 
Standarta ancaq obyektiv yoxlanıla bilən xarakteristikalar daxil edi-
lir. Əgər üçüncü tərəfin sertifikatlaşdırma fəaliyyətində istehsal pro-
seslərinə nəzarət metodlarını müəyyən etmək lazım gələrsə, belə tə-
ləblər standarta əsaslanmış xüsusi qaydalar və sertifikatlaşdırma 
proqramları şəklində daxil edilir. 

Sınaqların aparılma ardıcıllığı onların nəticələrinə təsir göstərirsə, 
standart bu ardıcıllığı müəyyən etməlidir. 

Əgər sertifikatlaşdırma, məhsulun təhlükəsizliyini sübut etmək 
məqsədi ilə aparılırsa (sertifikatlaşdırmanın əsas aspekti), onda  
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a) Azərbaycan 
 

                             
     b) Rusiya                  c)Böyük Britaniya  

                         
 

     ç) Cənubi Koreya                                d) Almaniya 

                                  
         e) Fransa                             ə) Yaponiya 

 
Şəkil 13.1. Standartlara uyğunluq nişanları: 

a) Azərbaycan; b) Rusiya; c) Böyük Britaniya;  
ç) Cənubi Koreya; d) Almaniya; e) Fransa; ə)Yaponiya. 
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təhlükəsizlik xarakteristikalarının və normalarının reqlament-
ləşdirildiyi standartlar tətbiq edilir. Bunlar göstərilən məqsəd üçün 
xüsusi olaraq işlənmiş normativ sənədlər də ola bilər. Məsələn: 
elektron texnikasının, məişət elektrotexnika məhsullarının təhlü-
kəsizliyə  sertifikatlaşdırılması zamanı BEK-in təhlükəsizlik üzrə 
Beynəlxalq standartlarından istifadə edilir. Əgər məmulat 
təhlükəsizliyə sertifikatlaşdırılıbsa, o, xüsusi uyğunluq nişanı ilə 
markalana bilər. Bu nişanlar ya konkret növ məhsullara, məsələn: 
elektrotexniki məişət cihazlarına aid olunur (şək. 13.2.a–ç), ya da 
ümumi xarakterli olmaqla, istehlakçını məhsulun təhlükəsizliyi 
haqqında məlumatlandırır (Şəkil 13.2.d).  

Uyğunluq haqqında məlumatlandırma üsullarından biri də 
istehsalçının deklarasiyasıdır. 

             
         a) Fransa                                    b) Avstriya 

                          
 

    c) Almaniya             ç) Böyük Britaniya 
 

 
 

               d) Təhlükəsizlik yoxlanmışdır 
(Almaniya) 

Şəkil 13.2. Məişət elektrik cihazlarının təhlükəsizlik 
tələblərinə uyğunluq nişanları 
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13.4. Məcburi və könüllü sertifikatlaşdırmanın 
mahiyyəti 

 
Sertifikatlaşdırma məcburi və könüllü xarakterli ola bilər.  
Məcburi sertifikatlaşdırma qanunlar və qanunverici aktlar 

əsasında yerinə yetirilir və məhsulun (prosesin, xidmətin) texniki 
reqlamentlərinin tələblərinin, standartların məcburi tələblərinin uy-
ğunluğunu təmin edir. Bu normativ sənədlərin məcburi tələbləri təhlü-
kəsizliyə, insanların sağlamlıqlarının, əmlaklarının və ətraf mühitin  
qorunmasına  aid  olduğundan,  məcburi sertifikatlaşdırmanın əsas 
aspekti təhlükəsizlik və ekolojilikdir. Xarici ölkələrdə məmulatların 
təhlükəsizliyini təmin edən qanunlar fəaliyyət göstərir (məsələn: AB-
nın Direktivləri). Ona görə də məcburi sertifikatlaşdırma 
standartlarda göstərilmiş tələblərə uyğunluğu müəyyən etmək üçün 
aparılır. 

 Respublikamızda məcburi sertifikatlaşdırma “İstehlakçıların 
hüquqlarının müdafiəsi” Qanununa görə həyata keçirilir. Məcburi 
sertifikatlaşdırmanı yerinə yetirmək üçün məcburi sertifikatlaş-dırma 
sistemi yaradılır. Bu sistemin məqsədi məcburi sertifikatlaş-dırılmalı 
məhsulun, qanunvericilik qaydasında yerinə yetirilməsi vacib olan, 
texniki reqlamentlərin, standartların tələblərinə, yaxud standartların 
məcburi tələblərinə uyğunluğunu sübut etməkdir. Məcburi sertifikatlaş-
dırılmalı məhsulların nomenklaturası dövlət səviyyəsində həll edilir. 

Məcburi sertifikatlaşdırılmalı məhsulların və xidmətlərin 
nomenklaturası “Istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” 
Qanununa uyğun olaraq Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə 
Dövlət Komitəsi tərəfindən təyin edilir. 

Məcburi sertifikatlaşdırmanın yayılma sahəsi sxematik 
olaraq şəkil 13.3.-də verilmişdir.  

Könüllü sertifikatlaşdırma hüquqi və fiziki şəxslərin 
təşəbbüsü ilə sifarişçi ilə sertifikatlaşdırma orqanı arasında, 
könüllü sertifikatlaşdırma səviyyəsində, müqavilələr əsasında 
aparılır. Könüllü sertifikatlaşdırmanın, məcburi sertifikatlaşdırma 
orqanları tərəfindən məcburi sertifikatlaşdırma sistemlərində apa-
rılmasına icazə verilir. Kö-nüllü sertifikatlaşdırmada uyğunluq sı-
naqlarının aparıldığı sənəd bir qayda olaraq sifarişçi tərəfindən 
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seçilir. Təchizatçı, satıcı, məhsulun istehlakçısı sifarişçi ola bilər. 
Könüllü sertifikatlaşdırma sistemi ən çox məhsulu hazırlayanlarla 
istehlakçıları birləşdirir. Çünki onlar uzun müddətli partnyor 
münasibətləri əsasında ticarətin inkişaf etdirilməsində maraq-
lıdırlar. Obyektlərin uyğunluğunun təsdiqi qanunvericiliklə bağlı 
olan məcburi sertifikatlaşdırmadan fərqli olaraq, könüllü 
sertifikatlaşdırma məcburi nomenklaturaya daxil edilməmiş və 
sifarişçi tərəfindən təyin edilən (yaxud müqavilələr əsasında)  
məhsul (proseslər, xidmətlər) növlərinə aiddir. Könüllü sertifikat-
laşdırma sisteminin qaydaları və prosedurları könüllü 
sertifikatlaşdırma sistemi tərəfindən təyin edilir. Lakin məcburi 
sertifikatlaşdırma sistemlərində olduğu kimi, onlar bu sahədə bey-
nəlxalq və regional təşkilatların məsləhətlərinə əsaslanır. Könüllü 
sertifikatlaşdırma haqqında qərar, bir qayda olaraq məhsulun 
rəqabətə davamlılıq, bazara gediş (xüsusilə xarici), alıcıların seçimdə 
getdikcə daha çox sertifikatlaşdırılmış məhsullara üstünlük verməsi 
problemləri ilə bağlıdır. Bir qayda olaraq, könüllü sertifikatlaşdırma-
nın inkişafı dövlət tərəfindən müdafiə olunur. 

Könüllü sertifikatlaşdırmaya  təhlükəsizlik üzrə məcburi yerinə 
yetirilməli tələbləri olmayan məhsullar uğradılır. Digər tərəfdən könüllü 
sertifikatlaşdırmanın aparılması, etibarlılıq, estetiklik, səmərəlilik və s. 
kimi göstəricilərin yoxlanılması hesabına, keyfiyyətsiz məmulatların 
bazara daxil olmasının qarşısını alır. Bu zaman könüllü sertifikat-
laşdırma məcburi sertifikatlaşdırmanı əvəz etmir və onun nəticələri 
məhsulun (təchizatın) qadağan edilməsi üçün əsas deyildir. Könüllü 
sertifikatlaşdırma ilk növbədə müştəri uğrunda mübarizəyə yönəlmişdir. 
Bu eynilə xidmətlərin könüllü sertifikatlaşdırılmasına da aiddir. 

Son vaxtlar müəssisələrin keyfiyyət sistemlərinin İSO 9000 
seriyalı beynəlxalq standartların tələblərinə uyğun könüllü 
sertifikatlaşdırılması böyük vüsət almışdır. 

Məhsullardan, xidmətlərdən və keyfiyyət sistemlərindən başqa 
şəxsi heyət də könüllü sertifikatlaşdırıla bilər. Heyətin könüllü 
sertifikatlaşdırılması mütəxəssislərin bu və ya digər fəaliyyət 
sahəsində, onların işinə qoyulan tələblərə uyğunluğu müəyyən etmək 
üçün lazımdır. Sertifikatlaşdırma baza təhsilini əvəz etmir və onu 
şübhə altına almır. 
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MƏCBURİ SERTİFİKATLAŞDIRMA OBYEKTLƏRİ 
 Xidmətlər    Məhsullar 
Məişət  
Sərnişin nəqliyyatı  
Rabitə 
Turizm və ekskursiya 
Maşınqayırma kompleksinin məhsulları 
Elektrotexnika,elektron və cihazqayırma 
sənayesinin məhsulları 
Tibbi texnika 
Kənd təsərrüfatı istehsalı və yeyinti 
məhsulları 
Yüngül sənaye məhsulları  
Xammal sahələri və ağac emalı məhsulları 
Nəfəs yollarının fərdi mühafizə vasitələri. 
Qablar 
Pirotexniki məmulatlar 
Baytarlıq bioloji preparatlar 

Məişət 
Sərnişin nəqliyyatı 
Rabitə 
Turizm və ekskursiya 
Ticarət 
İctimai peşə 
 
Digərləri 

 

Şəkil 13.3. Məcburi sertifikatlaşdırılmalı məhsulların və xidmətilərin 
növləri 

 
Könüllü sertifikatlaşdırma obyektlərinin qruplar üzrə bölgüsü 

şəkil 13.4.-də verilmişdir. 
 

 Könüllü sertifikatlaşdırma obyektləri 
Xidmətlər  Məhsullar 

stehsalat-texniki istiqamətli, sosial-məişət 
istiqamətli müəssisələrin keyfiyyət 
sistemləri, lahiyələndirməyə işləmədə, 
istehsalatda, quraşdırmada və xidmətdə, 

Material  
Qeyri-material  

Şəkil 13.4. Könüllü sertifikatlaşdırma obyektləri 
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Sənayenin və xidmətlərin intensiv inkişafı, mütəxəssislərin 
texniki biliklərinin səviyyəsinə, proqramla təmin edilmələrinə, 
normativ sənədlərə hər il yeni tələblər qoyur. 

Beləliklə, heyətin bu gün üçün qəbul olunmuş kriteriyalara 
uyğunluğuna vaxtaşırı attestasiya olunması vacibdir. Obyektiv və 
asılı olmayan (müstəqil) qiymətləndirməni sertifikatlaşdırma təmin 
edir. Mütəxəssislərə tələbləri və uyğunluğun qiymətləndi-rilməsi 
qaydasını yalnız dövlət deyil, bütün maraqlı tərəflər müəyyən edir. 
Belə ki, Almaniyada avtonəqliyyatın qiymətləndiricilərinin sertifikat-
laşdırılması təşəbbüsünü sığorta şirkətləri, banklar və qiy-
mətləndiricilər cəmiyyəti qaldırmışdır. 

Ümumiyyətlə, istehlakçıların hüquqlarının qorunmasında, 
məhsullar haqqında informasiyanın standartlaşdırılması və 
kodlaşdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

 
13.5. Məhsul haqqında informasiyanın 
standartlaşdırılması və kodlaşdırılması 

 
İnformasiyanın standartlaşdırılması və kodlaşdırılması üçün ştrixli 

kodlaşdırmadan istifadə edilir. 
Ştrixli kodlaşdırma fikri keçən əsrin 30-cu illərində ABŞ-ın Harvard 

biznes məktəbində yaranmışdır. Belə kodun ilk istifadə praktikası XX əsrin 60-
cı illərinə təsadüf edir. Ştrix-kodun köməyi ilə ABŞ dəmiryolçuları dəmiryol 
vaqonlarının identifikasiyasını aparırdı. Ştrixli kodlaşdırmanın geniş tətbiqi 
keçən əsrin 70-ci illərində mikroprosessor texnikasının inkişafı ilə əlaqədar 
mümkün olmuşdur. 

1973-cü ildə ABŞ-da universal məhsul kodu (IPC) qəbul edilmişdir. 
1977-ci ildə isə Avropa kodlaşdırma sistemi EAM (European Artiole 
Numbering) yaranmışdır ki, bundan da hal-hazırda Avropanın hüdudlarından 
kənarda da istifadə edilir. 

Ştrixli kod təkrarlanan müxtəlif enlərdə olan tünd (ştrixlər) və açıq 
(aralıqlardan) zolaqlardan ibarətdir. Zolaqların ölçüləri 
standartlaşdırılmışdır. Ştrixli kodlar xüsusi optik quruluşlarla–skanerlərlə 
oxunmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. Skanerlər ştrixləri mikroprosessor-
dan keçirərək, kodlaşdırır və məhsul haqqında informasiyanı kompüterə 
daxil edir. 



414 
 

Xarici ölkələrdə qablaşdırılmış məhsulda ştrixli kodun olması 
məcburi tələbdir. Bu tələb yerinə yetirilmədikdə ticarət təşkilatları 
məhsuldan imtina edə bilər. 

Bu qayda beynəlxalq ticarətə də aiddir. Məsələ heç də onda deyildir 
ki, informasiyanın bu cür sistemi, məhsulların ən azı 85%-nin 
kodlaşdırıldığı halda, informasiyanın bu cür sistemi iqtisadi cəhətdən sə-
mərəlidir. Bu həm də kodlaşdırmanın sifarişlərin yığılmasına və forma-
laşmasına, daxil olmuş məhsulların uçotunun, yola salmaların, sənədlərin 
tərtib edilməsinin və mühasibat uçotunun, məhsulların anbara yığılması-
nın və satılmasının qaydaya salınmasına və sürətləndirilməsinə birbaşa 
təsir göstərməsidir. 

EAN ikinin kodundan daha geniş istifadə olunur: Bunlar 13–
dərəcəli və 8–dərəcəli rəqəmli kodlardır. Bu kodlar müxtəlif enlərdə 
ştrixlərin və aralıqların birləşməsindən ibarətdir. Ən ensiz ştrix vahid 
qəbul edilmişdir. Hər bir rəqəm (yaxud dərəcə) iki ştrixdən və iki 
aralıqdan alınır (şəkil 13.5., şəkil 13.6.)  

13–dərəcəli kod ölkənin kodundan (“ölkənin bayrağı”), 
istehsalçı müəssisənin (firmanın) kodundan, məhsulun özünün 
kodundan və nəzarət ədədindən ibarətdir. EAN assosiasiyası 
ölkələrin kodlarını işləmiş və kodlardan istifadə etmək üçün 
mərkəzləşdirilmiş qaydada lisenziyalar təqdim edir. Məsələn: Fransa 
30-37 diapozonunu, Italiya 80-87 diapozonunu almışdır. Bəzi ölkələr 
üçün kodlar üç işarəlidir: 476-Azərbaycan, 520-Yunanıstan, 789-
Braziliya, Rusiya-460, Estoniya-474, Macarıstan-599 (cədvəl 13.1). 

İstehsalçı müəssisənin kodu hər bir ölkədə uyğun milli orqan 
tərəfindən tərtib olunur və beş rəqəmdən ibarət olur. Müəssisənin kodu 
ölkənin kodundan sonra gəlir. Kodun açılışı standart deyildir. O, 
məhsulun özünün müəyyən xarakteristikalarını (nişanələrini), ya da 
məhsulun, ancaq müəssisəyə məlum olan qeyd olunma nömrəsini əks 
etdirə bilər. Nəzarət ədədi EAN alqoritmi üzrə skanerlə kodu düzgün 
oxumaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

EAN-8 kodundan çox da böyük olmayan məhsulla-rın 
kodlaşdırılmasında istifadə olunur, çünki kiçik ölçülü məhsulları 
daha uzun kodla kodlaşdırmaq olmur. EAN-8 ölkənin kodundan, 
istehsalçının kodundan və nəzarət ədədindən ibarətdir. Bəzən 
istehsalçının kodu əvəzinə məhsulun qeyd olunma nömrəsi göstərilir. 
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Şəkil 13. 5. 13 dərəcəli                 Şəkil 13.6. 8 dərəcəli 
EAN kodu.           EAN kodu. 

 
Kodun rəqəmli sırası skanerin oxuması üçün yox, alıcı üçün 

nəzərdə tutulmuşdur. Son istehlakçı üçün informasiya ölkəni 
göstərməklə məhdudlaşdırılır. Çünki ölkələrin kodları müxtəlif 
xüsusiləşdirilmiş və sorğu materiallarında, yaxud verilənlər 
banklarında saxlanılır. Tam ştrixli kod alıcıları daxili, yaxud xarici 
ticarət təşkilatlarına məhsulun mənşəyi haqqında dəqiq rekvizitlərə 
nail olmaqla və kontrakta uyğun olmayan keyfiyyət, təhlükəsizlik və 
digər parametrlər üzrə ünvanlı tələbləri (iddiaları) təqdim etməyə 
imkan yaradır.  

Azərbaycan dövləti tərəfindən ticarətdə, material-texniki təchizatda, 
bank işində, nəqliyyatda, səhiyyədə, kənd təsərrüfatında və digər 
sahələrdə ştrixli kodlaşdırma sisteminin tətbiqi üçün dövlət proqramı 
qəbul olunmuşdur. Proqram Azərbaycanda ştrixli kodları vurmaq və 
oxumaq üçün texniki vasitələrin işlənməsi və istehsalını nəzərdə tutur. 
Beynəlxalq normativ sənədlərə əsasən kodlaşdırmanın 
standartlaşdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Məhsulun məcburi ştrixli kodlaşdırılması “İstehlakçıların 
hüquqlarının müdafiəsi” Qanununun müddəalarından birinin alınan 
məhsul haqqında lazımi və həqiqi informasiyanın əldə edilməsi  
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Məhsulları ştrixli kodlaşdırmaq üçün 
ölkələrin bəzi EAN kodları 

Cədvəl 13.1. 
Ölkənin 

kodu 
Ölkə Ölkə-

nin 
kodu 

Ölkə Ölkəni
n kodu 

Ölkə 

93 Avstraliya 539 İrlandiya 888 Sinqapur 

90–91 Avstriya 569 İslandiya 383 Sloveniya 

476 
Azərbaycan 

84 
İspaniya 

00–09 
ABŞ və 
Kanada 

779 Argentina 80–87 İtaliya 869   Türkiyə 

54 
Belçika və 
Lüksenburq 529 

Kipr 
64 

  Finlandiya 

380 Bolqarıstan 690 Çin 30-37 Fransa 

789 Braziliya 850 Kuba 859 Çexiya 

50 Böyük 
Britaniya 750 Meksika 780 Çili 

599 Macarıstan 87 Niderland 73 İsveç 

759 
Venesuela 

94 
Yeni 
Zelandiya 76 

İsveçrə 

400-440 Almaniya 70 Norveç 860 Yuqoslaviya 

489 
Honkonq 

590 
Polşa 

880 
Cənubi 
Koreya 

520 Yunanıstan 560 Portuqaliya 45-49 Yaponiya 

57 Danimarka 729 İsrail 460-
469 

Rusiya 

 
hüququnun realizasiyası üçün şərait yaradır. İstehsalat müəssisələri 
üçün ştrixli kodlaşdırma aşağıdakılara imkan verir: 

avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərinin mənimsənilməsini 
asanlaşdırmağa; 

istehsalat, qablaşdırma və satış sferalarında uçot  
əməliyyatlarının effektivliyini yüksəltməyə; 
istifadə olunan resursların analizini aparmağa; 
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məhsulun hərəkəti və realizasiyası haqqında həqiqi 
informasiyanın sistematik yığımının təşkil edilməsinə; 

informasiyanın idarəetmə və nəzarət orqanlarına operativ 
təqdim edilməsinə.  

Topdansatış müəssisələrinin ştrix kodla təchiz olunmadıq-ları 
halda, məhsulu pərakəndə satış şəbəkəsinə buraxmağa, yaxud realizə 
etməyə ixtiyarları yoxdur. 

 
Pərakəndə satış müəssisələrinin ştrixli kodu olmayan məhsulları 
realizasiya üçün qəbul etməyə ixtiyarları yoxdur. Bu müəssisələrdə 
ştrixli kodları oxumaq üçün kassa aparatları olmalıdır. 

Lakin istehlakçı təkcə məhsulu hazırlayan ölkə haqqında yox, 
həm də alınan məhsul haqqında daha dolğun informasiya almaq 
istəyir. Bu problemi də standartlaşdırmanın köməyi ilə həll etmək 
mümkündür. Lakin bunun üçün standartların sertifikat-laşdırma yolu 
ilə təsdiq olunan məcburi tələblərinin siyahısını genişləndirmək lazım-
dır. Hal-hazırda məcburi sertifikatlaşdırma-nın yeganə aspekti məh-
sulun təhlükəsizliyidir. Istehlakçı alınan məhsulun, onun təyinatı üzrə 
istifadəsinə yararlığa təminat, etibarlılıq və istifadə etmək üçün digər 
mühüm xarakteristikalar haqqında məlumat almaq imkanına malik 
deyildir. 

Konkret qrup, yaxud ayrı-ayrı növ məhsullar üçün məcburi 
sertifikatlaşdırmanın qanun və qaydalarını işləyərkən, istehlakçı üçün 
məhsul haqqında məlumatı genişləndirmək olar. Məsələn: uşaq 
qidalarının sertifikatlaşdırılması zamanı məhsulun təkcə 
təhlükəsizliyi deyil, həm də onun qidalılığı qiymətləndirilir. 
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XIV FƏSİL. MİLLİ SERTİFİKATLAŞDIRMA SİSTEMİ AZS 
 

14.1. Əsas müddəalar 
 
Azərbaycan Respublikasında məhsulun (proseslərin, 

xidmətlərin) məcburi və könüllü sertifikatlaşdırılmasının əsasları və 
bu sahədə dövlət idarəetmə orqanlarının, xüsusi səlahiyyət verilmiş 
orqanların, müxtəlif mülkiyyət formalı müəssisələrin, sahibkarların 
və sertifikatlaşdırma işləri üzrə digər iştirakçıların hüquq, vəzifə və 
məsuliyyətləri RS 001-93 Rəhbəredici sənədində öz əksini tapmışdır. 
Bu sənəddə İSO/BEK 2 Rəhbərlik sənədinə və İSO 8402-86 
beynəlxalq standartına uyğun olan aşağıdakı məfhumlar, terminlər və 
onların təriflərindən istifadə olunur: 

uyğunluğun sertifikatlaşdırılması–lazımi tərzdə eyni-
ləşdirilmiş məhsulun, prosesin və xidmətin konkret standarta və ya 
digər normativ sənədə uyğunluğun olmasında zəruri əminliyin təmin 
olunmasını inamlı şəkildə sübut edən üçüncü tərəfin fəaliyyətidir; 

 məcburi sertifikatlaşdırma–xüsusi səlahiyyət verilmiş orqan 
tərəfindən məhsulun (proseslərin, xidmətlərin) normativ sənədlərin 
məcburi tələblərinə uyğunluğunun təsdiqidir; 

 könüllü sertifikatlaşdırma–istehsalçının (icraçının, satıcının, 
tədarükçünün), məhsulun istehsalçısının (istehlakçılar 
cəmiyyətlərinin və ittifaqlarının), həmçinin dövlət orqanlarının 
(sonralar sifarişçi adlanacaq) təşəbbüsü ilə könüllülük əsasında 
keçirilən sertifikatlaşdırmadır; 

 normativ sənəd–məhsula və xidmətə, həmçinin onların 
keyfiyyətinin qiymətləndirməsi metodlarına aid tələbləri əks etdirən 
standart, sanitar normalarını və qaydalarını, yaxud başqa normaları 
əks etdirən sənəddir; 

beynəlxalq standart–standartlaşdırma üzrə beynəlxalq 
təşkilatın qəbul etdiyi və geniş istehlakçı dairələri üçün istifadəsi açıq 
olan standartdır; 

 milli standart–standartlaşdırma üzrə milli orqan tərəfindən 
qəbul edilmiş və geniş istehlakçı dairələri üçün istifadəsi açıq olan 
standartdır; 
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uyğunluq haqqında məlumat–tədarükçünün tam məsuliyyəti 
ilə məhsulun, prosesin və ya xidmətin konkret standarta və yaxud 
digər normativ sənədə uyğun olması haqqında verdiyi məlumatdır; 

sertifikatlaşdırma sistemi–uyğunluq sertifikatlaşdırması 
aparmaq üçün xüsusi üsullara və idarəetmə qaydalarına malik olan 
sistemdir; 

oxşar məhsulun (proseslərin, xidmətlərin) sertifikatlaş-
dırma sistemi–eyni konkret standartlar, qaydalar və üsullar tətbiq 
edilən müəyyən məhsulların, proseslərin, xidmətlərin 
sertifikatlaşdırma sistemidir; 

sertifikatlaşdırma üzrə orqan-uyğunluq sertifikatlaşdırması 
aparan orqandır; 

uyğunluq sertifikatı-lazımi tərzdə eyniləşdirilmiş məhsul, 
proses və ya xidmətin konkret standarta və ya digər normativ sənədə 
uyğun olduğuna zəruri əminliyin təmin edildiyini göstərən və 
sertifikatlaşdırma sistemi-nin qaydalarına müvafiq surətdə nəşr 
edilən sənəddir; 

uyğunluq nişanı-göstərilən məhsulun, prosesin yaxud 
xidmətin konkret standarta və ya digər normativ sənədə uyğunluğuna 
zəruri əminliyin təmin edilməsini göstərən sistemin qaydalarına 
uyğun verilən və tətbiq edilən, müəyyən olunmuş qaydada müdafiə 
olunan nişandır; 

sertifikatlaşdırma sisteminin üzvü-verilmiş sistemin 
qaydalarına uyğun fəaliyyət göstərmək üçün səlahiyyətlərin rəsmən 
tanınmasıdır; 

keyfiyyət sistemi-keyfiyyətə ümumi rəhbərliyin həyata 
keçirilməsini təmin edən təşkilati strukturun, məsuliyyətin, 
prosedurların, proseslərin və ehtiyatların məcmusudur; 

akkreditasiya olunmuş laboratoriyalar-konkret məhsul 
növlərinin (proseslərin, xidmətlərin) sınağının və ya konkret sınaq 
növlərinin aparılmasına dair səlahiyyətləri rəsmi surətdə tanınmış 
sınaq laboratoriyalarıdır; 

xüsusi səlahiyyət verilmiş orqan–konkret bir obyektin 
sertifikatlaşdırma sisteminə rəhbərlik edən və akkreditasiya 
nəticəsində konkret obyektin sertifikatlaşdırılmasının keçirilməsinə 
dair səlahiyyət almış sertifikatlaşdırma üzrə orqan, akkreditasiya 
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edilmiş sınaq laboratoriyaları və digər müəssisə, təşkilat və idarələr 
(onların struktur bölmələri və birlikləri), eləcə də dövlət idarə etmə 
orqanlarıdır; 

təhlükəsizlik-ziyan vura biləcək yolverilməz riskin 
olmamasıdır;  

Ətraf mühitin mühafizəsi-məhsulun, proseslərin, xidmətlərin 
mənfi təsirindən ətraf mühitin qorunmasıdır; 

istehsalat attestasiyası-sertifikatlaşdırma üzrə, yaxud xüsusi 
səlahiyyət verilmiş digər orqan tərəfindən göstərilən məhsulun 
istehsalı (xidmətlərin icrası) üçün normativ sənədlərdə verilmiş və 
sertifikatlaşdırma zamanı yoxlanılan tələblərin stabilliyini təmin edən 
zəruri şərtlərin mövcudluğunun rəsmi təsdiq edilməsidir; 

inspeksiya nəzarəti-sertifikatlaşdırma üzrə akkreditasiya 
edilmiş orqanların, sınaq laboratoriyalarının fəaliyyətindən, həmçinin 
sertifikatlaşdırılmış məhsula və onun istehsal vəziyyətinə nəzarətdir; 

sifarişçi-konkret tipli (markalı) məhsulun sertifikatlaşdırılması 
haqqında sertifikatlaşdırma orqanına sifariş ilə müraciət etmiş 
müəssisələr, təşkilatlar və vətəndaşlar daxildir. 

ekspert-auditor-sertifikatlaşdırma sahəsində bir və yaxud bir 
neçə növ iş aparmaq üçün attestasiyadan keçmiş və hüquq almış 
şəxsdir; 

sertifikatlaşdırma sxemi-uyğunluq sertifikatlaşdırması keçiri-
lən zaman üçüncü tərəfin fəaliyyətinin tərkibi və ardıcıllığıdır. 

 
14.2. Sertifikatlaşdırmanın məqsədləri 

 
Sertifikatlaşdırma fəaliyyətinin məqsədi əhalinin həyatı, 

sağlamlığı, əmək və ətraf mühit üçün təhlükəli olan məhsulun 
(proseslərin, xidmətlərin) buraxılmasının və satışının qarşısının 
alınmasıdır.  

Digər mühim cəhətlərdən biri də istehlakçılara məhsulun 
(proseslərin, xidmətlərin) səriştəli seçilməsinə köməkliyin 
göstərilməsi ilə yanaşı, respublikada müəssisələrin və sahibkarların 
beynəlxalq iqtisadi, elmi-texniki əməkdaşlıqda və beynəlxalq 
ticarətdə iştirak etmələri üçün şəraitin yaradılmasıdır. 
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Müəssisələrin və sahibkarların beynəlxalq iqtisadi, elmi-texniki 
əməkdaşlığı və beynəlxalq ticarətdə iştirakı beynəlxalq müqavilələr 
əsasında həyata keçirilir. 

Azərbaycan Respublikasının iştirak etdiyi Beynəlxalq 
müqavilələrdə nəzərdə tutulan qaydalar Milli sertifikatlaşdırma 
sistemində nəzərdə tutulan qaydalardan fərqli olduğu halda üstünlük 
beynəlxalq müqavilədəki qaydalara verilir. 

 
14.3. Sertifikatlaşdırma üzrə fəaliyyətə 

ümumi tələblər 
 

Sertifikatlaşdırma üzrə işlər sertifikatlaşdırma sistemləri 
yaratmaq yolu ilə təşkil olunur. Bu sistemlərdə həmcins məhsulun 
(prosesin, xidmətin) istehsal xüsusiyyətlərini, tədarükünü, beynəlxalq 
sistemlərin və sazişlərin tələblərini nəzərə almaqla sertifikatlaşdırma 
qaydaları müəyyənləşdirilir. 

Hüquqi və fiziki şəxslər özlərinə məxsus sertifikatlaşdırma 
sistemlərini yaratmaq və ya fəaliyyətdə olan sistemlərə qoşulmaq 
hüququna malikdirlər. 

Sertifikatlaşdırma sistemi yaradılarkən sertifikatlaşdırma 
obyektləri, həmçinin yaradılmış sistemdə uyğunluğuna 
sertifikatlaşdırma aparılacaq normativ sənədlərin kateqoriya və 
növləri müəyyən edilir. Bundan başqa, bu sistemdə 
sertifikatlaşdırmanın aparılmasının qaydaları və üsulları da müəyyən 
edilməlidir. 

Verilmiş sertifikatların və uyğunluq nişanlarının xaricdə 
tanınmasını təmin etmək üçün Milli sertifikatlaşdırma sistemi 
beynəlxalq norma və qaydalara uyğun olaraq qurulur və fəaliyyət 
göstərir, həmçinin regional və digər ölkələrin milli sertifikatlaşdırma 
sistemi ilə qarşılıqlı əlaqədə işləyir.  

Milli sertifikatlaşdırma sistemi sertifikatlaşdırma üzrə 
funksiyalar həfalə olunmuş dövlət orqanlarının, sınaq 
laboratoriyalarının və digər dövlət təşkilatları və müəssisələrinin 
iştirakı üçün açıqdır. 

Milli sertifikatlaşdırma sistemi hər hansı bir sertifikatlaşdırma 
sistemi kimi, istehsalçıların, ictimai təşkilatların, sertifikatlaşdırma 
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üzrə orqanların, sınaq laboratoriyasının, həmçinin bütün digər marağı 
olan müəssisə və təşkilatların, ayrı-ayrı şəxslərin sistemin fəaliyyəti, 
o cümlədən onun qaydaları, sistemin iştirakçıları, akkreditasiya və 
sertifikatlaşdırmanın nəticələri haqqında məlumatlardan sərbəst 
istifadə etməsini nəzərdə tutur. Bu halda kommersiya sirri olan infor-
masiyanı, məxfiliyi təmin olunur.  

Milli sertifikatlaşdırma sisteminin rəsmi dili-Azərbaycan dilidir. 
Sistem çərçivəsində istifadə olunan, qeydiyyatdan keçirilən və verilən 
sənədlər (sifarişlər, protokollar, aktlar, attestatlar, sertifikatlar və s.) 
azərbaycan dilində tərtib olunur. Sifarişçinin arzusu ilə xüsusi ödənişlə 
sənədlərin nüsxələri istənilən dildə verilə bilər.  

Sertifikatlaşdırılmaya məhsulla (proseslərlə, xidmətlərlə) 
yanaşı proqramlar və digər elmi-texniki məhsullar, həmçinin 
təşkilati-texniki və informasiya sistemləri də təqdim oluna bilər. 

 
14.4. Milli sertifikatlaşdırma sisteminin strukturu 

 
Milli sertifikatlaşdırma sisteminin təşkilati strukturunu 

aşağıdakılar təşkil edir: 
• sertifikatlaşdırma üzrə Milli orqan; 
• həmcins məhsulun sertifikatlaşdırılması üzrə akkreditasiya 

olunmuş orqanlar; 
• akkreditasiya olunmuş sınaq laboratoriyaları (mərkəzlər); 
• keyfiyyət sistemlərinin sertifikatlaşdırılması və is-

tehsalatların akkreditasiya üzrə akkreditasiya olunmuş orqanlar; 
• məhsulun istehsalçıları və tədarükçüləri. 
Sertifikatlaşdırma üzrə Milli orqanın vəzifələri aşağıdakılardır: 
• müvafiq qanunverici və icraedici dövlət orqanları ilə qarşılıqlı 

əlaqə əsasında respublikada sertifikatlaşdırmanın istifadə olunması, 
inkişafı və təkmilləşdirilməsi üzrə ümumi siyasətin işlənib hazırlanma-
sı; 

• respublikada sertifikatlaşdırmanı təmin edən işlərin təşkili 
və koordinasiyası; 

• sertifikatlaşdırma məsələləri üzrə başqa ölkələrin, 
beynəlxalq təşkilatların səlahiyyətli orqanları ilə müəyyən olunmuş 
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qaydada qarşılıqlı fəaliyyəti, lazımi hallarda bu təşkilatların işində 
respublikanın təmsil olunması. 

Sistemə daxil olan orqanların tərkibi, sertifikatlaşdırma 
iştirakçılarının vəzifə və məsuliyyətləri, həmçinin konkret sistemdə 
sertifikatlaşdırma üzrə işlərin xərcinin ödənilməsinin formaları və 
miqdarı, ona başçılıq edən orqan tərəfindən, Azərbaycan 
Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət 
Komitəsinin təsdiq etdiyi tariflərlə müəyyən edilir.  

Sertifikatlaşdırma üzrə Milli orqan sistemlərinin qurulmasının 
və fəaliyyətinin ümumi prinsiplərini, AZS Milli sertifikatlaşdırma 
sisteminin strukturunu, sertifikatını, formasını, uyğunluq nişanını və 
onların tətbiq qaydalarını müəyyən etməklə, bütün sertifikatlaşdırma 
sistemlərinin qarşılıqlı fəaliyyətini koordinasiya edir. Milli orqan 
bütün əlaqədar tərəflərin nümayəndələrindən ibarət komissiyalarla 
sertifikatlaş-dırma üzrə orqanların və sınaq laboratoriyalarının 
(mərkəzlə-rinin) akkreditasiyasını, həmçinin ekspert-auditorların at-
testasiyasını və onların fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirir. Bundan 
başqa Milli orqan AZS Milli sertifikatlaşdırma sisteminin 
Reyestrinin aparılması, akkreditasiya, attestasiya və sertifikatlaş-
dırma üzrə qiymət və tariflərin müəyyən edilməsi, sertifikatlaş-dırma 
və akkreditasiyanın nəticələri üzrə apelyasiyalara baxıl-ması, 
verilmiş konkret məhsul (proseslər və xidmətlər) növü üçün sertifi-
katlaşdırma orqanı olmadıqda, həmin orqanın funksiyanın həyata 
keçirilməsi, bütün əlaqədar tərəflər üçün sertifikatlaşdırma üzrə 
informasiyanın açıqlığının təmin edilməsi, sistemin qaydalarına 
riayət olunmasına nəzarətin həyata keçirilməsini təmin edir. 

Bu tədbirlərin həyata keçirilməsində sertifikatlaşdırma üzrə 
Milli orqan öz funksiyasını xüsusi səlahiyyət verilmiş orqanlara 
həvalə etmək hüququna malikdir. 
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XV FƏSİL. HƏMCİNS MƏHSULUN 
SERTİFİKATLAŞDIRMA SİSTEMİ 

 
Həmcins məhsulların sertifikatlaşdırma sisteminin (HMS) 

yaradılması və onun fəaliyyət göstərməsində əsas məqsəd insanların 
həyatının, sağlamlığının və ətraf mühitin təhlükəsizliyi baxımından, 
respublikada istehsal olunan və xaricdən idxal edilən məhsulların 
(proseslərin, xidmətlərin) məcburi sertifikatlaşdırılması, hər hansı bir 
yerli və xarici sifarişçinin arzusu ilə istənilən tələblərə könüllü 
sertifikatlaşdırmanın aparılmasının təmin olunmasıdır. 

HMS sisteminin məqsədi sistem çərçivəsində aparılmış 
sertifikatlaşdırmanın nəticələrinin xaricdə tanınmasına şəraitin 
yaradılmasıdır. 

HMS sistemlərinə ümumi rəhbərlik Milli sertifikatlaşdırma 
orqanı tərəfindən həyata keçirilir. Həmcins məhsulun 
sertifikatlaşdırılması üzrə orqan sistemin yaradılmasına hazırlığı və 
özünün akkreditasiyasını həyata keçirməklə həm də konkret məhsul 
növlərinin sertifikatlaşdırılmasının praktik üsullarının həyata keçi-
rilmə funksiyasını da yerinə yetirir. 

Məhsulun sertifikatlaşdırılması üzrə işlərin xərcini sifarişçi 
ödəyir. Xərclərin məbləği «Sertifikatlaşdırma sahəsində işlərin 
ödəniş qaydaları» Rəhbəredici sənədə uyğun olaraq lisenziya sazişi 
üzrə təyin edilir. 

Tədarükçü öz məhsulunun sertifikatlaşdırılmasının nə-
ticələrindən əldə olunmuş informasiyadan reklam məqsədi ilə istifadə 
edə bilər. 

 
15.1. Həmcins məhsulların sertifikatlaşdırma 

sisteminə tələblər 
 

Həmcins məhsulun sertifikatlaşdırma sistemi aşağıdakıları 
təyin etməlidir: 

• sertifikatlaşdırması aparılacaq məhsula müvafiq normativ 
sənədləri; 

• sertifikatlaşdırma sxemini və qaydalarını; 
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• təşkilati strukturu mövcud sertifikatlaşdırma sisteminin 
fəaliyyəti üçün texniki-iqtisadi, hüquqi şərtlərin və yerinə yetirilmə 
ardıcıllığını nəzərdə tutmaqla, bütün üsulların yerinə yetirilməsinin 
təmin olunmasını; 

• sertifikatlaşdırma sınaqları aparan akkreditasiya olunmuş 
sınaq laboratoriyalarını (mərkəzlərini); 

• fəaliyyət müddətinin uzadılması inspeksiya nəzarətinin nə-
ticələrindən asılıdır. İnspeksiya nəzarətinin nəticələrinə görə 
akkreditasiya aparılması və ya akkreditasiya; 

• keyfiyyət sistemlərinin sertifikatlaşdırılması və istehsalat-
ların attestasiyası üzrə akkreditasiya olunmuş orqanları;  

• orqanlar və məhsulun sertifikatlaşdırılmış xarakteris-
tikalarının stabilliyinə nəzarət qaydalarını; 

• sistemdə qüvvədə olan sənədlərin tərkibini və onlara olan 
tələbləri; 

Həmcins məhsulun sertifikatlaşdırma (HMS) sisteminin 
təşkilati sənədləri məhsulun istehsalının xüsusiyyətlərini nəzərə 
almaqla sertifikatlaşdırmanın keçirilməsinin vahid qaydalarını 
müəyyənləşdirməlidir. 

Akkreditasiya olunmuş laboratoriyalar (mərkəzlər), keyfiyyət 
sistemlərinin sertifikatlaşdırılması və istehsalatların attestasiyası üzrə 
orqanlar, həmin məhsulun sertifikatlaşdırılması üzrə orqanın 
tərkibində ola bilər, yaxud onunla müqavilələr əsasında qarşılıqlı 
əlaqədə işləyə bilər. 

Sistemin sənədlərində bu qarşılıqlı əlaqənin qaydaları, üsulları, 
şərtləri (texniki-iqtisadi, hüquqi) müəyyən edilir. 

  
15.2. Həmcins məhsulun sertifikatlaşdırma 

sisteminin təşkilati strukturu 
 

HMS sisteminin təşkilati strukturu verilmiş konkret 
sertifikatlaşdırma sistemi üçün müəyyən olunmuş sertifikatlaşdırma 
üsullarının və onun bütün idarəetmə funksiyalarının yerinə 
yetirilməsini təmin etməlidir. 

HMS sisteminin təşkilati strukturunu ümumi halda aşağıdakılar 
təşkil edir: 
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• həmcins məhsulun sertifikatlaşdırılması üzrə akkreditasiya 
olunmuş orqan; 

• akkreditasiya olunmuş sınaq laboratoriyaları (mərkəzləri); 
• keyfiyyət sistemlərinin sertifikatlaşdırılması və istehsalatın 

attestasiyası üzrə akkreditasiya olunmuş orqan; 
• məhsulun istehsalçıları, tədarükçüləri və istehlakçıları. 
Həmcins məhsulun sertifikatlaşdırılmasının aparılması 

sxemindən asılı olaraq, HMS sisteminin müxtəlif təşkilati strukturları 
ola bilər. 

Bəzi məhsul növləri üçün sertifikatlaşdırma üzrə bir neçə orqan 
akkreditasiya oluna bilər. Lakin buna baxmayaraq, məcburi 
sertifikatlaşdırma zamanı onlar vahid qayda üzrə işləməlidirlər. 

HMS üzrə akkreditasiya olunmuş orqan verilmiş məhsulun 
sertifikatlaşdırma sisteminə rəhbərliyi və onun fəaliyyətinin təmin 
olunmasını həyata keçirir. 

HMS üzrə akkreditasiya olunmuş orqanın əsas funksiyaları 
“AZS” Milli sertifikatlaşdırma sistemi, “Sertifikatlaşdırma üzrə 
orqana tələblər və onun akkreditasiya qaydaları” Rəhbəredici 
sənədlərdə müəyyən edilmişdir. 

HMS sistemində iştirak edən sınaq laboratoriyaları (mər-
kəzləri) Milli sertifikatlaşdırma orqanı tərəfindən akkreditasiya 
olunur. HMS sistemində iştirak edən keyfiyyət sistemlərinin 
sertifikatlaşdırılması və istehsalatların attestasiyası üzrə orqanlar 
Milli sertifikatlaşdırma orqanı tərəfindən akkreditasiya olunur. Bütün 
bu qurumlara qoyulmuş tələblər Rəhbəredici sənədlərdə müəyyən 
olunmuşdur. 

Həmcins məhsulun və keyfiyyət sistemlərinin sertifikat-
laşdırılması, həmçinin istehsalatların attestasiyası üzrə orqanlar 
olmadıqda, onların əsas funksiyalarını Milli sertifikatlaşdırma orqanı 
yerinə yetirir. 

Məhsulun istehsalçıları, tədarükçüləri və istehlakçıları HMS 
üzrə orqanla və yaxud Milli sertifikatlaşdırma orqanı ilə müqavilə 
(saziş, lisenziya və s.) əsasında qarşılıqlı fəaliyyət göstərirlər. 

Məcburi sertifikatlaşdırma üzrə ödəmə, sifarişçi tərəfindən 
Milli sertifikatlaşdırma orqanının müəyyən etdiyi sərbəst tariflər və 
qaydalar üzrə aparılır. 
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15.3. HMS sisteminin təşkilati sənədlərinə 
tələblər 

 
HMS sisteminin təşkilati sənədləri bu məhsulun istehsal və 

tədarük xüsusiyyətləri, onun sertifikatlaşdırılması üzrə beynəlxalq 
sistemin və sazişlərin olması nəzərə alınmaqla tərtib olunur. 

HMS sisteminin təşkilati sənədlərinin tərkibində onun 
strukturu, qaydaları, fəaliyyəti, həmçinin Milli sertifikatlaşdırma 
orqanı ilə qarşılıqlı əlaqəni təyin edən aşağıdakı sənədlərin olması 
vacibdir: 

• məhsulun sertifikatlaşdırılması haqqında Əsasnamə; 
• məhsulun sertifikatlaşdırılması üzrə orqan haqqında 

Əsasnamə və onun fəaliyyətini təmin edən digər sənədlər; 
• sistemdə işlərin aparılmasının Keyfiyyət üzrə Rəhbərlik;  
• milli sertifikatlaşdırma orqanı ilə verilmiş məhsulun 

sertifikatlaşdırılması üzrə orqan arasında lisenziya sazişi; 
• sertifikatlaşdırma üzrə orqanın icraçı xidmət bölmələrinin 

heyətini və funksiyalarını təyin edən sənəd. 
Məhsulun sertifikatlaşdırılması haqqında Əsasnamədə verilmiş 

sistem çərçivəsində sertifikatlaşdırılmış həmcins məhsulun 
nomenklaturası, məhsulun uyğunluq sertifikatlaşdırılmasının 
aparılmasını və sertifikatlaşdırma zamanı təsdiq olunan göstəriciləri 
(xarakteristikaları) nizama salan, həmçinin bu göstəricilərin təyin 
edilmə (sınaq) metodları üçün normativ sənədlərin siyahısı, 
məhsulun sertifikatlaşdırma sxemi və keçirilmə qaydaları, HMS 
sisteminin təşkilati strukturu və fəaliyyət qaydaları öz əksini tapmalı-
dır. 

Qalan sənədlərin tərkibi və onların məzmunu HMS sxemi ilə 
təyin edilir. 

Sistemdə olması vacib hesab edilən sənədlərdən başqa müxtəlif 
işlərin yerinə yetirilməsini müəyyənləşdirən aşağıda göstərilən 
sənədlərdən də istifadə etmək tövsiyə olunur: 

• sınaq mərkəzlərinin akkreditasiyası haqqında Əsasnamə; 
• sınaqların keyfiyyəti üzrə Rəhbərlik; 
• sınaqların proqram və metodikaları; 
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• keyfiyyət sistemlərinin sertifikatlaşdırılması və istehsa-
latların attestasiyası üzrə orqan haqqında Əsasnamə; 

• keyfiyyətin yoxlanması üzrə Rəhbərlik; 
• yoxlama metodikaları; 
• sistemin informasiya təminatı barədə sənədlər; 
• kadrların hazırlanması proqramları və digər sənədlər. 

HMS beynəlxalq sistemlər və sazişlər çərçivəsində aparıldıqda 
sənədlərin məzmunu həmin sistem və sazişlərin qaydaları ilə 
müəyyən olunur. 

HMS sisteminin təşkilati sənədlərini sertifikatlaşdırma üzrə 
orqan tərtib edir. 

Vacib sənədlər Milli sertifikatlaşdırma orqanı tərəfindən təsdiq 
edilir. Müxtəlif iş növlərinin aparılma qaydalarını müəyyən edən HMS 
sisteminin təşkilati sənədlərini konkret məhsulun sertifikatlaşdırılması 
üzrə orqan təsdiq edir. 

 
15.4. Həmcins məhsulun sertifikatlaşdırılmasının 

aparılma qaydaları 
 

Sertifikatlaşdırma üzrə akkreditasiya olunmuş orqanın, yaxud 
Milli sertifikatlaşdırma orqanının tapşırığı ilə müvəqqəti vəkil 
edilmiş təşkilat məhsulun sertifikatlaşdırılmasının hazırlığı və təşkili 
üzrə aşağıdakı işləri yerinə yetirir: 

• sifarişin verilməsi və baxılması; sertifikatlaşdırma sxeminin 
seçilməsi; 

• standartda göstərilməyən hallarda sınaqlara məruz qalacaq 
məmulat nümunələrinin sayının və seçmə qaydalarının təyin 
edilməsi; 

• sınaqları aparacaq akkreditasiya olunmuş sınaq 
laboratoriyasının təyin edilməsi; sertifikatlaşdırılan məhsulun 
sınaqları; 

• istehsalatın attestasiyası, yaxud keyfiyyət sisteminin ser-
tifikatlaşdırılması üzrə işlərin qaydasının təyin olunması və 
aparılması (əgər bu sifarişçinin təklif etdiyi sertifikatlaşdırma 
sxemində nəzərdə tutulubsa); 
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• işlərin yerinə yetirilməsi üçün müqavilə layihəsinin 
hazırlanması; 

• uyğunluq sertifikatı və onun verilməsinə, yaxud uyğunluq 
nişanından istifadə olunmasına hüquq verən lisenziyanın verilməsi və 
qeydiyyatı; 

• xarici və yaxud beynəlxalq orqan tərəfindən verilmiş 
uyğunluq sertifikatının tanınması; 

• sertifikatlaşdırılmış məhsulun keyfiyyətinin stabilliyinə, 
onun istehsal vəziyyətinə, keyfiyyət sisteminə inspeksiya nəzarəti 
yolu ilə ümumi nəzarətin həyata keçirilməsi və lazım olduqda kor-
reksiyaedici tədbirlərin həyata keçirilməsi; 

• sertifikatlaşdırmanın nəticələri barədə informasiyanın 
toplanması; 

• apelyasiyalara baxılması. 
Sifarişin verilməsi və baxılması. Milli sertifikatlaşdırma 

sistemi çərçivəsində məhsulun məcburi, yaxud könüllü 
sertifikatlaşdırılmasının aparılması üçün sifarişçi həmcins məhsulun 
sertifikatlaşdırılması üzrə akkreditasiyadan keçmiş müvafiq orqana, 
bu orqan olmadıqda Milli sertifikatlaşdırma üzrə orqana sifariş gön-
dərməlidir. 

Belə orqan və məhsulun sertifikatlaşdırılması qaydası barədə 
sifarişçini maraqlandıran informasiyanı ARSMPDK-nın ərazi 
orqanlarından almaq olar. Sertifikatlaşdırma sxeminin seçilməsi. 
Məcburi sertifikatlaşdırmanın aparılmasının sxemi məhsulun 
istehsal, nəzarət və tədarük xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla, 
həmçinin Milli sertifikatlaşdırma orqanı ilə razılaşdırmaqla həmcins 
məhsulun sertifikatlaşdırılması orqanı tərəfindən seçilir. Bu zaman 
sertifikatlaşdırmanın təsdiq olunmasını təmin edən İSO-nun tövsiyə 
etdiyi sxemlərdən istifadə edilir.  

Seçilmiş sertifikatlaşdırma sxemi verilmiş məhsulun məcburi 
sertifikatlaşdırma qaydalarını təyin edən sənədlərdə göstərilməlidir. 

Könüllü sertifikatlaşdırmanın aparılma sxemi sifarişçi 
tərəfindən seçilir və sertifikatlaşdırılmaya aid sifarişdə göstərilir. 

Beynəlxalq sistem çərçivəsində sertifikatlaşdırma, həmin sistemin 
sxemi üzrə yerinə yetirilir. Xaricdən idxal olunmuş və yaxud 
Azərbaycanda istehsal edilmiş məhsulların ixracı zamanı AZS Milli ser-
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tifikatlaşdırma sistemində sertifikatlaşdırılmanın aparılması nəzərdə tu-
tulan halda məhsulun tədarükünə aid sazişlərə, kontraktlara, yaxud digər 
sənədlərə müvafiq tələblər və göstərişlər daxil edilməlidir. 

Uyğunluq sertifikatı olmadan gətirilməsi və çıxarılmasına icazə 
verilməyən məhsulların idxal və ixracı barədə sertifikatlaşdırma üzrə 
Milli orqan Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsini 
xəbərdar etməlidir. 

Sertifikatlaşdırma işinin hazırlıq hissəsi sertifikatlaşdırma üzrə 
akkreditasiya olunmuş orqanın təsdiq etdiyi qərarın qəbul edilməsi 
ilə başa çatır. Qərarda yuxarıda göstərilən bütün məsələlərə, 
həmçinin sonrakı işlərin aparılması qaydalarına ətraflı baxılır. Qərar 
işin yerinə yetirilməsi barədə müqavilə layihəsi ilə birlikdə sifariş-
çiyə göndərilir. 

Sertifikatlaşdırma sxeminin aparılması. Sınaqlar sifarişçi ilə 
sertifikatlaşdırma üzrə orqan və təyin olunmuş sınaq laboratoriyası 
arasında imzalanmış müqavilə və qərarın əsasında aparılır. 

Məcburi sertifikatlaşdırma zamanı sınaqların həcmi (məhsul 
tipinin nümunəsi, partiyası, hər bir nümunə) və onların keçirilmə 
qaydaları, sertifikatlaşdırma üzrə milli orqan və istehlakçı ilə razılaşma 
əsasında, verilmiş məhsulun sertifikatlaşdırılması üzrə orqan tərəfindən 
müəyyən edilir. Verilmiş məhsulun sertifikatlaşdırma qaydalarını təyin 
edən müvafiq tələblər sistemin sənədlərində müəyyən olunmalıdır. 

Könüllü sertifikatlaşdırma zamanı sınaqların zəruriliyi məhsula 
aid olan sifarişdə, sifarişçi tərəfindən göstərilməlidir. 

Sertifikatlaşdırma sınaqların keçirilməsini nəzərdə tutan 
beynəlxalq sistem çərçivəsində aparılarsa, bu sınaqlar həmin sistemin 
müəyyən etdiyi tələblərə uyğun olaraq həyata keçirilir. 

Nümunələrin sayı, onların seçilmə qaydaları, eyniləşdirilməsi və 
saxlanması, həmcins məhsulun sertifikatlaşdırılması və sınaq 
metodikaları üzrə normativ-texniki, yaxud təşkilati-metodik 
sənədlərdə müəyyən edilir. 

 Sınaq laboratoriyası müəyyən olunmuş müddətdə ser-
tifikatlaşdırma sınaqlarını keçirir və nümunələrin seçilmə aktı ilə 
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birlikdə nəticələrin sənədini (protokol, yaxud hesabat) 
sertifikatlaşdırma üzrə orqana göndərir. Sertifikatlaşdırma üzrə orqan 
alınmış materialları ekspertizadan keçirir, uyğunluq sertifikatı 
vermək barədə qərar qəbul edir və uyğunluq sertifikatını və sazişi 
tərtib edir.  

Sertifikatın doldurulması seçilmiş sertifikatlaşdırma sxeminə 
uyğun olaraq müəyyən edilir. 

Şəkil 15.1.-də Milli sertifikatlaşdırma sistemində uyğunluq 
sertifikatının forması verilmişdir. 

Uyğunluq sertifikatının qrafalarında aşağıdakı məlumatlar 
verilir: 

Mövqe 1 – Dövlət Reyestrinin aparılma qaydalarına uyğun 
olaraq sertifikata verilmiş qeydiyyat nömrəsi. 

Mövqe 2 – Sertifikatın verilmə tarixi.  
Mövqe 3 – İstehsalçı müəssisənin adı. 
Mövqe 4 – İstehsalçı müəssisənin ünvanı. 
Mövqe 5–Məhsulun adı, tipi, görünüşü, markası və s. 

göstəriciləri. 
Mövqe  6–Uyğunluğuna sertifikatlaşdırma keçirilmiş nor-mativ 

sənədlərin adı və işarəsi. 
Mövqe 7–Sertifikatın sahibi, adı və ünvanı. 
Mövqe 8–Sertifikatın qüvvədə olma müddəti, sertifikatlaş-

dırma üzrə orqanın rəhbərinin adı, soyadı, imzası və möhür. 
Sertifikat üzərində düzəlişlərin aparılması yol verilməzdir. 
Sertifikatlaşdırılmış məhsul Milli sertifikatlaşdırma sisteminin 

Dövlət Reyestrinə daxil edilir. Sertifikatlaşdırma üzrə orqan verdiyi 
bütün sertifikatların və lisenziyaların uçotunu aparır. Sertifikatın və 
lisenziyanın qüvvədə olma müddəti realizə olunmuş sertifikat-
laşdırma sxemini nəzərə almaqla 3 ildən çox olmamalıdır. 

Sertifikatlaşdırma sxemi üzrə yerinə yetirilən sertifikatlaşdırma 
sınaqlarının, yaxud digər işlərin nəticələri mənfi olduqda, sifariş 
verilmiş məhsulun sertifikatlaşdırılması üzrə iş dayandırılır və bu 
barədə sertifikatlaşdırma üzrə orqan sifarişçini xəbərdar edir.  
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АЗС МИЛЛИ СЕРТИФИКАТЛАШДЫРМА СИСТЕМИ

УЙЬУНЛУГ
СЕРТИФИКАТЫ

Азярбайжан Республикасы Стандартлашдырма 
Метролоэийа вя Патент цзря Дювлят Аэентлийи 

Сертификат
верилмя  тарихи

Фирма

Цнван

тяряфиндян щазырланмыш мящсул

тялябляриня уйьундур

Сертификат верилиб

Уйьунлуг сертификатынын гцввядя олма мцддяти

М.Й. Имза М.Й. Имза М.Й. Имза

1
2

3

4

уйьунлуг сертификаты аид едилир
5

6

6
7

8 8 8
 

Şəkil 15.1. 

AZS MİLLİ SERTİFİKALAŞDIRMA SİSTEMİ 
Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma 

Metrologiya və Patent Dövlət komitəsi 

Sertifikat 
Verilmə tarixi 

U Y Ğ U N L U Q  
 S ERTİFİKATI 

UYĞUNLUQ SERTİFİKATI AİD EDİLİR      5 

Firma 

Ünvan 

tərəfindən hazırlanmış məhsul 

Uyğunluq sertifikatının qüvvədə olan müddəti 

M.Y    8      imza 

tələblərinə uyğundur 
Sertifikat verilib 

M.Y    8      imza M.Y    8      imza 
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Sifarişçinin arzusu ilə işlər yenidən davam etdirilə bilər. Bu 
halda sertifikat və lisenziya verilmir. 

Məhsulun sertifikatlaşdırılmaya hazırlıq səviyyəsi və aşkar 
edilmiş nöqsanların aradan qaldırılması barədə tövsiyələrlə birlikdə 
işlərin nəticələri üzrə sifarişçiyə rəy təqdim olunur. 

Sertifikatlaşdırılmaya sifarişin baxılması, qərar qəbul edilməsi 
və sertifikatın sənədləşdirilməsi müddəti bir aydan çox olmamalıdır 
(sınaq müddəti hesaba alınmadan). 

Sertifikatlaşdırma sınaqlarının aparılması, həmçinin dövri 
inspeksiya sınaqları və istehsal olunan məhsulun sertifikatlaşdırılmış 
nümunəyə uyğunluğuna seçmə inspeksiya nəzarəti ilə əlaqədar 
xərclər müvafiq məhsul istehsalçıları tərəfindən ödənilir.  

 
15.5. Xarici uyğunluq sertifikatının tanınması 

 
Azərbaycanda istifadə olunan məhsula başqa ölkələrin 

sertifikatlaşdırma üzrə orqanlarının (beynəlxalq sistem) verdikləri 
sertifikatların tanınması haqqında qərarı, konkret məhsulun 
sertifikatlaşdırılması üzrə orqanın təklifləri ilə və ya sifarişçinin 
müraciətinə əsasən sertifikatlaşdırma üzrə Milli orqan verir. 

Beynəlxalq sistemlər və ya dövlətlərarası sazişlər çərçivəsində 
verilmiş sertifikatlar və ya analoji təyinatlı sənədlər (lisenziyalar, 
rəsmi təsdiqlər və s.) tanınır. Belə tanınmanın üsulları bu sistemlərin 
və ya sazişlərin qaydaları ilə müəyyənləşdirilir. 

Tanınmanın həyata keçirilməsi zamanı məhsulun təyin 
olunmuş tələblərinə uyğunluğunun təsdiqi üçün təkrar sınaqlar (tam 
həcmdə və ya bəzi xarakteristikalar üzrə) keçirilə və ya istehsalatın 
stabilliyi yoxlanıla bilər. 

Sertifikatın tanınması üçün sifarişçi, sertifikatın surətini, 
protokolları, həmçinin sistemin qaydalarında və ya sertifikatlaşdırma 
üzrə sazişdə nəzərdə tutulmuş digər sənədləri sertifikatlaşdırma üzrə 
Milli orqana göndərməlidir. Təqdim olunmuş sənədlərə ARSMPDK-
nın nümayəndələrindən və bu sahənin mütəxəssislərindən ibarət 
ekspert komissiyası tərəfindən baxılır. Ekspert komissiyasının qərarı 
ARSMPDK-nın texniki şurasında təsdiq olunur. 

Sertifikat tanındıqdan sonra ARSMPDK-da qeydiyyatdan 



434 
 

keçir. Sertifikatın tanınması və qeydiyyatdan keçməsi üçün müəyyən 
haqq alınır. 

Sertifikatlaşdırma üzrə Milli orqanın tələbi ilə sifarişçi 
sertifikatlaşdırılan məhsulun nümunəsini göndərir. 

 
15.6. Milli sertifikatlaşdırma sisteminin Dövlət 

Reyestrinin aparılma qaydaları 
 

Sertifikatlaşdırma sahəsində obyektlərin, iş iştirakçılarının və 
sənədlərin qeydiyyatdan keçirilməsi zamanı Reyestrin aparılmasının 
məqsədi, onların uçotunun aparılması, sertifikatlara (attestatlara) 
hüquqi qiymətin verilməsi, həmçinin texniki siyasətin və məhsulun 
sertifikatlaşdırılmasının idarə olunması üzrə işlərin sistemli 
informasiya xidmətinin təşkil edilməsidir. 

Reyestr sertifikatlaşdırma sahəsində obyektlər, iş iştirakçıları 
və sənədlər haqqında məlumatları saxlayan kitab və ya elektron 
məlumatlar bankıdır. 

Reyestrin aparılmasını və nömrə verməklə sertifikatlaşdırma 
obyektlərinin qeydiyyatını Milli sertifikatlaşdırma orqanı 
ARSMPDK həyata keçirir. 

Obyektin, iş iştirakçısının, sertifikatlaşdırma sahəsində sənədin 
qeydiyyatı–sertifikatda (attestatda, sertifikatlaşdırma qaydaları 
haqqında sənəddə, tanınma haqqında qərarda), ifadə olunan 
məlumatların qeydiyyat nömrəsi verilməklə reyestrə daxil 
edilməlidir. 

Qeydiyyat haqqında sənəd sertifikatlaşdırma obyektinin 
normativ sənədlərinin, standartların və reyestr qeydiyyatı olan digər 
sənədlərin tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edən sənəddir 
(şəhadətnamə, sertifikat, attestat).  

Sertifikatların (attestatların) reyestr qeydiyyat nömrələri 
olduqda hüquqi qüvvəyə malikdirlər. 
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XVI FƏSİL. XARİCİ ÖLKƏLƏRDƏ 
SERTİFİKATLAŞDIRMA 

 
16.1. Rusiya Federasiyasında sertifikatlaşdırmanın 

hüquqi əsasları 
 
16.1.1. “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi  

haqqında” qanun və sertifikatlaşdırma 
Rusiya Federasiyasında sertifikatlaşdırma aşağıdakı dövlət 

qanunlarına uyğun təşkil olunur və aparılır: “İstehlakçıların 
hüquqlarının müdafiəsi haqqında”, “Məhsulun və xidmətlərin 
sertifikatlaşdırılması haqqında”, “Standartlaşdırma haqqında”, “Yanğın 
təhlükəsizliyi haqqında”, “Əhalinin sanitar-epidemioloji rifah halı haq-
qında” və i.a., Prezidentin Fərmanları və hökumət aktları. 

1992-ci ildə RF-də qəbul olunmuş “İstehlakçıların hüquqlarının 
müdafiəsi haqqında” Qanun bir sıra prinsipial yeni müddəalar 
müəyyən etmişdir. Belə ki, bu qanun istehlakçılarına bütün sivil 
dövlətlərdə tanınan, hüquqlarını qanuniləşdirmiş, məhsulların, işlərin 
və xidmətlərin həyat və sağlamlıq üçün təhlükəsizlik hüququnu; 
alınan məhsulların, yerinə yetirilən işlərin və göstərilən xidmətlərin 
lazımi keyfiyyətini təmin etmək hüququnu, dəymiş ziyanın 
ödənilməsi hüququnu və istehlakçının hüquq və maraqlarının 
məhkəmədə müdafiəsini, keyfiyyətsiz məhsulun satışı zamanı, ya da 
yerinə yetirilən iş və göstərilən xidmət lazımi səviyyədə olmadıqda 
istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi mexanizmini müəyyən et-
mişdir. 

İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında qa-
nunvericiliyin əsasını mülki qanunvericiliyin normativ aktları təşkil 
etdiyi üçün bu qanun başqa qanunlar arasında xüsusi yer tutur. 
Rusiya Federasiyasında fəaliyyət göstərən bütün qanunverici aktlar 
“İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Qanunla uyğun-
laşdırılmışdır. 

Hökumət Qanunun ayrı-ayrı müddəaları əsasında alqı-satqı 
müqavilələri, ayrı-ayrı məhsul növlərinin satışı, müxtəlif növ işlərin 
yerinə yetirilməsi və s. üzrə müxtəlif aktlar və qaydalar təsdiq edir. 
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Məhsulların (işlərin, xidmətlərin) təhlükəsizliyini təmin etmək 
məqsədilə “İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında” Qanun 
məcburi sertifikatlaşdırmanı tətbiq edir. Sertifikatlaşdırma məhsulun 
keyfiyyətinin dövlət standartla-rının məcburi tələblərinə uyğunlu-
ğunu təsdiq edir. 

Məcburi sertifikatlaşdırma Qanununa əsasən aşağıdakılar 
sertifikatlaşdırılmalıdır : 

• qanunverici aktlarda, dövlət standartlarında istehlakçıların 
həyat və sağlamlıqlarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə, ətraf 
mühitin qorunmasına və istehlakçıların əmlakına ziyan vurmasının 
qarşısının alınmasına yönəldilmiş tələblərin qoyulduğu məhsullar 
(işlər, xidmətlər); 

• istehlakçıların həyat və sağlamlıqlarının təhlükəsizliyini 
təmin edən vasitələr. 

Pərakəndə satış şəbəkəsi vasitəsilə realizə olunan məhsul 
partiyası, yaxud hər məhsul vahidi uyğunluq sertifikatı ilə təmin 
olunmalıdır. Bu sertifikatı satıcı alıcının tələbi ilə təqdim etməyə 
borcludur. 

Təhlükəsizlik üzrə standartların məcburi tələblərinə 
uyğunluğunu təsdiq edən uyğunluq sertifikatı olmadan məhsulların 
(o cümlədən xaricdən gətirilən) realizəsi, işlərin yerinə yetirilməsi və 
xidmətlərin göstərilməsi qanunla qadağan edilmişdir. Məhsullar, 
sertifikatlaşdırma üzrə milli orqan tərəfindən verilmiş və Rusiyada 
tanınan xarici sertifikatlarla müşayiət oluna bilər. 

Sertifikatlaşmadan keçmiş və sertifikatla təsdiq olunmuş 
məhsulların üzərində (yaxud məhsulu müşayiət edən sənədlərdə, ya 
da qablarda) dövlət standartı tərəfindən müəyyən olunmuş uyğunluq 
nişanı olmalıdır. Sertifikatın və uyğunluq nişanının olmasına 
məsuliyyəti satıcı (istehsalçı) daşıyır. 

İstehsalçının hüquqları pozulduğu halda o, öz hüquqlarını 
qorumaq imkanı əldə etmək üçün mütləq istehsalçı haqqında 
məlumata malik olmalıdır. Ona görə də “İstehlakçıların hüquqlarının 
müdafiəsi haqqında” qanun istehlakçının məhsulu hazırlayan 
müəssisə, satıcı və həm də məhsulu istehsal edən və satan sahibkar 
haqqında məlumat almaq hüququnu nəzərdə tutur. 
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İstehlakçı  istehsalçı haqqında bəzi məlumatları ticarət 
markalarından və məhsul nişanlarından əldə edə bilər. İri firmaların 
məhsul nişanları alıcıların, onların məhsullarına  etibarını  həmişə 
təmin edir. Bu etimad uyğunluq sertifikatının mövcudluğuna yox, 
yüksək və sabit keyfiyyətə əsaslanır. Buna firmaların müəssisələrin-
də keyfiyyətin idarə olunmasının yüksək effektivli sistemləri 
təminat verir. Məhsul nişanları, intellekt mülkiyyəti olmaqla, 
qanunverici müddəalarla  qorunur və digər məhsul hazırlayanlar 
tərəfindən istifadə oluna bilməz. 

Lakin hamıya məlumdur ki, məhsul bazarında alıcı müxtəlif 
saxta məhsul növləri ilə rastlaşır. Məşhur məhsul markalarının sax-
talaşdırılmasının beş əsas üsulu aşkar edilmişdir: 

• açıq saxtakarlıq, yəni xarici firmanın və məhsul markasının 
saxtalaşdırılması. Fırıldaqçılığın bu üsuluna xüsusilə plastinkaların, 
audio və videokassetlərin, kompakt-disklərin satışında tez-tez rast gəli-
nir; 

“köləcəsinə” surətçıxarma: məmulatın sökülməsi və onun tam 
surətinin çıxarılması. Bəzən bu cür məhsulların satış həcmi 
orijinalların satışını üstələyir. Bu üsul xüsusilə dəzgahlar və digər 
avadanlıqlar, elektrotexniki və elektron məhsullar üçün xarakterikdir; 

• oxşatma (imitasiya)–məşhur istehsalçının markası ilə satış. 
Bu cür saxtakarlıq xüsusilə geniş istehlak malları (tikiş məmulatları, 
saatlar və i.a.) üçün xarakterikdir. Belə məmulların qiyməti, bir 
qayda olaraq, orijinallardan fərqli olaraq daha aşağı olur ki, bu da 
təcrübəsiz alıcıları cəlb edir. Məsələn: Cartier–Fake Cartier saatlarına 
oxşatmaları 5–10 dollara alıb, 40–50 dollara satmaq mümkün olduğu 
halda, orijinalın qiyməti təxminən 700 dollardır. Çox vaxt cins 
parçadan olan paltarları da oxşadırlar. 

•  qabaqlama: kiçik dəyişikliklərlə məhsulun surətinin 
hazırlanması, o cümlədən ticarət markasının yazılması və 

məhsulun səsləndirilməsi. Bununla məhsul bu və ya digər orijinala çox 
yaxın olur. Məsələn: kompüter “Pineapple” (saxta “Apple”), kofe 
“Nesskaffe” (orijinal “Nescafe”), “Pavasonik” (orijinal “Panasonic”) və 
digərlərini göstərmək olar. Rusiyada orijinal “Borjomi” əvəzinə saxta 
“Bonjemi” mineral su peyda olmuşdur. 
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• satış prinsiplərinin pozulması: məhsul nişanlarının qeydiyyatı 
haqqında qanunvericiliyin gözlənilməməsi. 

Saxtalıqlar həm alıcıya, həm də istehsalçıya böyük ziyan vurur. 
Istehsalçı bazarın müəyyən hissəsini, çox vaxt da öz nüfuzunu və 
alıcıların inamını itirir. Böyük Britaniyada, Fransada və ABŞ-da 
saxtakarlığa qarşı mübarizə aparmaq üçün, malları saxtalaşdırılan iri 
şirkətlərin maliyyələşdirdiyi cəmiyyətlər fəaliyyət göstərirlər. AB 
ABŞ-la birlikdə TTBM/BTT vasitəsilə fəaliyyət göstərir. Əgər şübhə 
yaranırsa, yaxud məhsul açıq-aşkar saxtadırsa, bu cür məhsullar 10 
gün müddətində bazardan çıxarılır. Onların “müəllifi” isə adətən bir 
daha bu bazarda görünmür. 

Bu misallar istehlakçıların hüquqlarının qorunmasında 
uyğunluğa sertifikatlaşdırmanın mühüm rol oynadığını bir daha 
göstərir. Istehlakçı öz hüquqlarını bilməli və ondan istifadə etməlidir. 

Qanunla sertifikatlaşdırma sahəsində ARSMPDK-nın aşağıdakı 
vəzifələri müəyyən olunmuşdur: 

• sertifikatlaşdırma qaydasının və məcburi sertifikat-
laşdırılmalı məhsulların (işlərin, xidmətlərin) nomenklaturasının təyini; 

• müxtəlif növ məhsulların (işlərin, xidmətlərin) və sınaq 
laboratoriyaların (mərkəzlərin) sertifikatlaşdırılması üzrə orqanların 
akkreditasiyası və akkreditasiyanın aparılması hüququnun digər 
hüquqi şəxslərə həvalə olunması; 

• sertifikatlaşdırmanın aparılmasının düzgünlüyünə nəzarətin 
yerinə yetirilməsi; 

•  sertifikatlaşdırılmış məhsulların, sertifikatlaşdırma 
   üzrə akkreditasiya olunmuş orqanların və sınaq 

laboratoriyalarının  Dövlət Reyestrinin aparılması; 
•  xarici və beynəlxalq təşkilatların verdiyi sertifikatların 

tanınması haqqında qərarların qəbul edilməsi; 
•  sertifikatlaşdırma üzrə məsələlərdə xarici ölkələrlə və 

beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı əlaqələrdə Azərbaycanı təmsil 
etmək. 

Qanuna görə ARSMPDK-nə aşağıdakı hallarda cərimələmək 
hüququ verilmişdir: 
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• istehsalçı (icraçı, satıcı) dövlət hakimiyyət orqan  larının 
qanuni göstərişlərini yerinə yetirməkdən yayındıqda; 

• istehlakçıya təhlükəsizlik tələblərinə cavab verməyən məhsul 
(iş, xidmət) tərəfindən ziyan vurulduqda; 

• təhlükəsizlik üzrə standartların məcburi tələblərinə uyğunluq 
sertifikatı olmadan məhsul realizə olunursa (iş yerinə yetirilirsə, 
xidmət göstərilirsə); 

• sertifikatlaşdırma üzrə orqan məcburi sertifikatlaşdırma 
qaydalarını pozduqda; 

• sınaq laboratoriyası (mərkəzi) sınaqların doğru olmayan 
nəticələrini təqdim etdikdə; 

• fərdi sahibkar dövlət orqanlarının göstərişlərini yerinə 
yetirməkdən imtina etdikdə, yaxud vaxtında yerinə yetirmədikdə. 

Daha geniş aspektdə sertifikatlaşdırmanın hüquqi əsaslarını 
“Məhsulların və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması haqqında” qanun 
təmin edir. 

 
16.2. Almaniyada sertifikatlaşdırma 

 
Almaniyada sertifikatlaşdırmanın hüquqi bazasını əhalinin 

sağlamlığının və həyatının qorunması, ətraf mühitin mühafizəsi, 
əməyin təhlükəsizliyi, resurslara qənaət, istehlakçıların maraqlarının 
mühafizəsi sahəsindəki qanunlar təşkil edir. 1990-cı ildən ölkədə 
keyfiyyətsiz məhsul hazırlanmasına görə məsuliyyətlilik haqqında 
qanun fəaliyyət göstərir. Bu qanun Avropa Şurasının (AŞ) üzvü olan 
ölkələrin qanunvericiliyi ilə harmonizasiya edilmişdir və vahid bazar 
məkanında sertifikatlaşdırma üçün qanunverici baza rolunu oynayır. 
Qanun oyuncaqlardan tutmuş bəzi növ avadanlıqlara qədər çox geniş 
sayda məhsulları əhatə edir. 

Almaniyanın TTBM/BTT informasiya mərkəzinin məlumatına 
görə Ümumi Milli Sertifikatlaşdırma sistemi bir sertifikatlaşdırma 
sisteminin əhatə edir. Almaniya iqtisadiyyatının tələbatının 80–90%-
ni, Ümumi Milli Sertifikatlaşdırma sistemini təşkil edən aşağıdakı 
sistemlər təmin edir: 

A–Reqlamentlərə uyğunluğun sertifikatlaşdırma sistemi;  
A1–DIN standartlarına uyğunluğun sertifikatlaşdırma sistemi; 



440 
 

A2–VDE sertifikatlaşdırma sistemi; 
A3–BVGW sertifikatlaşdırma sistemi; 
B–Almaniyanın keyfiyyətə və markalamaya təminat 

institutunun RAN sertifikatlaşdırma sistemi; 
S–Sənaye texnologiyasının GS nişanına sertifikatlaşdırma 

sistemi; 
D–Tikinti konstruksiyalarının Federal normada uyğunluğuna 

nəzarət sistemi; 
E–Ölçmə vasitələrinin və etalonların sertifikatlaşdırma sistemi: 
S–Almaniyanın sənaye qanunvericiliyinin 24-cü bölməsinə 

uyğunluğun sertifikatlaşdırma sistemi. 
Sistem A1. DIN standartlarının tələb qoyduğu bütün növ 

məmulatları əhatə edir. Bu sistemə Almaniyanın standartlaşdırma 
institutu rəhbərlik edir. Sistem könüllülük xarakteri daşıyır. Öz 
məhsullarının sertifikatlaşdırılmasında maraqlı olan Almaniya və xarici 
təşkilatlar bu sistemə eyni dərəcədə daxil ola bilər. Bu sistemdə serti-
fikatlaşdırma üzrə birbaşa işləri uyğunluğun qiymətləndirilməsi üzrə 
cəmiyyət DIN SERTIKO yerinə yetirir. Bu cəmiyyət AŞ çərçivəsində 
sertifikatlaşdırma üzrə bir sıra müqavilələrdə iştirak edir və Beynəlxalq 
təşkilatlarla əməkdaşlıq edir. DIN standartlarının tələblərinə uyğun-
luğa sınanılmış məmulatlar DIN GEPRUFT nişanı ilə markalanırlar 
(“DIN tələblərinə uyğunluğuna sınanılıb”), şəkil 16.1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şəkil 16.1. A1 sistemində DİN standartlarına uyğunluq nişanı 
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Nişandan istifadə etmə müfəttiş nəzarəti ilə müşayiət olunur. Bu 
nişan,  müharibəyə qədərki  Almaniyadan irsən keçmiş və ticarət nişan-
ları haqqında Madrid konvensiyasını imzalamış bütün ölkələrdə 
qeydiyyatdan keçmiş DIN nişanı kimi qəbul edilmişdir. 

Bu nişan təhlükəsizliyə sertifikatlaşdırılmış məmulatlara qoyu-
lur. Bununla belə istehsalçılara bu nişanla öz məhsullarını markala-
maq qadağan edilmirdi. Bu da həmin məhsulların DIN standartlarının 
tələblərinə uyğunluğunu göstərirdi. Bu nişandan istifadə üçün lisen-
ziya tələb olunmur.  

DIN SERRÜFT uyğunluq nişanı 1972-ci ildən tətbiq edilir və 
ancaq sertifikatlaşdırılmış məmulların markalanmasında istifadə 
oluna bilər. 

Əməyin təhlükəsizliyi qanunların və texniki avadanlığın 
təhlükəsizliyi haqqında qanunun gözlənilməsinə müfəttiş 
nəzarətini bütün vilayətlərin Əmək və Sosial təminat nazirliyinin 
istehsalata nəzarət şöbələri aparır. Bu nəzarətdə məqsəd sertifikat-
laşdırma sınaqlarından keçməmiş avadanlıqlardan istifadə 
olunmasını maksimum məhdudlaşdırmaqdır.  Bu nəzarəti texniki 
yoxlama avadanlıqları hazırlayan assosiasiyalar yerinə yetirir. 
Onlar bədbəxt hadisələrin qarşısının alınması, sığortalamaq və 
müəssisə işçilərinə ziyanın ödənilməsinə görə məsuliyyət da-
şıyırlar. Onlar həm də qurğuların və avadanlıqların təhlükəsizliyi 
üçün tələblər işləyir və nəşr edirlər. Assosiasiyalar avadanlıqların 
yoxlamalarını, ya müəssisələrin (firmaların) sorğularından, ya da 
sertifikatlaşdırmanın mənfi nəticələrindən sonra aparır. Yoxla-
maları yerinə yetirmək üçün professional texniki müfəttişlər dəvət 
olunurlar. Assosiasiyalar sahələr üzrə təşkil edilmiş qruplardan 
ibarət olur. 

Onlardan daha çox məşhur olanı GBG (Gewerbliche    Be-
rufsgenossenschaften)–Sənaye üçün professional assosiasiya və TÜV 
(Teehnische üverwashungs Veren e.v) – texniki təftiş təşkilatı 
qruplarıdır. TÜV VDE-nin adından sertifikatlaşdırmanı aparmaq 
hüququna malikdir. 

Sistem A2. Bu sistemdə VDE qaydalarının, bəzən də DIN 
standartlarının yayıldığı bütün növ elektrotexniki və elektron 
məmulatlar sertifikatlaşdırılır. 1980-ci ildən bəri BEK standartlarına 
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uyğunluğa sınaqlar aparılır. Sistem A2-də sertifikatlaşdırma, konkret 
məhsul növünə tələbləri reqlamentləndirən qanunların 
mövcudluğundan asılı olaraq, könüllü və məcburi ola bilər. VDE 
sınaqların və sertifikatlaşdırma sisteminin nəticələrinin qarşılıqlı ta-
nınması üzrə beynəlxalq və Avropa çoxtərəfli müqavilələrin 
iştirakçısıdır. Bu da VDE sisteminin uyğunluq nişanlarının xaricdə 
tanınmasına kömək edir. Onlar praktiki olaraq Avropa ölkələrində 
qeydiyyatdan keçmiş və tanınmışlar. 

VDE nişanları ilə markalamanın düzgünlüyünə nəzarəti VDE-
nin sınaqlar və sertifikatlaşdırma üzrə mərkəzi – PRUF STELLE 
həyata keçirir (şəkil 16.2.). Bu təşkilatın verdiyi sertifikat məhsulun 
və sənaye avadanlıqlarının təhlükəsizliyi haqqında qanunun 
tələblərinə uyğunluğuna təminat verir. 

VDE nişanlarından, bu mərkəzin lisenziyası olmadan istifadə 
etmək qadağandır. Sertifikat və uyğunluq nişanı ilə markalamaq 
hüququnu almış avadanlığı hazırlayan şəxs məhsulun bütün 
buraxılma müddətində, sertifikatlaşdırmanın tələblərinə uyğunluğun 
gözləniləcəyinin mümkünlüyünü sübut edən dəlillər təqdim etməyə 
borcludur: 

a) materialların, məişət təyinatlı aparatların, işıqlandırıcı 
avadanlığın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün istifadə olunan 
transformatorların, radio və televiziya qurğularının standartlara və 
texniki tələblərə uyğunluğu qeyd olunur; 

b) kabellərin və elektrik naqillərinin standartların tələblərinə 
uyğunluğunu göstərir; 

ç) radio maneələrin aradan qaldırılmasının standartların 
tələblərinə uyğunluğu qeyd olunur; 

c) sertifikatlaşdırılmış elektron komponentləri markalamaq 
üçün istifadə olunur. 

Sistem A3 Almaniyanın qaz və su təchizatı üzrə firmalarının 
Assosiasiyasının - DIVIGW-nin sertifikatlaşdırma sistemidir. 
Almaniyada qaz avadanlıqları, “Texniki qurğuların təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsi haqqında” qanuna uyğun olaraq DIN standartlarına 
uyğunluğa məcburi sertifikatlaşdırılmalıdır. Yerli qaz şirkətləri 
sertifikatlaşdırılmamış qaz avadanlığını qazla təminat sisteminə 
qoşmaqdan imtina edirlər. 
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a)                                             ç)                        

ç) 
  
 
                                  
 
 
 
  

b)                             c) 
 
 
 

 
 
 

Şəkil 16.2. VDE-nin uyğunluq nişanları 
 
Qaz-su təzhizatı sferasında tətbiq edilən digər növ məhsullara 

münasibətdə sertifikatlaşdırma könüllü xarakter daşıyır. Lakin 
istehlakçılar həmişə sertifikatlaşdırılmış məhsullara üstünlük verir. 

Sertifikatlaşdırma sistemi GIVWE tərəfindən işlənilmişdir və 
əsəsən məişət və kommersiya təyinatlı avadanlıqlar üçün nəzərdə 
tutulmuşdur.  

DVGW sistemində məişət və qaz avadanlıqlarının xarici və 
beynəlxalq standartlara uyğunluq sertifikatlaşdırılması yalnız 
hazırlayanlar, alıcılar və Almaniya hakimiyyət orqanları arasında 
müqavilə olduqda aparılır. Almaniyada bazara çıxarılan bütün qaz 
avadanlığı DVGW-nin uyğunluq nişanı ilə nişanlanmışdır. 
Sertifikatlaşdırılmış avadanlığa DVGW tərəfindən müfəttiş 
nəzarəti aparılır. Nəzarət zavoddan götürülmüş nümunələrə dövri 
sınaqlar formasında aparılır. 

Sistem V Almaniyanın keyfiyyətə və markalamaya təminat 
institutunun rəhbərliyi altında işləyir və RAL sistemi adlanır. Bu 
sistemin tərkibinə 150-yə qədər keyfiyyət üzrə cəmiyyət daxildir. 
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Keyfiyyət üzrə hər bir cəmiyyət öz fəaliyyətini bir növ məhsula 
uyğun olaraq qurur. RAL sistemi təsərrüfat məhsulları və tikinti ma-
terialları sahələrinə nəzarət edir. Sistemdə sertifikatlaşdırma 
könüllüdür. Buna baxmayaraq, onun qaydaları DIN standartlarına 
əsaslanır. RAL sınaqlar və sertifikatlaşdırma üzrə Avropa və 
Beynəlxalq təşkilatların üzvüdür və qarşılıqlı tanınma üzrə 
müqavilənini iştirakçısıdır ki, bu da RAl-ın sertifikatlarının və 
nişanlarının xaricdə tanınmasına kömək edir.  

Sistem S məmulatların, cihazların təhlükəsizliyi haqqında 
qanunun (GSG) tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edən 
sertifikatlaşdırma sistemidir. Bu GSG nişanı ilə markalamaqla 
təsdiqlənir. Almaniyada 100-ə qədər sertifikatlaşdırma üzrə orqan 
fəaliyyət göstərir ki, onlar da cihazların GS nişanına uyğunluğuna 
sınaqlar aparır. Sistem könüllülük xarakteri daşıyır. Lakin sınaqları 
DIN standartlarının tələblərinə və həm də hamı tərəfindən tanınmış 
və xüsusi siyahıya salınmış texniki qaydalara uyğun aparılır. Əmək 
və sosial təminat üzrə federal nazirlik müfəttiş nəzarəti üçün 
tələblər müəyyən edir, cihazları (texniki əmək vasitələri) GS nişanı 
ilə markalamaq huququnu verən sınaq mərkəzlərini təyin edir və 
xarici sifarişçiləri sistemə buraxmağa məcbur edir. 

Sistem D o biri sistemlərdən fərqli olaraq məcburidir və tikinti 
profilli məhsullara aiddir. Sistemə ümumi rəhbərlik Almaniyanın 
tikinti texnikası institutu (DIVT) tərəfindən yerinə yetirilir. Sistemin 
əsas normativ sənədləri DIN standartlarıdır.  

Sistem E qanunverici metrologiya çərçivəsində fəaliyyət 
göstərən sertifikatlaşdırma sistemidir.  

Almaniyada metrologiya sahəsində əsas federal orqan Federal 
Fiziki Texniki institutudur. Bundan başqa, sistemdə federal torpaqların 
uyğun təşkilatları və akkreditasiya olunmuş sınaq laboratoriyaları fəa-
liyyət göstərirlər. Onlara, məcburi sertifikatlaşdırlan ölçmə 
cihazlarının yoxlama haqqında qanuna uyğunluğunu təsdiq etmək 
hüququ verilmişdir. Bu sistemin əsas fəaliyyət sahələri elektriklə, 
istiliklə, qazla, su ilə bağlı cihazlar və transformatorlar təşkil edir. Sis-
temdə bir neçə uyğunluq nişanı mövcuddur: icazə nişanı, (Federal 
Fiziki Texniki institutu verir); yoxlama nişanı (yoxlama orqanı verir); 
təsdiq edən nişan (federal səviyyədə akkreditasiya olunmuş sınaq mər-
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kəzləri verir). Bu sistemdə cihazların həm məcburi, həm də könüllü 
yoxlanmasını aparmaq olar. Məcburi yoxlanma yuxarıda adı çəkilən 
qanunun müddəaları əsasında aparılır. Sistemin qanunları beynəlxalq 
və Avropa qanunları ilə uyğunlaşdırılmışdır. Federal Fiziki Texniki 
Institut Beynəlxalq qanunverici metrologiya təşkilatının (BEQMT) 
məsləhətlərindən və AŞ-nın direktivlərindən (məcburi) istifadə edir.  

Sistem F buxar qazanlarının, yüksək təzyiqli balonların, maye 
yanacaqların daşınma vasitələrinin, partlayışdan qoruyan elektrik 
avadanlıqlarının, qaldırıcı quruluşların sertifikatlaşdırı-lması ilə 
məşğul olur. Federal hökumətin sərəncamına əsasən göstərilən 
məhsullara müfəttiş nəzarətinin ciddi rejimi müəyyən edilmişdir, 
çünki onlar potensial qorxulu məhsullar sayılırlar. Bu məhsulların 
qoyulmuş tələblərə uyğunluğu istismara qədər və istismar 
prosesində dövri olaraq yoxlanılır. 

Almaniyada keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılması üzrə 
praktiki işi, 9000 seriyalı İSO standartları istifadəyə verilənə qədər 
yaradılmış, keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılması üzrə cəmiyyət 
(DQS) aparırdı. Bu təşkilat qeyri-kommersiya təşkilatıdır, keyfiyyət 
sisteminin qiymətləndirilməsini aparır, sertifikat və uyğunluq 
nişanından istifadə üçün resenziyalar verir, DQS adından keyfiyyət 
sisteminin sertifikatlaşdırmasını aparmaq hüququnu vermək üçün 
təşkilati akkreditasiya edir, müfəttişləri öyrədir və öz səlahiyyəti 
çərçivəsində Almaniyanı beynəlxalq təşkilatlarda təmsil edir. 

DQS-də kommersiya təşkilatları da akkreditasiya olunmuşdur. 
Bu da onlara keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılması üzrə fəaliyyət 
göstərməyə imkan verir. Bundan başqa, ölkənin müxtəlif 
torpaqlarında texniki nəzarət üzrə Almaniya cəmiyyətləri TÜV 
sertifikatlaşdırmanı aparmaq hüququnu almışlar. 1989-cu ildən key-
fiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılması üzrə işləri TÜVSERT təşkilatı 
reqlamentləşdirir. Bu təşkilat Avropa səviyyəsində rəsmi olaraq 
qeydiyyata alınmışdır və onun fəaliyyəti 9000 seriyalı İSO 
standartlarına əsaslanır. 

Almaniyada akkreditasiya işlərinə rəhbərlik akkreditasiya üzrə 
Almaniya şurası (DAR) aparır. Bu təşkilat qanunvericiliklə 
reqlamentləşdirilən sahələrdə akkreditasiya ilə məşğul olur. 
Reqlamentləşdirilməyən sahələrdə bu funksiyaları akkreditasiya üzrə 
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Baş cəmiyyət (TQA) yerinə yetirir. Sertifikatlaşdırma üzrə sınaq 
laboratoriyalarının və orqanların akkreditasiyası 45000 seriyalı EN 
Avropa standartlarına uyğun aparılır. 

  
16.3. Fransada sertifikatlaşdırma 

 
Fransada sertifikatlaşdırma 1939-cu ildən fəaliyyət göstərir. 

Bu sahədə ilk qanun Milli NF standartlarına uyğunluq nişanı 
haqqında qanundur. Bu qanun sonra edilmiş dəyişiklik-lərlə və 
əlavələrlə bu gün də fəaliyyətdədir. Sertifikatlaşdır-maya görə mə-
suliyyəti standartlaşdırma üzrə Fransız assosiasiyası (AFNOR) 
daşıyır.  

Təşkilati nöqteyi-nəzərdən sertifikatlaşdırma sahə prinsipi üzrə 
qurulmuşdur və standartlaşdırma sistemi ilə daimi qarşılıqlı 
əlaqədədir. 

AFNOR-dan başqa sertifikatlaşdırmanı dövlət və sahə 
səviyyəli orqanlar: Fransanın xarici ticarət mərkəzi (CNCE), 
normalar və texniki reqlamentlər haqqında informasiya mərkəzi 
(CINR), elektrotexniklər ittifaqı (UTE) yerinə yetirir. 

AFNOR sınaq mərkəzlərinin və laboratoriyalarının 
səlahiyyətlərini təyin edir, onların akkreditasiyasına, NF nişanının 
verilməsinə və ləğv edilməsinə cavabdehdir. Sertifikatlaşdırma üzrə 
milli orqanların beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığını uyğunlaşdırır. 

CNCE ixrac və idxal olunan məhsulların sertifikat-
laşdırılmasına cavabdehdir. 

CINR milli sertifikatlaşdırma sisteminin və iqtisadiyyat 
sahələrinin informasiya təminatını həyata keçirir. Sistem 400 mindən 
çox standarta, sertifikatlaşdırma haqqında qaydalara, dünyanın bir 
çox ölkələrinin beynəlxalq və regional təşkilatlarının akkreditasiya 
prosedurları haqqında bank məlumatlarına malikdir. 

UTE elektron və elektrotexniki məhsulların sertifikatlaşdırılması 
üçün normativ tələblər işləyir. UTE təkcə AFNOR-un 
sertifikatlaşdırma üzrə sahə orqanının səlahiyyətçisi deyil, həm də 
elektronika, elekrotexnika və rabitə sahələrində standartlaşdırma üzrə 
milli təşkilatdır. 

Fransada uyğunluğun qiymətləndirilməsinin bir neçə forması 
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mövcuddur: 
•  Avropa direktivlərinə uyğunluğun təsdiqi; 
• tədarükçünün, məhsulun Avropa standartına uyğunluğu 

haqqında ərizə–deklarasiya; 
• milli standartlara uyğunluğa könüllü sertifikatlaşdırma; 
•  satışda olan məhsulun təhlükəsizliyinə nəzarət. 
AB Direktivlərinə uyğunluq üçüncü tərəfin sertifikatlaşdırması 

və  nişanı ilə təsdiqlənir. Fransada buraxılan məhsulun 20%-i bu 
cür qiymətləndirmədən keçməlidir. 

Tədarükçünün cavabdehliyi altında verilən məlumat-
deklarasiya məhsulun konkret Avropa standartına uyğunluğunu 
göstərir. Tədarükçü, məhsulu  nişanı ilə markalamaq hüququna da 
malikdir. Səlahiyyətli orqan belə məhsula inspeksiya nəzarətini ye-
rinə yetirir və meyillənmələr aşkar edildikdə, tədarükçünü məhsulu 
markalamaq hüququndan məhrum edir. Əgər məhsul digər normativ 
sənəd üzrə istehsal edilirsə, onda o üçüncü tərəfin 
sertifikatlaşdırılmasından keçməlidir. 

Fransanın milli standartlarına uyğunluğa könüllü 
sertifikatlaşdırmanı AFNOR aparır və ən ciddi sertifikatlaşdırma 
sxemindən istifadə edilir. Sertifikatlaşdırılmış məhsul Fransanın milli 
standartlarına uyğunluq nişanı (NF) ilə markalanır. Istehsal olunan 
məhsulun 75%-ə qədəri könüllü sertifikatlaşdırmaya uğradılır. AB-
nin Direktivlərinə uyğunluğun təsdiqindən fərqli olaraq, burada 
məhsulun milli standartın bütün tələblərinə uyğunluğunu, o cümlə-
dən təhlükəsizliyini də sübut etmək tələb olunur. 

Satışda olan məhsulun təhlükəsizliyinə nəzarət,  və NF 
nişanları ilə markalanmış, seçilmiş nümunələrin keyfiyyətinin AB-
nin Direktivlərinə, yaxud milli Fransa standartlarının tələblərinə 
uyğunluğu müntəzəm yoxlamalar aparılmaqla müəyyənləşdirilir. 
Bununla, bir neçə min müfəttişin işinə rəhbərlik edən Iqtisadiyyat 
Nazirliyi məşğul olur. 

Dövlət standartına uyğunluğa sertifikatlaşdırma sistemi milli 
sistemdir və NF nişanı ilə təsdiqlənir. Bu nişan bütün məhsullara 
tətbiq edilir. Lakin elektrik məhsulları üçün başqa nişan nəzərdə 
tutulur. Məsələn: məişət elektrik cihazları üçün–NF ELEKTRICITE 
CONTROLE, NE LIMITE A LA SECURITE nişanı elektrik 
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cihazının ancaq təhlükəsizliyini göstərir. Bu nişan məhsulun texniki 
xarakteristikalarının standarta uyğunluğu haqqında heç bir məlumat 
vermir. 

Məhsulu hazırlayan, NF nişanından istifadə etmək hüququnu 
müqavilə və lisenziya əsasında o halda ala bilər ki, verilmiş məhsul 
növünü hazırlayanların əksəriyyəti buna maraqlı olsun. Hər bir növ 
məhsul üzrə AFNOR nişanının qəbulu qaydaları, məcburi nəzarət 
növləri və onu yerinə yetirən subyektlər, məsuliyyət və apelyasiya 
qaydaları haqqında qətnaməni təsdiq edir. Lisenziyaçı məhsulu NF 
nişanı ilə markaladıqda nəinki AFNOR, həm də istehlakçı qarşısında 
öhdəçilik götürür. AFNOR məhsulların qanunsuz markalanmasına, qeyri-
qanuni reklama, yaxud fırıldaqçılığa görə qanunla təqib etmək hüququna 
malikdir. Fransada NF nişanı ilə 100 mindən çox məhsul markalanır. Bu 
nişan müxtəlif sahələr üçün 110 modifikasiyaya malikdir. 

Xaricdə istehsal olunmuş məhsul da (əgər bu məhsul anoloji 
olaraq Fransa məhsuluna qoyulmuş tələblərə uyğundursa) bu nişanla 
markalana bilər. 

Sifarişçilər üçün daha əlverişli şərait yaratmaq məqsədilə 
AFNOR, NF nişanını almaq üçün sertifikatlaşdırma hüququ olan 
səlahiyyətli orqanlar şəbəkəsi yaratmışdır. Səlahiyyətli orqan 
AFNOR-u əvəz edərək, sertifikatlaşdırma ilə bağlı (idarəetmə, sınaq, 
nəzarət), bütün funksiyaları yerinə yetirir. 

NF nişanı almaq üçün sertifikatlaşdırma könüllü xarakter 
daşıyır. Burada səhiyyə sahəsinə aid olan məhsullar (materiallar, 
dərmanlar, avadanlıqlar) istisna təşkil edir, çünki bu məhsullar üçün 
sınaqlar, o cümlədən klinik sınaqlar məcburidir. Belə məhsullar NF–
MEDICAL nişanı ilə markalanır. 

Könüllülük xarakterinə baxmayaraq, ixtiyari növ məhsul 
hazırlayan firmalar  NF nişanı ilə markalamaq hüququnu almağa 
çalışırlar, çünki bu nişan məhsulun keyfiyyətinə alıcıların inamını 
təmin edir. 

Fransada sınaq laboratoriyaları dörd qrupa bölünür: dövlət, 
ictimai, şəxsi və firmaların laboratoriyaları. Onların akkreditasiyası 
könüllüdür və maliyyələşdirmə sifarişçi-laboratoriya tərəfindən aparılır. 
AFNOR 60-dan çox laboratoriyanın akkreditasiyasını aparmışdır. 
Onlar, məhsulların milli standartlara uyğunluğunu yoxlamaq üçün 
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sınaqlar aparmaq hüququna malikdirlər. Bəzi akkreditasiya olunmuş 
laboratoriyalar dövlət tərəfindən nəzarət olunan texniki sənaye 
mərkəzləridir. 

AFNOR-dan başqa könüllü akkreditasiya ilə, proqramı dövlət 
tərəfindən tutulan, milli sınaq laboratoriyaları şəbəkəsi (RNE) də 
məşğul olur. Akkreditasiyanın müddəti üç ildən artıq olmur. Birinci 
yoxlama, ümumiyyətlə, bir ildən sonra təyin olunur. RNE 
çərçivəsində Fransanın çox böyük sınaq laboratoriyaları, sınaqlar 
üzrə Milli laboratoriya (LNE), Mərkəzi elektrotexniki laboratoriyası 
(LCIE) işləyir. Bu laboratoriyalarda həm də elektrotexniki məhsullar 
üçün etalonlar və dövlət standartları saxlanılır. Ölçmə cihazlarının 
yoxlamalarını aparan laboratoriyaların akkreditasiyasını Milli met-
rologiya bürosu (BNM) aparır. 

Bunlardan, məcburi xarakter daşıyan, ümumiyyətlə, konkret 
nazirliklə bağlı olan, xüsusi akkreditasiya növü də mövcuddur. Məsələn: 
Ətraf Mühitin Mühafizəsi Nazirliyi, kimya məhsullarının milli və bey-
nəlxalq standartlara uyğunluğuna bioloji və kimyəvi sınaqları aparan sı-
naq laboratoriyalarını akkreditasiya edir. Bu cür akkreditasiyanın 
müddəti, ümumiyyətlə, iki ildən artıq olmur. 

 
16.4. Yaponiyada sertifikatlaşdırma 

 
Yaponiyada sertifikatlaşdırma üç formada fəaliyyət göstərir: 
• qanunverici tələblərə uyğunluğu təsdiq edən məcburi 

sertifikatlaşdırma; 
•  hökumət tərəfindən səlahiyyət verilmiş orqan tərəfindən JIS 

milli standartlara uyğunluğu təsdiq edən könüllü sertifikatlaşdırma; 
• sertifikatlaşdırma üzrə xüsusi orqanların apardığı könüllü 

sertifikatlaşdırma. 
Məcburi sertifikatlaşdırma fəaliyyətdə olan qanunlarla 

reqlamentləşdirilir (onlar 30-dan artıqdır). Bu qanunlar məcburi 
sertifikatlaşdırmadan keçməli məhsulların siyahısını və onlara 
tələbləri, sertifikatlaşdırma sxemlərini, uyğunluq nişanlarını, sertifi-
katlaşdırmanın və müfəttiş nəzarətinin təşkilinə cavabdeh olan idarə-
etmə orqanlarını müəyyən edir. Səlahiyyətli orqanlar  
sertifikatlaşdırma sınaqlarının texniki reqlamentlərini işləyirlər. 
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Onları ölkənin Nazirlər Kabineti təsdiq edir. 
Sertifikatlaşdırma üzrə qanunverici müddəaların yerinə 

yetirilməsinin təmini nazirliklər və digər dövlət idarə orqanları arasında 
bölüşdürülür. Məsələn: Xarici Ticarət və Sənaye Nazirliyi on qanunun 
yerinə yetirilməsini təmin edir. 

Qanunlarda bəzi növ məhsullar üzrə, onları istifadə edən üçün, 
təhlükəlilik səviyyəsini xarakterizə edən kateqoriyalar mövcuddur. 
Məsələn: elektrotexnika məhsulları üçün A və B kateqoriyaları müəyyən 
edilmişdir. Kateqoriyalar üçün müxtəlif sertifikatlaşdırma sxemlərindən və 
uyğunluq nişanlarından istifadə edilir  (şəkil 16.3.). 

Daha təhlükəli A kateqoriyalı məhsullar üçün üçüncü tərəfin 
sertifikatlaşdırması, B kateqoriyalı məmulatlar üçün isə hazırlayanın ərizə-
deklarasiyası nəzərdə tutulmuşdur. 

Sınaq laboratoriyaları nazirliklər tərəfindən təyin olunurlar və gəlirsiz 
təşkilatlar kimi işləyirlər. 

Yaponiyada məcburi sertifikatlaşdırmanın əsas xüsusiyyəti, məcburi 
sertifikatlaşdırmadan keçməli məhsulun seriyalı istehsalına icazə almaq və 
ixracata göndərilən məhsulları məcburi sertifikatlaşdırmadan keçməsidir. 

 

      
   A kateqoriyalı nişan                      B kateqoriyalı nişan 

 
Şəkil 16.3. Elektrotexniki məmulatların 

uyğunluq nişanları. 
 
JIS standartlarının uyğunluğuna könüllü sertifikatlaşdırma heç 

də həmişə təhlükəsizlik tələblərinə uyğunluğu təsdiq etmir, çünki 
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məcburi tələblər texniki reqlamentlərə daxil edilir. Bu növ 
sertifikatlaşdırma Xarici Ticarət və Sənaye Nazirliyinin nəzdində 
olmaqla, onu təşkil edir və uyğunlaşdırır. 

Bir qayda olaraq, sertifikatlaşdırma sxeminə, fəaliyyətdə 
olan keyfiyyət sisteminin İSO 9000 standartlarına uyğunluğunu 
planlı surətdə 4–5 ildə bir dəfə, plansız isə istənilən vaxt 
xəbərdarlıq etmədən, aparılan müfəttiş nəzarətinin 
qiymətləndirilməsi də daxildir. 

Yaponiyaya göndərilən məhsulların sertifikatlaşdırılmasının 
xüsusiyyətlərinə baxaq. 

Məişət təyinatlı elektrotexniki məhsullar və onların istehsalı 
üçün materiallara nəzarət qanununa əsasən uyğunluq nişanı “T” 
fəaliyyət göstərir. Bu nişanın alınması, verilmiş növ məhsulların 
realizəsi üçün lazımi “icazə” rolunu oynayır. Qanun Yaponiyada 
istifadə edilən və idxal olunan elektrotexniki məhsullar üçün eyni 
dərəcədə məcburidir. A kateqoriyalı məhsula aid nişan, istifadə edənin 
bilavasitə əlaqədə olduğu məişət elektrik məhsullarının (elektrik üzqır-
xanlar, televizorlar, tozsoranlar və s.) uyğunluğunu təsdiq edir. B kate-
qoriyalı nişan elektrik armaturaları, sərinkeşlər, ofis avadanlıqları və s. 
kimi məhsulların uyğunluğunu təsdiq edir. 

Yaponiyanın bazarına məhsullarını göndərən, öz məhsulunu 
Yaponiyanın uyğun sınaq mərkəzində sınaqdankeçirmək üçün 
təqdim etməlidir. Eksportyor bunu ancaq yaponiyalı vasitəçilərin 
köməyi ilə edə bilər. Yaponiyalı vasitəçi onun idxal etmək istədiyi 
məhsul haqqında bütün məlumatları: təhlükəsizlik və keyfiyyət pa-
rametrlərini, sinifləşdirmə xarakteristikalarını, məhsulun 
Yaponiyanın standartlarına tam uyğunluğunun təsdiq olunduğunu 
Xarici Ticarət və Sənaye Nazirliyinə mütləq təqdim etməlidir. 
Vasitəçi uyğunluq nişanının alınma qaydasının gözlənildiyinə mütləq 
təminat verməli və məhsulun keyfiyyətində, yaxud konstruksiyasında 
baş verən bütün dəyişikliklər haqqında alıcıları məlumat-
landırmalıdır. 

Əgər məhsul B kateqoriyasına aiddirsə, onda xarici firmanın 
məhsulunu satan idxalçı vasitəçiyə tələblər qoyulur. Belə ki, idxalçı 
hansı məhsulun satışı üçün bizneslə məşğul olacağı barədə Ticarət və 
Sənaye Nazirliyinə ərizə təqdim etməlidir. Yaponiyalı alıcı elə 
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“tərbiyə” almışdır ki, uyğunluq nişanı T ilə markalanmamış 
elektrotexniki məhsullar onun tərəfindən aşağı keyfiyyətli mal kimi 
qəbul edilir. Odur ki, belə məhsul Yaponiya bazarında satılmır. 

Yaponiyada məcburi uyğunluq nişanına JATE G nişanı da 
aiddir. Bu nişan məhsulun Yaponiyanın Telekommunikasiya 
Avadanlıqları Institutu tərəfindən bəyənildiyini təsdiq edir. JIS 
nişanı geniş diapozonda məhsulların Yaponiya standartlarının tə-
ləblərinə uyğunluğunu əks etdirir. Nişan, Ticarət və Sənaye Nazirli-
yi tərəfindən tətbiq edilmişdir. Bu nazirlik, nişanın alınmasını və 
məhsulu istehsal edən tərəfin qoyulmuş tələbləri gözlədiyinə 
nəzarəti həyata keçirir. 

Müxtəlif könüllü nişanların da fəaliyyət göstərməsi  məlumdur. 
Bu nişanları, assosiasiyalar və digər cəmiyyətlər, məhsulun müəyyən 
tələblərə uyğunluğu haqqında alıcıları məlumatlandırmaq üçün 
müəyyən edirlər. Belə nişanların tətbiqi yeyinti məhsulları üçün 
xüsusilə xarakterikdir. 

Beləliklə, Yaponiya bazarına mal ixrac edənlər bu ölkədə 
fəaliyyət göstərən standartların tələblərini və qaydalarını öyrənməyə 
məcburdurlar. Sınaqların nəticələrinin qarşılıqlı tanınması haqqında 
razılaşma olmadığı halda mal ixrac edənlər Yaponiyanın sınaq labo-
ratoriyalarına müraciət etməlidirlər. Bunun üçün yaponiyalı vasitə-
çini düzgün seçmək lazımdır. Əks təqdirdə bütün tələbləri yerinə 
yetirmək və məhsulu bazara çıxarmaq mümkün deyildir. Yaponiya 
bazarına məhsul göndərən xarici təchizatçılar müxtəlif yollarla daxili 
bazarı qoruyan sərt maneələri aradan qaldırmağa, ya da heç olmasa 
onları aşağı salmağa çalışırlar. Məsələn: ABŞ, Yaponiyaya ixrac 
üçün nəzərdə tutulmuş bəzi məhsulların sınaqlarının, Yaponiyanın 
Xarici Ticarət və Sənaye Nazirliyinin nəzarəti altında, öz labora-
toriyalarında aparılmasına Yaponiya tərəfinin razılığını almağa nail 
olmuşdur. Bu razılıq ancaq beş Amerika laboratoriyası üçün 
alınmışdır. Buna baxmayaraq, onlarda da dil maneələri hələ də 
mövcuddur. Çünki yapon tərəfi baxmaq üçün ancaq yapon dilinə 
tərcümə olunmuş sənədləri qəbul edir. 

Keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılmasını aparmaq üçün 
keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılması üzrə Yaponiya Assosiasiyası 
(IAB) yaradılmışdır. Onun əsas funksiyaları aşağıdakılardır: 
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• məhsulun və keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılması üzrə 
orqanların və auditorların təhsili ilə məşğul olan təşkilatların 
akkreditasiyası; auditorların attestasiyası və uyğun təchizatçıların 
qeydiyyatı; 

• tədqiqatların aparılması və xaricdə keyfiyyət sisteminin 
sertifikatlaşdırılması üzrə orqanların akkreditasiyasının qarşılıqlı 
tanınması üzrə praktiki fəaliyyətin yerinə yetirilməsi;  

• JAB-ın məqsədlərinə nail olmaq üçün təşkil edilmiş digər işlərin 
yerinə yetirilməsi; 

• JAB-ın bütün fəaliyyəti İSO və BEK sənədlərinə uyğun 
qurulur. Məsələn: JAB tərəfindən İSO/KACKO-nun sənədi 
əsasında, İSO/BEK rəhbərlik layihəsi.  

Uyğunluqların qiymətləndirilməsi və sistemlərin akkredi-
tasiyası orqanlarının sertifikatlaşdırılmasına və qeydiyyatına 
ümumi tələblərin sorğu kitabçası hazırlanmışdır. 

Sertifikatlaşdırma üzrə orqanların və auditorların hazırlığı ilə 
məşğul olan təşkilatların akkreditasiyasını JAB-ın, onun baş 
direktoru tərəfindən təyin olunan auditorları yerinə yetirir. JAB-ın 
xətti ilə, standartlaşdırma üzrə Yaponiya Assosiasiyasının 
keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılması Mərkəzi (JSA-Q), qaz 
avadanlığının nəzarəti üzrə Mərkəz (JIA-QA), təzyiq altında 
işləyən boruların təhlükəsizliyi üzrə assosiasiyanın keyfiyyət 
sisteminin sertifikatlaşdırılması Mərkəzi (KHK-QA) və s. 
akkreditasiya olunmuşdur. 

Sertifikatlaşdırılmış auditorlara JAB üç kateqoriyada sertifikat 
verir: baş auditor, auditor və auditorun köməkçisi. 

 
16.5. ABŞ-da sertifikatlaşdırma 

 
ABŞ-da müxtəlif növ məhsulların təhlükəsizliyinə aid çoxlu 

sayda qanunlar fəaliyyət göstərirlər. Bu qanunlar uyğunluğa 
sertifikatlaşdırmanın hüquqi əsasını təşkil edirlər. Bunlardan istehlak 
mallarının təhlükəsizliyi haqqındakı qanun ən geniş fəaliyyət 
diapozonu ilə fərqlənir. 

Bu qanunlara görə dövlət standartlarına uyğun hazırlanmış və 
dövlət tərəfindən daxili və xarici bazarlardan alınan məhsullar 



454 
 

məcburi sertifikatlaşdırmadan keçməlidirlər. Məcburi sertifikatlaş-
dırmaya dövlət orqanları tərəfindən nəzarət edilir. 

Könüllü sertifikatlaşdırma istehlakçıların, yaxud istehsalçıların 
ərizəsi əsasında, onların təqdim etdiyi normativ sənədlərə uyğun 
aparılır. 

Ölkədə Federal hökumət tərəfindən təsdiq edilən ser-
tifikatlaşdırma proqramlarının üç əsas kateqoriyası fəaliyyət göstərir: 

• 1-ci kateqoriya–məhsulların və xidmətlərin təhlükəsizliyə 
sertifikatlaşdırılması. Bu proqramlar məcburi xarakter daşıyır; 

•  2-ci kateqoriya–məhsul nümunələrinin və istehsalın fasiləsiz 
nəzarətini əvəz edən yoxlama proqramları; 

• 3-cü kateqoriya–məhsul satışa daxil olana qədər keyfiyyətin 
və istehsal şəraitin qiymətləndirilməsi proqramları. 

1-ci kateqoriyalı proqramlar bir qayda olaraq, həmcins 
məhsulun sertifikatlaşdırması sisteminə aiddir. Avtomobillərin, 
konteynerlərin (o cümlədən kənd təsərrüfatı məhsulları), gəmilərin, 
magistral boru kəmərlərinin və s. məcburi sertifikatlaşdırılması 
aparılır. 2-ci və 3-cü kateqoriyalı proqramlardan məcburi və könüllü 
sertifikatlaşdırma üçün istifadə olunur. 

Yeyinti məhsullarının və dərmanların təhlükəsizliyi üzrə 
idarəetmə proqramı təkcə insanlara yox, heyvanlara aid məhsulları da 
əhatə edir. Sınaqlar, zərərsizliyin və təsirin effektivliyini təyin etmək 
üçün aparılır. 

2-ci kateqoriyalı proqramlara uyğun olaraq dövlət idarələrində 
(Müdafiə Departamenti, Ticarət Departamenti, Kənd 
Elektrikləşdirmə Idarəsi və s.) istifadə olunan məhsullar 
sertifikatlaşdırılır. Əgər məhsul dövlət təşkilatları tərəfindən dövlət 
vəsaitinə alınırsa, sertifikatlaşdırma məcburidir.  

3-cü kateqoriyanın proqramları, əsasən, könüllüdür. Lakin bəzi 
növ məhsullar üçün (məsələn: yumurta, tütün və s.) sertifikatlaşdırma 
məcburidir. Proqramlar ən çox Kənd Təsərrüfatı və Ticarət 
Departamentləri tərəfindən işlənmişdir. Yeyinti məhsullarının sertifi-
katlaşdırılmasının nəticələrinə əsasən, onları “seçmə” (Choice) və 
“növ A” (Trade A) növlərinə bölürlər.  

ABŞ-da hökumətin təsdiq etdiyi proqramların içərisində xüsusi 
sertifikatlaşdırma proqramları da mövcuddur. Onların  xidmətlərindən 
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nəinki ABŞ-ın, eyni zamanda xarici ölkələrin ixracatçıları da istifadə 
edirlər. 

Sertifikatlaşdırmanın normativ bazasını aşağıdakı təşkilatlar 
tərəfindən işlənilən standartlar təşkil edir: 

• istehlakçı məhsullar geniş diapozonu üçün–materialların 
sınaqları üzrə Amerika cəmiyyəti (ASTM); 

• elektrotexniki məhsullar və elektrik avadanlıqları üçün–
elektrik avadanlığı hazırlayan Milli Assosiasiya (NEMA); 

•  geniş istehlak malları üçün–geniş istehlak mallarının 
təhlükəsizliyi üzrə Komissiya (CPSC); 

• müxtəlif istehsalatların, daxiliyanma mühərriklərinin, 
yerüstü, su, hava və s. daşımaların sertifikatlaşdırılması üçün–ətraf 
mühitin mühafizəsi üzrə Federal Agentlik (EPA); 

•  standartlaşdırma üzrə hökumət orqanı–məcburi standartlar 
işləyən Milli Standartlar və Texnologiya Institutu. 

Ölkədə sertifikatlaşdırmaya ümumi rəhbərliyi, iqtisadiyyatın 
xüsusi bölməsində standartlaşdırma üzrə işləri istiqamətləndirən 
qeyri-dövlət, qeyri-kommersiya təşkilatı–NIST-in tərkibində 
fəaliyyət göstərən Sertifikatlaşdırma komitəsi yerinə yetirir. Bu 
komitə həm də standartlaşdırma üzrə işləri istiqamətləndirir və ABŞ-
ı İSO, BEK və digər beynəlxalq təşkilatlarda təmsil edir.  

Sertifikatlaşdırma Komitəsinin funksiyasına sertifikatlaşdırma 
proqramlarının, sertifikatlaşdırmanın aparılması qaydalarının, 
sertifikatlaşdırma orqanlarının səlahiyyətliliyinin yoxlanılmasının 
(lazımi avadanlığın mövcudluğu, personalın ixtisas səviyyəsi və s.) 
bəyənilməsi və qeyd edilməsi daxildir. 

Sertifikatlaşdırma işlərində 2000-dən çox sınaq laboratoriyaları 
iştirak edir. Onların sırasına ümummilli əhəmiyyətli iri 
laboratoriyalar, elmi-tədqiqat institutlarının və sığorta şirkətlərinin 
laboratoriyaları, institutların və universitetlərin asılı olmayan 
laboratoriyaları daxildir. Ən tanınmış ümummilli laboratoriyalar 
aşağıdakılardır: elektrik avadanlığı hazırlayan Milli Assosiasiya, qaz 
üzrə Amerika Assosiasiyası, yanğından mühafizə üzrə Milli 
Assosiasiya, yeyinti məhsullarının və dərman preparatlarının 
təhlükəsizliyi üzrə idarə və s. 
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ABŞ-da sınaq laboratoriyalarının akkreditasiyası üzrə vahid 
sistem yoxdur. 100-dən artıq belə sistem fəaliyyət göstərir. Ən 
tanınmışları laboratoriyaların akkreditasiyası üzrə Amerika 
Assosiasiya sistemi (AALA) və laboratoriyaların akkreditasiyası üzrə 
Milli könüllü proqram (NÜLAP) sayılırlar. AALA optikanı və foto-
metriyanı sınaqdan keçirən laboratoriyaların akkreditasiyasını aparır. 
Akustik, vibrasiya, bioloji, kimyəvi, istilik, mexaniki, elektrik və 
dağılmayan sınaq növlərini həyata keçirir. Akkreditasiyanın 
kriteriyaları İSO/BEK-in rəhbəredici müddəalarıdlır. Təşkilatın 
büdcəsi ayrı-ayrı şəxslərin əmanətlərindən, üzv-təşkilatların pul 
köçürmələrindən və sifarişçi tərəfindən sınaqların ödənmələrindən 
yığılır. NÜLAP Ticarət Nazirliyinin nəzdində təşkil olunmuşdur və 
onun işi akkreditasiyaya görə köçürmələrdən maliyyələş-dirilir. Bu 
sistemdə tekstili, şüşəni, elmi tədqiqatlar üçün alətləri sınayan 
laboratoriyaların akkreditasiyası aparılır. 

Heyvan və quş ətlərinin analizi ilə məşğul olan laboratoriyaların 
akkreditasiyası Yeyinti məhsulları Xidmətinə məxsus-dur. Xidmət 
Kənd təsərrüfatı Departamentinin nəzdindədir və onun fəaliyyətini 
həmin departament maliyyələşdirir. 

 Materialların sınaqları üzrə Amerika Cəmiyyətinin Direktorlar 
Şurası, ölkədə akkreditasiyanın vəziyyətini öyrənərək, vahid milli 
akkreditasiya sisteminin yaradılmasının məqsədə-uyğunluğu 
haqqında nəticəyə gəlmişdir. ASTM-in 15 texniki komitəsi bu işə 
cəlb edilmişdir. Onlar Avstraliyanın sınaq xidmətlərinin milli assosi-
asiyasının (NATA) akkreditasiya sistemini əsas kimi götürmüşlər. 
NATA–50 % dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən və akkreditasiya 
olunmuş laboratoriyalar tərəfindən dotasiyalandırılan məhdud 
məsuliyyətli səhmdar cəmiyyətdir. Assosiasiyanın başında Şura 
durur. Federal hökumətin, ştatların hökumətlərinin, sənayenin, həm-
karlar təşkilatla-rının və standartlaşdırma üzrə Assosiasiyanın 
nümayəndələri bu Şuraya daxil edilir. Şura konkret laboratoriyalar 
üçün məsləhət-lər işləyən məsləhət komitələrini  təyin edir. 

 
 
 
 



457 
 

16.6. Avstraliyada sertifikatlaşdırma 
 
Avstraliyada akkreditasiya vaxta məhdudiyyət qoyulmadan ve-

rilir. Işçilər isə hər iki ildən bir yenidən attestasiyadan keçir. Yeyinti 
məhsulları üzrə laboratoriyalar hər yarım ildən bir attestasiyadan 
keçirilir. NATA ilə Avstraliyanın hökuməti arasında qarşılıqlı 
anlaşma Memorandumu imzalanmışdır ki, onun da bir müddəası öz 
işini beynəlxalq standartlara və standartlaşdırma üzrə QATT/BTT 
Kodeksinə uyğun yerinə yetirəcəyi haqqında öhdəçiliyin götürülməsi 
və sınaq metodlarının beynəlxalq uyğunluğuna təminat verməkdir. 
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XVII FƏSİL. BEYNƏLXALQ 
SERTİFİKATLAŞDIRMA 

 
17.1. Sertifikatlaşdırma sahəsində İSO-nun fəaliyyəti 

 
İSO-nun sertifikatlaşdırma üzrə əsas fəaliyyəti təşkilati-

metodiki təminatdan ibarətdir. 1985-ci ilə kimi bu məsələlərlə 
sertifikatlaşdırma komitəsi (SERTIKO) məşğul olmuşdur. 1985-ci 
ildə fəaliyyət sahəsi genişləndiyi üçün bu komitə keyfiyyət və sertifi-
katlaşdırma üzrə komitə (KASKO) adlandırılmışdır. 

SERTIKO-nun işinin əsas nəticəsi BEK, Beynəlxalq ticarət 
mərkəzi, ticarət və inkişaf üzrə BMT-nin Konfransı və QATT/BTT 
ilə birlikdə “Sertifikatlaşdırma ACO Prinsiplər və praktika” xüsusi 
tədqiqat materiallarının nəşri olmuşdur. Bu faktla beynəlxalq tica-
rətdə sertifikatlaşdırmanın rolunun artması təsdiqlənmişdir. İSO 
tərəfindən işlənmiş sertifikatlaşdırma üzrə vahid təşkilati-metodiki 
sənədlər, sertifikatlaşdırma qaydalarının harmonizasiyasına kömək 
edir. Bu da öz növbəsində milli qanunvericiliklərdəki müxtəlifliklərə 
baxmayaraq, sertifikatlaşdırmanın nəticələrinin qarşılıqlı tanınmasını 
mümkün edir. İSO, setifikatlaşdırmanın olmadığı ölkələrdə bu siste-
mi yaratmaq üçün metodiki köməklik göstərir. 

KASKO-nun işində 50-yə qədər ölkə iştirak edir, 20-yə qədər 
ölkə isə nümayəndələrlə təmsil olunmuşdur. Komitənin əsas 
fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır: 

• məhsulların və keyfiyyətin təmin edilməsi sistemlərinin 
müxtəlif ölkələrdə qoyulmuş tələblərə uyğunluğunun qiymətlən-
dirilməsi metodlarının öyrənilməsi; 

• sınaqlar, inspeksion nəzarət, məhsulların, proseslərin, 
xidmətlərin sertifikatlaşdırılması sınaq laboratoriyalarının, 
sertifikatlaşdırma və keyfiyyətin təmin edilməsi sistemləri 
orqanlarının fəaliyyəti və qiymətləndirilməsi üzrə rəhbərlərin 
hazırlanması; 

• keyfiyyətin təmin edilməsinin milli və regional sistemlərinin 
qarşılıqlı tanınmasına və qəbul edilməsinə, sınaqlar, nəzarət, sertifikat-
laşdırma, keyfiyyət sistemləri və s. üçün beynəlxalq standartlardan 
istifadə edilməsinə kömək etmək. 
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1987-ci ildə İSO-nun Texniki komitəsi, bir çox ölkələrin milli 
təcrübəsini ümumiləşdirərək İSO 9000 standartlar seriyasını dərc 
etdi. Onların yeni, əlavələr edilmiş nəşri 1994-cü ildə çapdan çıxdı. 
Sertifikatlaşdırma sahəsində İSO, BEK-lə əməkdaşlıq edir. Ser-
tifikatlaşdırma sahəsində əsaslı rəhbəredici sənəd, İSO/BEK-in 
“Üçüncü tərəfin məhsulu sertifikatlaşdırmasının tipik sisteminin 
ümumi qaydaları” Rəhbəredici sənəd–28 hesab edilir. Bu sənədin 
davamı olaraq, sertifikatlaşdırma və nəzarət orqanlarına, həmçinin sı-
naq laboratoriyalarına ümumi tələblər şərh olunmuş Rəhbəredici 
sənədlər 38–40 qəbul olunmuşdur. Laboratoriyalara ciddi tələblərdən 
biri işin keyfiyyətinin təmin edilməsi sisteminin mövcud olmasıdır. 
Bu sistemin təşkilediciləri, laboratoriyanın heyəti üçün Rəhbəredici 
sənəddə şərh olunmuş və özündə aşağıdakıları birləşdirir: 

• laboratoriyanın təşkilat sxemi; 
• laboratoriyanın göstərdiyi xidmətlərin və şöbələrin funksional 

vəzifələrinin siyahısı; 
• işin keyfiyyətini təmin edən ümumi prosedurlar; 
• hər növ sınağın keyfiyyətini təmin edən tədbirlər; 
• standartların, sorğu kitablarının, metodik işlənmələrin, 

təlimatların və s. mövcudluğu; 
•  sifarişçilərdən informasiyanın alınmasının təşkili; 
• reklamasiyaların baxılması qaydası haqqında sənəd; 
• avadanlığın yoxlanılmasının ümumi proqramı; 
• hər növ cihazlar və avadanlıqlar üzrə təlimatlar; 
• nümunələrin eyniləşdirilməsi qaydaları; 
• lazımi qaydada tərtib olunmuş protokolların mövcudluğu. 

Sınaq laboratoriyalarının akkreditasiyası üzrə Beynəlxalq 
konfransın (İLAK) sifarişinə əsasən İSO/BEK “Laboratori-yaların 
ixtisas sınaqları” Rəhbəredici 43 sənədini işləmişdir. Bu sənəddən, 
sınaq laboratoriyalarının iş səviyyələrinin qiymətləndirilməsində, 
texniki səlahiyyətliliyi və fəaliyyət sahəsinin təyinində, tətbiq olunan 
sınaq metodlarının effektivliyinin qiymətləndirilməsində, 
laboratoriyaların akkreditasiyasında və s. kimi məsələlərin həllində, 
bütün ölkələr tərəfindən əsaslı metodik sənəd kimi istifadə olunur. 

Sertifikatlaşdırma sahəsində İSO ancaq metodoloji prob-
lemlərlə məşğul olur. BEK isə beynəlxalq sertifikatlaşdırma 
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sistemlərini işləmiş və standartları, o cümlədən sınaqlarda və 
məhsulun uyğunluğa sertifikatlaşdırılmasında normativ baza kimi 
tətbiq olunan təhlükəsizlik üzrə standartları işləyir. İSO-nun və BEK-
in fəaliyyətində ümumi cəhət, beynəlxalq ticarəti inkişaf etdirmək 
məqsədilə, qarşılıqlı tanınma haqqında iki və çoxtərəfli sazişlərin 
bağlanmasına kömək etməkdir. Onlar tərəfindən yaradılmış prinsip-
lər əsasında milli sertifikatlaşdırma sistemlərinin harmonizasiyasına 
iki yolla nail olmaq mümkündür: ölkənin BEK-in beynəlxalq 
sertifikatlaşdırma sistemlərinə qoşulması yolu ilə, İSO tərəfindən 
məsləhət görülən sertifikatlaşdırmanın vahid təşkilati-metodiki 
prinsiplərindən geniş istifadə etməklə. 

 
17.2. Elektrotexniki məmulatların sertifikatlaşdırıl-

masının beynəlxalq sistemi BEK (EM SBS) 
 
Elektrotexniki məmulatların beynəlxalq sertifikatlaşdırma 

sisteminin yaradılması ideyası hələ 1926-cı ildə yaranmışdır. 
Almaniya, İsveç, Norveç və Hollandiya nümayəndələri beynəlxalq 
təşkilat yaratmaq üçün birinci Beynəlxalq müşavirəyə toplaşdılar. Bu 
təşkilat elektrotexniki məmulatların təhlükəsizliyinə tələbləri və 
onların qəbul qaydalarını işləməli idilər. 

Çoxlu sayda təşkilati mərhələlərdən keçərək müasir beynəlxalq 
sistem, elektrik avadanlığının təhlükəsizlik standartlarının 
uyğunluğuna sınaqları üzrə–EMSBS BEK sistemi yaradıldı. Bu 
sistem 1985-ci ildən fəaliyyət göstərərək 34 ölkəni özündə birləşdirir. 

Sistemin məqsədi elektrotexnika sahəsində ixtisasçılar 
tərəfindən deyil, adi istehlakçılar tərəfindən istismar edilən elektrik 
avadanlıqları ilə beynəlxalq ticarətə kömək etməkdir. Bu növ 
məhsullara aşağıdakıları misal göstərmək olar: məişət elektrik 
avadanlıqları, şəbəkəyə qoşulan elektron aparatları, elektron-hesabla-
ma texnikası, ofislərin və müəssisələrin elektrik avadanlığı və s. Belə 
məmulatların təhlükəsizliyə sertifikatlaşdırılması, demək olar ki, 
dünyanın bütün ölkələrində, istehlakçıların hüquqlarının mühafizəsi 
üzrə qanunverici müddəalarda nəzərdə tutulmuşdur. 

Elektrik avadanlıqları ilə ticarətdə texniki maneələrin aradan 
götürülməsinin əsas üsulu, eynilə o biri məhsullarla ticarətdə olduğu 
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kimi, iştirakçı ölkələrin apardığı sınaqların və sertifikatlaşdırmanın 
nəticələrinin qarşılıqlı tanınmasıdır. Buna kömək üçün EMSAS serti-
fikatlaşdırma sistemində SB sxemindən (SB Sheme) istifadə olunur. 
SB Sxemi iştirakçı olan ölkələrə sertifikatlaşdırmanı, onların milli 
sertifikatlaşdırma sxemi kimi tətbiq etməyi məsləhət gördüyü halda, 
BEK sertifikatlaşdırmanı təhlükəsizlik üzrə standartlara uyğun 
aparmağı vacib sayır. Yalnız EMSBS sertifikatlaşdırma sistemində 
iştirak edən ölkənin nümayəndəsi SB Sxeminin üzvü ola bilər. 
Üzvlüyün üç kateqoriyası qəbul olunmuşdur: 

• “sertifikatlaşdırma üzrə milli orqanı tanımaq”,    
    ölkədə SB Sxeminin sertifikatlarının BEK-in bir, yaxud bir 

neçə standartına uyğunluğunu tanımaq deməkdir; 
• “sertifikatlaşdırma üzrə milli orqanı tanımaq sertifikat verən”, 

milli orqan tərəfindən SB Sxemi üzrə sertifikatların verilməsi hüququnu 
tanımaq deməkdir; 

• SB Sxeminin üzvü olmağa hazır olmayanlar üçün 
assosiasiyalı üzvlük; 

• SB Sxeminə üzv qəbul olunmaq üçün qoyulmuş qaydalara 
uyğun olaraq, müəyyən sənədləri əlavə etməklə, sifariş verilir. Sifarişə 
baxıldıqdan sonra SB Sxeminin sertifikatlaşdırma orqanları komitəsi 
tərəfindən ekspertlər təyin olunur və onlar sifarişçinin Sxemin 
iştirakçısına qoyulan tələblərə uyğunluğa yoxlayır. Ekspertlər namizədin 
səriştəliliyini, işi yerinə yetirə bilmək qabiliyyətini, təcrübəsini, 
sertifikatlaşdırılan məmulatların standartlaşdırılması sahəsində biliyini, 
SB Sxeminin qaydalarının yerinə yetirə bilməsi qabiliyyətini, 
İSO/BEK-in “Sınaq laboratoriyalarının qəbuluna ümumi tələblər” 
Rəhbəredici 38 sənədinin tələblərinə uyğunluğunu qiymətləndirirlər. 

SB Sxemində milli sertifikatlaşdırma orqanının tanınmasının 
baş meyarı, olduqca ciddi olan BEK-in standartlarına uyğunluğuna 
iki il müddətində, on sifarişdən az olmamaqla, sertifikatlaşdırmanın 
aparılmasıdır. Təcrübə kimi parametr qiymətləndirilir. Əgər təcrübə 
kifayət qədər deyilsə, namizəd bir illik sınaq müddətinə, şərti olaraq 
işə götürülür. SB Sxeminin sınaq laboratoriyasının təyin etdiyi sınaq 
müddətində namizədin üç sifariş üzrə məmulatların sertifikatlaşdırıl-
ması sınaqlarının protokolları yoxlanılır. Nəzarət sınaqları üzrə bütün 
xərclər namizəd tərəfindən ödənilir. SB Sxemi fasiləsiz təkmilləşir. 



462 
 

Xüsusilə, tanınma və inspeksiya nəzarəti proseduru sadələşir. 
Məsələn: “Müəssisənin fəaliyyətinə nəzarətin qarşılıqlı tanınması” 
Rəhbəredici sənəddə iştirakçı ölkələrin sertifikatlaşdırma üzrə milli 
orqanların yerinə yetirdiyi attestasiyanı və inspeksiya nəzarətini 
tanımaq məsləhət görülür. 

SB sertifikatını almaq üçün iki alternativ prosedur mövcuddur. 
Birinci prosedura uyğun olaraq SB sertifikatını, uyğun 

sınaqlardan və digər ölkənin milli orqanı tərəfindən təsdiq 
olunduqdan sonra sertifikatlaşdırma üzrə milli orqan verir. 

İkinci prosedura uyğun olaraq SB sertifikatını serti-
fikatlaşdırma üzrə milli orqan verir. Lakin bu zaman 
sertifikatlaşdırma obyekti əvvəlcə verilmiş orqanla əməkdaşlıq edən 
laboratoriyada sınaqdan keçməlidir.  

Sertifikatın alınması üçün şərt sifarişdə istehsalçının ticarət 
markasının, yaxud firma nişanının mütləq olmasıdır. SB Sxemində 
iştirak edən və müəssisələri sertifikatlaşdırma üzrə milli orqanı 
olmayan ölkələrdə yerləşən istehsalçılar ancaq birinci prosedurdan 
istifadə edə bilərlər. 

Sınaq laboratoriyası SB Sxemində o zaman akkreditasiya oluna 
bilər ki, onun yerləşdiyi ölkənin SB Sxemində iştirak edən 
sertifikatlaşdırma üzrə milli orqanı olsun. 

SB Sxemində sertifikatlaşdırma üzrə 34 milli orqan və 70-dən 
artıq sınaq laboratoriyaları akkreditasiya olunmuşdur. Bunların hər 
biri EMSBS-in ixtiyari iştirakçı-ölkənin istəyinə əsasən elektrik 
avadanlığının sınaqlarını yerinə yetirə və məmulatın təhlükəsizlik 
üzrə BEK-in standartının tələblərinə uyğunluğunu təsdiq edən SB 
sertifikatını verə bilər. Sertifikata sınaqların protokolu mütləq əlavə  
edilir. Bu onunla əlaqədardır ki, əksər iştirakçı-ölkələrin 
standartlarında BEK standartlarından fərqlənən bu və ya digər 
meyillənmələr mövcuddur. Sınaq protokolu məmulatın deklarasiya 
olunan meyillənmələrə uyğunluğunu təsdiq edir ki, bu da digər 
ölkədə sınaqların aparılmasını lazımsız edir. 

Lakin EMSBS-in iştirakçı-ölkələrin heç də hamısı sınaqların 
protokollarını tanımır. Konkret olaraq Böyük Britaniya, Yaponiya, 
Cənubi Koreya və Israil bu protokolları tanımır. 

Rusiya 1992-ci ildən EMSBS və SB Sxeminin üzvüdür. ГОСТ 
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R sertifikatlaşdırma Sistemi çərçivəsində elektrik avadanlığının 
təhlükəsizlik standartlarına uyğunluğuna milli sertifikatlaşdırma 
sistemi–EATSSS fəaliyyət göstərir. Sistemin normativ bazası əsasən 
BEK-in beynəlxalq standartlarıdır. 

 
17.3. Elektron texnikası məmulatlarının  

sertifikatlaşdırılması üzrə beynəlxalq BEK sistemi 
 

Elektron texnikası məmulatlarının (ETM) sertifikat-
laşdırılmasının beynəlxalq sisteminin yaradılmasına səbəb bu 
məhsulların bazarlarında Avropa və Amerika firmaları arasında 
rəqabətin kəskinləşməsi olmuşdur. Avropa bazarını amerikalı 
rəqiblərindən qorumaq üçün “Elektrotexnikada standartlaşdırma üzrə 
Avropa komitəsi” (SENƏLEK) çərçivəsində keçən əsrin 60-cı 
illərinin axırında elektron texnikası məmulatlarının sertifikat-
laşdırılması sistemi SESS yaradılmışdır. Bu sistem AB-nin üzvü olan 
ölkələr və “Sərbəst ticarət üzrə Avropa assosiasiyası” (STAA) üçün 
bağlı regional sistem kimi yaradılmışdır. Avropa standartlarına 
ETM-in regional sertifikatlaşdırması, Qərbi Avropa ölkələrinin serti-
fikatlaşdırılmış məmulatlarının satın alınmasına üstünlük verilməsi 
haqqında dövlət səviyyəsində qərarlarını stimullaşdırdı. 

Beləliklə, qeyri-Avropa şirkətləri üçün yaranmış “texniki 
maneə”ni dəf etmək lazım gəlirdi. ABŞ, Yaponiya, Kanada, 
Avstraliya və digər dövlətlərin təşəbbüsü ilə “Tariflər və ticarət üzrə 
baş razılaşma” (TTBR–QATT) və “Ümumdünya ticarət təşkilatı”nda 
(ÜTT–VTO) ticarətdə texniki maneələr üzrə Razılaşmanın layihə-
sinin hazırlanmasına başlanmış, İSO-da sertifikatlaşdırma üzrə 
komitə (SERTİKO) təşkil olunmuşdur. BMT-nin “Avropa iqtisadi 
komissiya”sının (AİK) nəzdində yaradılmış, standartlaşdırma 
sahəsində siyasətə cavabdeh vəzifəli şəxslərin apardığı müşavirələrin 
mühüm suallar siyahısına sertifikatlaşdırma üzrə məsləhətlərin işlən-
məsi daxil edilmişdir. Bütün bunların nəticəsində BEK-də elektron 
texnikası məmulatlarının sertifikatlaşdırılması üçün beynəlxalq 
sistem yaradılmışdır. Sistemin əsas qaydaları və prosedurları 1980-ci 
ildə qəbul olunmuşdur. 

ETM-in sertifikatlaşdırma Sisteminin yaradılmasında məqsəd–
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elektron texnikası məmulatlarına, onların uyğunluqlarının 
qiymətləndirilməsi metodlarına vahid tələblərin qoyulması vasitəsilə 
bu məhsullarla beynəlxalq ticarətə kömək etmək, sistemin bütün 
iştirakçı ölkələrində təkrar sınaqlar aparılmadan, onları eyniliklə 
qəbul edilməsidir. 

Sistemə ümumi rəhbərlik BEK-in Şurası qarşısında hesabat 
verməli olan sertifikatlaşdırma üzrə Rəhbəredici komitəyə həvalə 
olunmuşdur. BEK-in üzvü olan ixtiyari ölkə aşağıdakı şərtləri yerinə 
yetirdikdə Sistemdə iştirak edə bilər: 

• standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma üzrə milli təşkilatın 
mövcudluğu; 

• Sistemin bütün qaydalarının yerinə yetirilməsinə razılıq və 
uyğun milli sənədlərin nəşri; 

• digər iştirakçı-ölkələrdə buraxılan elektron texnikası 
məmulatlarının sınaqlarının protokollarının və sertifikatlarının, əgər 
onlar Sistemin tələblərinə uyğundurlarsa, tanınması; 

• Sistemin üzvünün maliyyə öhdəliklərini yerinə yetirməsi. 
Ölkənin BEK Sistemində iştirakının iki növü nəzərdə 

tutulmuşdur: 

• sertifikatlaşdırma üzrə Rəhbəredici komitədə səsvermə 
hüququ ilə iştirak etmə və nəzarət üzrə əlaqələndirmə komitəsində 
məsləhətçi üzvlük; 

• Rəhbəredici komitədə səsvermə hüququ ilə iştirak etmək və 
nəzarət üzrə Əlaqələndirmə komitəsində tam hüquqlu üzvlük. 

   İngilis, fransız və rus dilləri Sistemin rəsmi dilləridir. 
Sertifikatlaşdırmanın BEK Sistemi üzrə aparıldığını bildirən 

ölkə, Sistemin qaydalarına əsasən, elektron texnikası məmulatlarının 
sertifikatlaşdırılması qaydasının BEK Sisteminin müddəalarına 
uyğunluğuna və uyğunluq nişanından düzgün istifadə edilməsinə 
cavabdeh olan, milli nəzarət xidmətinə malik olmalıdır. Ölkədə sınaq 
laboratoriyalarının istifadə etdiyi, ölçmə vasitələrinin yoxlanılması 
üzrə milli xidmət və nəzarət üzrə milli orqan fəaliyyət göstərməlidir. 
BEK Sisteminə daxil olmaq istəyən ölkəyə, nəzarət üzrə milli 
müddəaları bəyəndikdən sonra, əlaqələndirici komitə inspektorlar 
qrupu göndərir. Qrup aşağıdakıları yoxlayır: 

• milli nəzarət xidmətinin funksiyalarının BEK Sisteminin 
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qaydalarına uyğunluğunu; 
• işin həqiqi vəziyyətinin nəzarət haqqında milli əsasnamənin 

məzmununa uyğunluğunu; 
• elektron texnikası məmulatlarının sertifikatlaşdırılması üzrə 

təcrübəni, attestasiya olunmuş istehsalçı-müəssisələrin və asılı 
olmayan sınaq laboratoriyalarının (mərkəzlərin) siyahılarının aparıl-
masını. 

Sistemin qaydalarına görə praktiklik meyarı kimi heç olmasa 
bir istehsalçı-müəssisənin attestasiyası və iki növdən az olmamaqla 
elektron texnikası məmulatlarının Sistemdə qoyulmuş tələblər üzrə 
sertifikatlaşdırılması sayılır. 

İnspeksiya qrupu sınaq laboratoriyalarına və ölçmə vasitələrini 
yoxlayan laboratoriyalara baş çəkir, BEK Sistemi üzrə 
sertifikatlaşdırılacaq ETM-in istehsal olunduğu texnoloji xətlərdən 
biri ilə tanış olur. Bununla belə nəzərə almaq lazımdır ki, məmulatın 
standartı (yaxud texniki şərtlər), inspektorlar qrupuna, onun gəlişinə 
qədər təqdim olunmalıdır. Yoxlamanın nəticələrinə görə inspektorlar 
qrupu əlaqələndirici komitənin sədrinə qəbul olunmuş qərar barədə 
məlumat verir. Qərara görə namizəd qəbul oluna, yaxud qəbul 
olunmaya bilər. İkinci halda müəyyən edilmiş çatışmamazlıqlar və 
onların aradan qaldırı-lması üçün müddətlər göstərilir. Belə prose-
durdan sonra namizədin təsdiq olunması üçün məsləhət verilir. 
Namizəd ölkə inspektorlar qrupunun nəticələri ilə razılaşmamaq 
hüququna malikdir və öz etirazını Əlaqələndirici komitəyə yazılı 
surətdə təqdim edə bilər. Sistemin üzvü olmuş ölkə, milli nəzarət sis-
temində baş verən və elektron texnikası məmulatlarının sertifi-
katlaşdırılmasının təşkilinə təsir göstərə bilən, hər bir dəyişiklik 
haqqında nəzarət üzrə Əlaqələndirici komitəyə xəbər verməlidir. Bu 
dəyişikliklər nəzarət üzrə Əlaqələndirici komitə tərəfindən bəyənil-
məlidir. BEK Sistemində attestasiya olunmuş milli nəzarət xidmətləri 
hər üç ildə bir dəfə milli nəzarətin müddəalarında edilmiş 
dəyişikliklərin tam siyahısını Əlaqələndirici komitəyə göndərməlidir. 

BEK Sistemi üzrə elektron texnikası məmulatlarının 
sertifikatlaşdırılmasının mühüm mərhələləri aşağıdakılardır: 
istehsalçı müəssisələrin attestasiyası və sınaq laboratoriyalarının 
akkreditasiyası, qəbul olunan normativ sənədlərin uyğunluğunun 
yoxlanılması və tipin qəbulu. 
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Müəssisənin yoxlanması (attestasiyası) üçün milli nəzarət 
xidmətinin nümayəndəsi keyfiyyətin nəzarəti və müəssisədə ETM-in 
sınaqları, keyfiyyətin təmin edilməsi sistemi üzrə sənədləri, 
fəaliyyətdə olan sınaq və ölçmə avadanlıqlarının siyahısını, onun 
yoxlanması haqqında sənədləri və s. təqdim etməlidir. 

Sınaq laboratoriyasının akkreditasiyası üçün məcburi şərt 
təcrübəli və səlahiyyətli (etibarlı, işini bilən) heyətin, lazımi 
avadanlığın, aktuallaşdırılmış sınaq metodikalarının mövcud 
olmasıdır. Sınaq laboratoriyasının fəaliyyəti ETM-i hazırlayan-dan 
və istehlakçılardan asılı olmamalıdır. Laboratoriyada BEK 
Sisteminin tələblərinin yerinə yetirildiyinə cavabdeh təyin 
olunmalıdır. O, milli nəzarət xidməti ilə daimi işçi əlaqələrdə olmalı, 
sınaqların nəticələrinin lazımi qaydada tərtibini təmin etməli, 
məlumatın məxfiliyini, əgər laboratoriyanın işində bu varsa, 
gözləməlidir. 

BEK Sistemi üzrə sertifikatlaşdırmada normativ sənədlərə 
konkret tələblər irəli sürülür: 

• Sistemin bazasını BEK standartları təşkil etməlidir; 
• İştirakçı ölkələrdə bu standartlar birbaşa, yaxud dolayı 

metodlarla qəbul olunmalıdır; 
• Qəbul olunmuş sənəd milli qaydalarla tərtib olunsa da, 

beynəlxalq standartın məzmunu mütləq saxlanılmalıdır. 
Hər hansı konkret məmulata BEK standartı olmadıqda 

“müvəqqəti sənəd”dən, yəni sertifikatlaşdırma məqsədləri üçün milli, 
yaxud bir qayda olaraq, firmanın normativ sənədindən istifadə 
etməyə icazə verilir. Bu zaman sertifikatlaşdırma üzrə milli təşkilat 
müvəqqəti texniki şərtlərin BEK Sisteminin tələblərinə uyğunluğuna 
məsuliyyət daşıyır və onların fəaliyyət müddəti BEK-in analoji 
texniki şərtləri nəşr olunduqdan bir il sonra qurtarır. Sistemin 
qaydalarına görə sertifikatlaşdırma üçün tətbiq olunan bütün 
standartlara, BEK-in Rəhbəredici¹ 102 “Elektron texnikası 
məmulatlarının sertifikatlaşdırılması məqsədləri üçün texniki 
şərtlərin qurulması qaydaları” sənədinin tələblərinə uyğun qurulan 
vahid massiv kimi baxılır. Rəhbəredici sənəd aşağıdakı normativ 
sənədləri müəyyən edir: 

• əsaslı texniki şərtlər; 
• ümumi texniki şərtlər; 
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• qrup texniki şərtlər; 
• konkret tip məmulatlara texniki şərtlərin formaları; 
• konkret tip məmulatlara texniki şərtlər. 
Əsaslı texniki şərtlər elektron texnikasının bütün 

məmulatlarına, yaxud bir neçə qrup məmulatlara tələblər qoyur. 
Onlara aşağıdakıları aid etmək olar: xarici faktorların təsiri zamanı 
sınaqların aparılması metodları, partiyalar üzrə dövri nəzarətin təşkili 
qaydaları, BEK-in standartları və s. 

Ümumi texniki şərtlər. ETM-in qruplarına, yaxud 
yarımqruplarına aiddir. Onlar terminləri və anlayışları, şifrləri, 
verilmiş qrup üçün xarakterik olan sınaq metodlarını və s. müəyyən 
edir. 

Qrup texniki şərtlər konkret yarımqrupa aiddir. Onlar ETM-
in konkret tipinə uyğun sənədin formasını, yaxud onun işlənməsinə 
təlimatları özlərində əks etdirirlər. 

Texniki şərtlərin formaları konkret tip məhsullara işlənir, 
normativ sənədlərin unifikasiyası üçün istifadə edilir və qrup, yaxud 
ümumi texniki şərtlərin müddəalarına əsaslanır. Bir qayda olaraq 
onlarda, sertifikatlaşdırmada mütləq istifadə olunan, texniki 
meyarların nomenklaturası və həmçinin sınaq şəraiti müəyyən 
olunur. 

Konkret məmulata texniki şərtlər məmulatın BEK 
Sistemində sertifikatlaşdırılması üçün lazım olan məmulatları 
birbaşa, yaxud onlara istinad formasında özündə əks etdirir. Bu 
növ texniki şərtləri nəinki BEK-in texniki komitələri, həmçinin 
standartlaşdırma üzrə milli təşkilatlar və attestasiya olunmuş 
istehsalçı-müəssisələr işləyə bilər. 

Məmulatın tipik qəbulu o şərtlə aparılır ki, bu cür 
məmulatların istehsal texnologiyasında bir və yaxud bir neçə 
attestasiya olunmuş müəssisələr istifadə etsin. Elektron texnikası 
məmulatın tipinin bəyənilməsinə nail olmaq üçün istehsalçı-müəssisə 
sertifikatlaşdırma üzrə milli orqana sifarişlə müraciət edir və bildirir 
ki, müəssisədə istehsalata və məmulatların sınaqlarına qoyulmuş tə-
ləblər gözlənilir. Sınaqların nəticələrinə görə müəssisə, 
sertifikatlaşdırma üzrə səlahiyyətli orqan tərəfindən verilən, elektron 
texnikası məmulatının  tipinə uyğunluq sertifikatı alır. 

Sistemin qaydalarına görə buraxılan məmulatların key-
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fiyyətinin sertifikatlaşdırılmış tipə uyğunluğuna nəzarət edilir. 
Məmulat partiyalarının nəzarət sınaqları iki qrupa bölünür: qrup A-
xarici baxış, ölçülərin və ayrı-ayrı mühüm xarakteristikaların 
yoxlanılması; qrup B-xarici baxış, ölçülərin və bütün texniki xarakte-
ristikaların yoxlanılması. 

Sistemin qaydalarına görə qəbul olunmuş məmulat partiyaları 
uyğunluq nişanı ilə markalanırlar. Bu uyğunluq nişanı dövlət 
sertifikatlaşdırma sistemində qəbul olunmuş milli nişanı təmsil edir 
və ona milli nəzarət xidməti, sertifikatlaşdırma üzrə milli təşkilat və 
nəzarət partiyasının nömrəsi haqqında məlumat əlavə olunur. 
Uyğunluq sertifikatı, qəbul olunmuş rekvizitlərdən və aşağıdakı 
məlumatdan ibarət olur: “Hazırlanmış məmulatlar elektron texnikası 
məmulatlarının BEK Sistemində sertifikatlaşdırma prosedurunun 
qaydalarına uyğun, Koordinasiya komitəsinin tam hüquqlu üzvü olan 
milli nəzarət xidmətinin nəzarəti altında və yuxarıda göstərilmiş 
texniki şərtlərə uyğun olaraq qəbul olunmuşdur”. 

 
17.4. BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyasının 

(AİK) fəaliyyətində sertifikatlaşdırma 
 
Qarşılıqlı tanınma üzrə məsləhətlərin işlənməsi. Beynəlxalq 

və milli sertifikatlaşdırmanın fəaliyyətində və inkişafında ticarətdə 
texniki maneələrin aradan götürülməsində BMT-nin Avropa İqtisadi 
Komissiyasının (AİK) qəbul etdiyi məsləhətlər (“Sınaqların 
nəticələrinin tanınması”) mühüm rol oynamışdır. Bu məsləhətlər 
ikitərəfli və çoxtərəfli razılaşmaların qarşılıqlı tanınmasına kömək 
üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu sənəd sınaq laboratoriyalarının akkre-
ditasiyası təcrübəsinin təkmilləşdirilməsində də müsbət rol 
oynamışdır. Sənəd keçən əsrin 80-ci illərində, sınaq Labo-
ratoriyalarının Akkreditasiyası üzrə Beynəlxalq Konfederasiya 
(IAAK) ilə birlikdə hazırlan-mışdır. AİK Beynəlxalq konfederasiya 
ilə daim əməkdaşlıq edir. Sənəddə qeyd olunur ki, milli akkreditasiya 
sistemləri, laboratoriyaların attestasiyası üzrə İSO/BEK-in 
Rəhbəredici sənədinin uyğun müddəalarına əsaslanmalı, milli ölçmə 
sistemləri isə vahidlərin və ölçmələrin beynəlxalq sistemləri ilə 
uzlaşdırılma-lıdır. 
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Sertifikatlaşdırma üzrə AİK-in işində mühüm nailiyyət 1988-ci 
ildə qəbul olunmuş “Sertifikatlaşdırma üzrə beynəlxalq 
razılaşmaların işlənməsinə və imzalanmasına kömək” sənədinin 
hazırlanmasıdır. Bu sənədə əsasən AİK-in üzvü olan ölkələrin 
hökumətləri sertifikatlaşdırma sistemlərinin qarşılıqlı tanınması haq-
qında iki və çoxtərəfli razılaşmaların əldə edilməsinə kömək 
etməlidir. İqtisadi əməkdaşlığın qarşılıqlı faydalı şərtləri belə 
razılaşmalar üçün əsas olmalıdır. Razılaşmalar aşağıdakıları nəzərdə 
tutur: 

• fəaliyyətdə olan qaydaları və öhdəlikləri qəbul etməyə hazır 
olan digər ölkənin qoşulması üçün açıq xarakterli olması; 

• xaricdən gətirilən və ölkənin daxilində istehsal olunmuş 
məhsullar üçün hüquqların, öhdəliklərin və rejimlərin bərabər-liyi; 

• təchizatçı ölkədə aparılmış sınaqların nəticələrinin qarşılıqlı 
tanınması; 

• sertifikatlaşdırma prosedurunun müqavilənin tələblərinə 
uyğunluğuna arxayın olmaq və təminatı üçün ixtisaslı heyətin və 
lazımi sınaq bazasının mövcudluğu; 

•  milli standartların harmonikləşdirilməsi. 
BMT AİK qarşılıqlı inama nail olmağa kömək edə bilən 

tədbirlər müəyyən etmişdir. İlk növbədə, bu milli sertifikatlaşdırma 
sistemləri, onların texniki imkanları, heyətin ixtisaslığı haqqında 
məlumatlarla mübadilə və həmçinin müxtəlif problemlər üzrə qarşılıq-
lı məlumatlandırma, Sistemin nəzarət metodları ilə qarşılıqlı tanışlıq 
üçün ekspertlərə icazənin verilməsi, texniki və inzibati əməkdaşlığın 
inkişafıdır. Etibarlılıq atmosferinin yaradılmasının mühüm məqamı 
keyfiyyəti təmin edən meyarların unifikasiyası, qeyd olunmuş məhsul 
markalarının müdafiə metodlarının mövcudluğu sayılır. 

Məsləhətlərdə sertifikatlaşdırmanın normativ bazasına tələblər 
lazımi səviyyədə, aydın və dəqiq ifadə olunmuşdur. O, əsasən, 
beynəlxalq standartlara, yaxud harmoniyalaşdırılmış milli və regional 
normativ sənədlərə əsaslanmalıdır. Birmənalı qeyd olunmuşdur ki, 
milli standartlarda məhsulun təhlükəsizliyinə tələblərdəki fərqlər və 
onun uyğunlaşması ticarətdə əsas maneədir. 

BMT-nin AİK-də standartlaşdırma, sertifikatlaşdırma və 
keyfiyyət məsələləri ilə xüsusiləşdirilmiş komitələr məşğul olurlar. 
Məsələn: Kənd Təsərrüfatı üzrə Komitə aqrosənaye məhsullarının 
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sertifikatlaşdırılması üçün məsləhətlər işləyir; Meşə üzrə Komitə- 
meşə məhsullarının standartlaşdırılması və sertifikatlaşdırılması üzrə; 
Nəqliyyat üzrə Komitə nəqliyyat vasitələrinin sertifikatlaşdırılması 
(omoloqasiyası) üzrə BMT-nin AİK-in Qaydalarını işləmişdir ki, 
onun da əsasında yol nəqliyyat vasitələri avadanlıqlarının 
omoloqasiyası sistemi yaradılmışdır.  

Yol nəqliyyatı vasitələri avadanlıqlarının BMT-nin AİK-
nin qaydalarına uyğunluğuna sertifikatlaşdırılması sistemi. 
BMT-nin AİK-də yol nəqliyyat vasitələrinin köməkçi 
avadanlıqlarının sertifikatlaşdırılması sisteminin yaradılma-sına 
keçən əsrin 50-ci illərinin ortalarından başlanmışdır. Buna səbəb 
Avropa ölkələri arasında avtomobil daşımalarının həcminin xeyli 
artması, yük və minik nəqliyyatlarının təhlükəsizlik məsələlərinin 
aktuallığının artması olmuşdur. Bu sahədə beynəlxalq müqavilə 
1958-ci ildə imzalanmışdır. Müqavilə dövlətlərarası səviyyədə im-
zalanmışdır. Sistemin əsas normativ sənədi BMT-nin AİK-nin 
Qaydalarıdır. 

Nəqliyyat sahəsində elmi-texniki inkişafı nəzərə almaqla 
Sistemin Qaydalarının bir hissəsi hər il yeniləşdirilir. Bu Qaydalar 
müqaviləyə əlavədir və AİK-in nəqliyyat üzrə Komitəsinin 
ekspertləri tərəfindən işlənilir. Müqaviləyə qoşulmuş ölkələr AİK-in 
Qaydalarından yol nəqliyyat vasitələrinin sertifikatlaşdırma sınaq-
larında istifadə edirlər. Hər bir tərəf bütün qaydalardan, yaxud 
onların müəyyən hissəsindən istifadə etmək hüququna malikdir. 
Qəbul olunmuş qərar barədə o, BMT-nin AİK-nə, müəyyən olunmuş 
prosedura uyğun, xəbər verir və BMT-nin Baş katibinin adına bildiriş 
göndərir. Qaydalarda dəyişikliklərin edilməsi də həmin prosedur üzrə 
gedir. Konkret qaydaya uyğunluq sertifikatı “Nəqliyyat vasitəsi 
tipinin rəsmi təsdiqi haqqında məlumat” formasına malikdir. 

İstehsalçı-müəssisə nəqliyyat vasitəsi tipinin sertifikatlaş-
dırılmasının nəticələrinə görə rəsmi təsdiq olunmuş sertifikatlaş-
dırma nişanlarından istifadə etmək hüququnu qazanır. Lakin bunun 
üçün müəyyən qaydaları gözləmək tələb olunur: birinci, məhsulun 
sertifikatlaşdırılmış nümunəyə uyğunluğunu yoxlamaq şəraiti olma-
lıdır; ikinci, nümunələr sınaqlara dözməli və qoyulmuş tələblərə 
cavab verməlidir. 

Müqavilədə iştirak edən bütün tərəflərin sertifikatlaşdırmanın 
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qarşılıqlı tanınması prinsipi belədir: ixtiyari razılaşan tərəfin 
sahəsində hazırlanmış və bu tərəfdən rəsmi bəyənilmiş məhsul, 
verilmiş qaydaları qəbul edən, digər razılaşan tərəfin qanunvericili-
yinə cavab verən sayılır. Əgər sertifikatlaşdırılmış məhsulun rəsmi 
təsdiq olunmuş tipə uyğunsuzluğu yol hərəkətinə və insanlara 
potensial qorxu törədirsə, onda ixtiyari razılaşan tərəf öz sahəsində 
uyğun növ avadanlıqların və quruluşların satışını və istifadəsini qa-
dağan etmək hüququna malikdir. 

Sertifikatlaşdırmanın vahid qaydaları, AİK-in ekspertlərinin 
işlədiyi vahid texniki tələblərin istifadəsini nəzərdə tutur. 

Bu tələblər maraqlı tərəflərin nümayəndələrinin iştirakı ilə 
işlənir və trolleybusları, avtobusları, mopedləri, motosiklləri, minik 
və yük avtomobillərini və digər nəqliyyat vasitələrini əhatə edir. 
Texniki tələbləri hazırlayarkən İSO və BEK-in uyğun beynəlxalq 
standartlarının müddəalarını nəzərə alırlar. Məsələn: İSO-nun yol 
nəqliyyatı üzrə Texniki komitəsi müxtəlif növ avtomobil 
avadanlıqlarına 200-dən artıq standart işləmişdir. BEK-in standartları 
isə işıqlandırıcı avadanlıqlara texniki tələbləri və sınaq metodlarını 
müəyyən edir. Bunlara baxmayaraq, bütün normativ sənədlərin tam 
harmoniyası haqqında danışmaq hələ tezdir. 

Sertifikatlaşdırmanın (omoloqasiyanın) ümumi qaydası 
aşağıdakı kimidir. Hər bir iştirakçı ölkədə nəqliyyat vasitələrinin 
sertifikasiyasını, 1958-ci il Cenevrə müqaviləsinə əsasən yaradılan 
və BMT-də qeydiyyatdan keçmiş sertifikatlaşdırma orqanı aparır. 
Sertifikatlaşdırma sisteminə BMT-nin AİK-nin qaydalarına uyğun 
olaraq inzibati orqan və texniki xidmətlər daxil edilir. Texniki 
xidmətlər BMT-də qeyd olunarkən ölkənin Cenevrə müqaviləsinə 
qoşulma ardıcıllığını əks etdirən nömrə alır. Sifarişçi-müəssisə 
İnzibati orqana sifarişlə müraciət edir. Sifarişdə məhsul, BMT-nin 
AİK-nin qaydaları və sınaqlarda istifadə ediləcək milli standartlar 
haqqında məlumatlar verilir. 

Texniki xidmətə sınaqlar üçün texniki vasitə və iki dildə-milli və 
ingilis (fransız) dillərində yazılmış texniki izahat təqdim olunur. 
Sertifikatı (“Məlumatı”) inzibati orqan verir və onun surətini, bu 
qaydaları tətbiq edən iştirakçı ölkələrə göndərir. Sertifikat müəssisəyə 
məhsulu E uyğunluq nişanı ilə markalamaq hüququnu verir. 
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İnzibati orqan nəzarət funksiyalarını yerinə yetirir, aşkar 
edilmiş çatışmamazlıqlar barədə xəbərdarlıq etmək, təkrar yoxlamanı 
tələb etmək, sertifikatı ləğv etmək və uyğunluq nişanından istifadə 
edilməsinə qadağa qoymaq hüquqlarına malikdir. Yol nəqliyyatı 
üçün avadanlığın sertifikatlaşdırılması sistemində iştirak etmək həm 
bu qrup məhsulların ixracatının inkişafında, həmçinin ölkənin yol 
nəqliyyatı vasitələrinin texniki səviyyəsinin və təhlükəsizliyinin yük-
səldilməsində böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
 

17.5. Sınaq laboratoriyalarının akkreditasiyası 
üzrə beynəlxalq konfrans və beynəlxalq 

akkreditasiya sistemləri 
 
Keçən əsrin 70-ci illərinin ortalarından başlayaraq, müxtəlif 

ölkələrdə sınaq laboratoriyalarının akkreditasiyası sistemləri 
yaradılmağa başlandı. 1977-ci ildə ilk dəfə olaraq sınaq 
laboratoriyalarının akkreditasiyası üzrə beynəlxalq konfrans İLAK 
(International Laboratory Accreditation Conference) çağırılmışdır. O, 
təşkilat formasında olmamış və məqsədi prosedurun hüquqi və 
texniki aspektləri üzrə təcrübə mübadiləsi olmuşdur. Mahiyyətcə 
İLAK təşkilat deyil, beynəlxalq forumdur. 

Konfransın hər il keçirilməsi qərarının qəbul edilməsi üçün 
əsas motiv TTBM/BTT-nin ticarətdə texniki maneələr üzrə müqavilə 
və sertifikatlaşdırmanın, sınaqların nəticələrinin və akkreditasiya 
sistemlərinin beynəlxalq miqyasda qarşılıqlı tanınmalarının vacibliyi 
olmuşdur. İLAK-ın praktiki fəaliyyəti iki və çox tərəflilik əsasında 
sınaqların nəticələrinin və akkreditasiya sistemlərinin qarşılıqlı 
tanınmasının hüquqi və inzibati aspektlərinin öyrənilməsindən, sınaq 
laboratoriyalarının akkreditasiyasının milli sistemlərinin və 
sınaqların nəticələrinin tanınmasının milli qaydalarının beynəlxalq 
məlumat kitabının hazırlanmasından, sınaq laboratoriyalarının 
akkreditasiyasının milli sistemlərinin yaradılmasının effektivliyinin 
öyrənilməsin-dən başlanmışdır. İLAK-ın ekspertləri qarşılıqlı 
tanınma haqqında müqavilələrin bağlanmasına mane olan hüquqi və 
inzibati fərqləri öyrənərək və son dərəcə dəqiq analitik iş apararaq, 
dövlətlər arasında iki tip müqavilələrin mövcud olduğunu müəyyən 
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etmişlər: 
• laboratoriyaların akkreditasiyası aparılmadan sınaq pro-

tokollarının və sertifikatların qarşılıqlı tanınması üzrə müqavilə; 
• sınaq laboratoriyalarının akkreditasiyasının milli sistemləri 

və sertifikatların qarşılıqlı tanınması üzrə müqavilə. 
İLAK-ın və BMT-nin AİK-nin sonrakı birgə işi, qarşılıqlı 

tanınma üzrə mümkün beynəlxalq müqavilələri daha dəqiq 
sinifləşdirməyə və onları aşağıdakı dörd qrupa bölməyə imkan 
yaratdı: 

• milli akkreditasiya sistemlərinin qarşılıqlı tanınması 
(məsələn: Kanadanın standartlaşdırma üzrə assosiasiyası ilə 
Yaponiyanın elektrotexniki sınaq laboratoriyaları arasındakı ikitərəfli 
müqavilə); 

• sınaqların nəticələrinin, bir qayda olaraq, hökumətlərarası 
səviyyədə tanınması (məsələn: təsdiq olunmuş yüksək təziqli boru 
nümunələrinin qarşılıqlı tanınması haqqında AB-nin üzv ölkələri ara-
sında müqavilə); 

• qeyri-hökumət təşkilatlarının yaratdığı beynəlxalq (regional) 
sertifikatlaşdırma sistemlərində iştirak (EMSBS sistemi); 

• qarşılıqlı anlaşma haqqında memorandum. Bir sıra hallarda 
memorandum bir neçə il fəaliyyət göstərir və qarşılıqlı tanınma ilə 
bağlı bir sıra məsələlərin həlli üçün şərait yaradır (məsələn: 
keyfiyyətə nəzarətin nəticələrinin tanınması, partnyora qarşılıqlı ra-
zılaşdırılmış məsələlər üzrə məlumatın verilməsi və s.). 

İLAK-ın əsas fəaliyyət istiqaməti–sınaq laboratoriyalarının 
akkreditasiya sistemlərinin qarşılıqlı tanınması haqqında iki və 
çoxtərəfli müqavilələri bağlamaq yolu ilə akkreditasiya olunmuş 
laboratoriyaların apardığı sınaqların nəticələrinin tanınmasına kömək 
etməkdir. 

İLAK laboratoriyaların akkreditasiyası məsələləri və qarşılıqlı 
tanınma haqqında müqavilələr üzrə və həmçinin öz fəaliyyəti 
haqqında maraqlı tərəflərin informasiya təminatında böyük rol 
oynayır. İLAK aşağıdakı materialları nəşr edir: 

• milli akkreditasiya sistemlərinin və sınaq laboratoriyalarının 
sorğu kitabçasını; 

• akkreditasiya üzrə ədəbiyyatların biblioqrafik sorğu 
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kitabçasını; 
• akkreditasiyanın müxtəlif problemlərini öyrənən işçi və 

xüsusi qrupların hesabatlarını. 
İLAK-ın fəaliyyəti haqqında materiallar ardıcıl olaraq 

Beynəlxalq ölçülər və çəkilər təşkilatının (BÖÇT) nəşr etdiyi, 
“Metrologiya” jurnalında çap olunur. Sorğu kitabçası, 
sertifikatlaşdırma üzrə mütəxəssislər üçün “Illik” nəşr edir. “Illik”-də 
xüsusi informasiyadan başqa akkreditasiya üzrə orqanların rəsmi 
nümayəndələri haqqında məlumatlar verilir ki, onlara da məsləhətlər 
üçün müraciət etmək olar. İLAK-ın üzvü olan bütün ölkələrin 
fəaliyyəti haqqında ətraflı informasiya, dörd hissədən ibarət olan 
Sorğu kitabçasında nəşr olunur: 

• “qoyulmuş meyarları təmin edən laboratoriyaların 
akkreditasiyası üzrə orqanlar”; 

• “laboratoriyaların bəyənilməsinin digər sistemləri”; 
• “beynəlxalq sistemlər”; 
• “təklif olunan sistemlərin layihələri”. 
İLAK qarşılıqlı tanınma haqqında müqavilələrin bağlanması 

üzrə məsləhətlər və milli akkreditasiya sistemlərinin qarşılıqlı tanın-
ması haqqında tipik beynəlxalq müqaviləyə tələblərə məsləhətlər 
işləyir. 

Sınaq laboratoriyalarının akkreditasiyası üzrə orqanlar 
səviyyəsində müqavilələrin bağlanmasında İLAK-ın fəaliyyəti 
əhəmiyyətli rol oynayır. İLAK-ın nəşrləri aşağıdakı növ müqavilələri 
müəyyən edir: 

• “maraqlı tərəfin” xarici laboratoriyanı tanıması; 
• üçüncü tərəfin xarici laboratoriyanı tanıması; 
• sınaqların nəticələrinin qarşılıqlı tanınması haqqında 

laboratoriyalar arasında müqavilə; 
• xarici laboratoriya tərəfindən sınaqlar haqqında 

informasiyanın sözsüz tanınması; 
• iki ölkənin akkreditasiya üzrə orqanları arasında qarşılıqlı 

tanınma haqqında müqavilə. 
Sınaqların nəticələrinin qarşılıqlı tanınması üçün 

laboratoriyaların akkreditasiya meyarlarının və akkreditasiya 
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prosedurunun harmonizasiyası lazımdır ki, bu da İLAK-ın daha bir 
mühüm məsələsidir. Bu istiqamətdə İLAK İSO, BEK, BMT AİK, 
Qanunverici metrologiyanın beynəlxalq təşkilatı (QMBT) ilə sıx işçi 
əlaqələr saxlayır. İLAK-ın fəaliyyətinin AB-nin EN 45000 Avropa 
standartlarının qəbul edilməsinə xeyli təsiri olmuşdur. EN 
standartları akkreditasiya olunan sınaq laboratoriyalarına, 
akkreditasiya və sertifikatlaşdırma orqanlarına tələblər qoyur. 

İSO/BEK ilə birlikdə, sınaq laboratoriyalarının qiymət-
ləndirilməsinin və akkreditasiyasının müxtəlif aspektlərinə aid, 
İSO/BEK-in 25, 38, 54 və 55-ci Rəhbəredici sənədlərinə yenidən 
baxılmış və əlavələr edilmişdir. 

Aşağıdakı komitələr İLAK-ın işçi orqanları hesab edilir: 
konfransların keçirilməsi üzrə; akkreditasiya praktikası üzrə; 
laboratoriyaların praktiki işi üzrə; redaksiya komitəsi. 

İLAK-ın təşəbbüsü ilə İSO/BEK-in beş rəhbəredici sənədi 
işlənmişdir. Bu sənədlər sınaq laboratoriyalarının akkreditasiyası 
üçün razılaşdırılmış beynəlxalq meyarların işlənməsi üçün kompleks 
sorğu və metodik materialları əks etdirir. 

İLAK beynəlxalq və regional akkreditasiya sistemlərini 
yaratmaq üçün aşağıdakı qaydada hərəkət etməyi məsləhət görür. İlk 
növbədə sınaqların nəticələrinin akkreditasiya üzrə orqanlar, 
laboratoriyalar, yaxud hökumətlər səviyyəsində tanınması üçün 
ikitərəfli müqavilələrin bağlanması; milli sistemdə xarici laboratori-
yanın akkreditasiyası və akkreditasiya sistemlərinin ikitərəflilik və 
çoxtərəflilik əsasında qarşılıqlı tanınması. Son mərhələ–beynəlxalq 
akkreditasiya sistemlərinin yaradılmasıdır. 

Ən nüfuzlu beynəlxalq akkreditasiya sistemləri aşağıdakılardır: 
• EMSBS-in akkreditasiya sistemi–elektron komponentlərin 

sınaqları ilə məşğul olan laboratoriyaların akkreditasiyasını aparır. 
Sınaqdan keçirilən komponentin tətbiq sahəsindən asılı olaraq 
elektrik, mexaniki və digər sınaq növlərini yerinə yetirir; 

• sürtkü yağları, toxumlar və yağlar üzrə assosiasiyaların 
federasiyası (FOCFA International)–beynəlxalq ticarətin iştirakçıları 
olan təşkilatların sifarişlərinə görə verilmiş məhsulların analitik təd-
qiqatlarını yerinə yetirən laboratoriyaların attestasiyasını aparır. 
Laboratoriyalar kimyəvi, bioloji və digər sınaqlar aparır; 

• toxuma yun (Interwoolls) məmulatlar üzrə Beynəlxalq 
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təşkilat–yunu, bütün dünya üçün unifikasiyalaşdırılmış meyarlara 
uyğunluğa yoxlayan laboratoriyaları akkreditasiya edir; 

• gəminin Lloyd Registri–materialların sınaqlarını və 
dağıtmamaqla nəzarət aparan laboratoriyaları attestasiya edir. Sınaq 
obyektləri aşağıdakılardır: polad lövhələr, yaymalar, tirlər, örtüklər, 
boru kəmərləri, borucuqlar, dəmir tökmələr, alüminium və mis 
xəlitələrindən hazırlanmış məmulatlar, lövbər zəncirləri, məftilli 
kanatlar və s. Yoxlamanın əsas növü radioqrafiya metodu ilə aparılan 
dağıdılmayan nəzarətdir. 

Avropada akkreditasiya üzrə iki regional təşkilat fəaliyyət 
göstərir: 

• məhsulların, keyfiyyət sistemlərinin və heyətin serti-
fikatlaşdırılması üzrə orqanların akkreditasiyası üzrə Avropa 
əməkdaşlığı (MAAƏ) (EAS); 

• sınaq və kalibrləyici laboratoriyaların və həmçinin heyətin 
təlimatlandırılması üzrə orqanların və nəzarətedici təşkilatların 
akkreditasiyası üzrə Avropa əməkdaşlığı (LAAƏ). Bu təşkilatların 
ümumi məqsədi–akkreditasiya etdiyi sertifikatlaşdırma orqanları 
tərəfindən verilən sertifikatlara bazarın etibar etməsinə kömək 
etməkdir. LAAƏ və MAAƏ-in fəaliyyəti EN 45000 Avropa stan-
dartlarının qaydalarına və prosedurlarına əsaslanır. Bu da sınaqların 
nəticələrinin və sertifikatlaşdırmanın qarşılıqlı tanınması üçün şə-
raitin yaradılmasına kömək edir. 
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XVIII FƏSİL. REGİONAL SERTİFİKATLAŞDIRMA 
 

18.1. Avropa Birliyində (AB) sertifikatlaşdırma 
 
Uyğunluğun qiymətləndirilməsi üzrə AB-nin siyasəti, 1988-ci 

ildə Brüsseldə sertifikatlaşdırma və sınaq məsələləri üzrə Qərbi 
Avropa ölkələrinin simpoziumu olmuşdur. Burada AB üçün sertifi-
katlaşdırma və sınaqların vahid prinsiplərinin yaradılması üçün 
məsləhətlər işlənmişdir. Simpoziumun materiallarına əsasən, Avropa 
Cəmiyyətləri Komissiyası (ACK) texniki şərtlərə, sınaqlara və 
sertifikatlaşdırmaya kompleks yaxınlaşma üçün qətnamə 
hazırlamışdır. Bu sənəd AB-nin sertifikatlaşdırma və məhsulun 
sınaqlarına aid məsələlərə yaxınlaşmanın inkişafında yeni, daha 
yüksək səviyyənin başlandığını təsdiq edir: 

• AB ölkələrinin müəssisələrinə keyfiyyətin idarə 
olunması sistemini EN 29001, EN 27002 və EN 29003 
standartları əsasında tətbiq etmək təklif olunur; 

• Cəmiyyət üçün sınaq laboratoriyalarının, akkreditasiya və 
sertifikatlaşdırma orqanlarının səriştəliliyinin və sərbəstliliyinin 
qiymətləndirilməsinin vahid meyarlarını təsdiq edir. 

AB ölkələrində məmulatların təhlükəsizliyinin təsdiqi 
prosedurlarında gözəçarpan fərqlər mövcud idi. Bu həm ərizə-
deklarasiya, həmçinin üçüncü tərəfin sertifikatlaşdırılması ola bilərdi. 
Lakin 1985-ci ildə texniki harmonikləşdirmə haqqında AB-nin 
Direktivi qəbul edilmişdir. Direktivdə əsas tələblərin və standartların 
mövqeyi dürüst müəyyən edilmişdir. Əsas tələblər standartların 
tələblərindən fərqli olaraq məcburidir. Əgər standart 
harmonikləşdirilibsə, onda bu standarta görə hazırlanmış məhsul, 
əsas tələblərə uyğun hesab edilir. Bu halda nəzarət prosesi istehsalçı 
üçün asanlaşır. Əgər məhsul harmonikləşdirilməmiş standarta görə 
deyil, əsas tələblərə uyğun hazırlanıbsa, onda uyğunluğa üçüncü 
tərəfin təsdiqi vacib hesab edilir. 

Kompleks yaxınlaşma, səriştəlilik, yüksək texniki təchizat və 
şəffaflıq şəraitində, sertifikatlaşdırmanın nəticələrinin qarşılıqlı 
tanınmasına keçidi yaxınlaşdırır. Şəffaflığı təmin etmək üçün bütün 
maraqlı tərəflərin standartların tələbləri, sınaq metodları, 
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məmulatların təhlükəsizlik tələbləri haqqında informasiya almaq 
üçün mühitin yaradılması məsləhət görülür. AB Komissiyanın yarat-
dığı “Sertifikat” verilənlər bankı Avropada mövcud olan bütün 
sertifikatlaşdırma sistemləri, sınaq metodikaları, laboratoriyalar və 
sınaq mərkəzləri və s. haqqında informasiyanı saxlayır. 

• AB-yə üzv ölkələrdə sınaq laboratoriyalarının akkre-
ditasiyasına diqqət artır. Milli akkreditasiya sistemlərinin EN 45000 
Avropa standartları bazasında inkişaf tendensiyası və bu sahədə 
əməkdaşlıq həvəsləndirilir. 

• Kompleks yanaşma sertifikatlaşdırmanın və sınaqların yeni 
qanunverici prosedurunu nəzərdə tutur. Belə yanaşma konkret növ 
məhsul üçün bir məcburi sertifikatlaşdırma üzrə metodikadan 
istifadəyə yol vermir. Təhlükəsizliyin tələb olunan parametrləri, 
onların təsdiqi üçün bir neçə metod və bu metodların tətbiq olunma 
şəraitləri təyin olunmalıdır. Asılı olmayan mərkəzlərin fəaliyyətinə 
dövlət orqanlarının birbaşa müdaxiləsinə, müstəsna hallardan başqa, 
məhdudiyyət qoyulur. 

• Məhsulun işlənmə (layihələndirmə, sınaq nümunəsi, 
istehsal) prosesinin, nəzarət növünün (sənədlərin yoxlanılması, 
təcrübə nümunəsinin sınağı, keyfiyyət sisteminin yoxlanılması və s.), 
nəzarətedici orqanın (istehsalçı, asılı olmayan təşkilat, üçüncü tərəf) 
uyğunluğu qiymətləndirilir. 

1989-cu ildə AB-də uyğunluğun qiymətləndirilməsi üzrə 
qaydaların harmonikləşdirilməsinin Qlobal konsepsiyası qəbul 
olunmuşdur. 

Direktivlərə uyğun olaraq, uyğunluq istehsalçı tərəfindən 
qiymətləndirilə bilər. İstehsalçı o məhsulun direktivlərin 
tələblərinə uyğunluğunu ərizə-deklarasiya vasitəsilə təsdiq edir və 
məhsulu nişanla markalayır (şək.18.1.)  

“Yeni” direktivlər məhsulun həyat tsiklinin müəyyən mərhələsi 
üçün (layihələndirmə, istehsal, realizasiya, istifadə) konkretləşdiril-
miş, təhlükəsizliyə harmonikləşdirilmiş tələbləri təcəssüm edir. Di-
rektivləri uzun müddət dəyişdirməmək üçün onlara ümumi tələblər 
daxil edilir. Daha ətraflı və fərdi tələblər  
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Şəkil 18.1. AB-nin direktivinə uyğunluq nişanı 
 

standartlarda verilir. 
“Yeni” direktivlər “köhnələrdən” strukturalarına görə də 

fərqlənirlər. Onlarda həm hüquqi, həm də texniki hissələr olmaqla, 
uyğunluğun qiymətləndirilməsi sisteminin prinsipləri və standartlara 
istinadlar verilir. Beləliklə, “yeni” direktivdə adı çəkilən məcburi 
xarakter daşımayan Avropa standartı, onun tələblərinə uyğun olan 
məhsulun, heç bir maneə və məhdudiyyət olmadan, bazara daxil 
olmasını təmin edir. 

“Yenilərdən” fərqli olaraq “köhnə” direktivlər sahə 
xarakterlidir, yəni onların tələbləri unifikasiya olunmalıdır. Köhnə 
direktivlərdə standartlara istinadlar edilmir. Bu da onların praktikada 
tətbiqini çətinləşdirir. 

Yeni Konsepsiya üzrə AB Direktivləri, istehsalçıların istifadə 
edə biləcəyi, uyğunluqların (modulların) təsdiq edilməsi üsullarını 
təyin edir. Konkret modulun seçilməsi hüququ təchizatçıya 
(istehsalçıya) verilmişdir. Məhsulun müxtəlif həyat mərhələləri üçün 
müxtəlif modullar nəzərdə tutulmuşdur. 

Avropa modullarının məzmununa baxaq. 
Layihələndirmə mərhələsində “Tipik nümunənin 

yoxlanılması” modulu B təklif olunur. Sifarişçi səlahiyyətli orqana 
aşağıdakı sənədləri təqdim edir: məmulatın (tipin) nümunəsini, 
nümunəni şərh edən sənədləri, layihənin konsepsiyasını, çertyojları, 
komponentlərin sxemlərini, tam, yaxud qismən tətbiq olunan stan-
dartların siyahısını; hesabatların və ekspertizaların nəticələrini, 
sınaqların protokollarını. 

Sınaqların nəticələri müsbət olduqda səlahiyyətli orqan 
sifarişçiyə “AB” tipini təsdiq edən sertifikat verir. Sertifikat 
ekspertizanın nəticələrini, onun qanuniliyini, təsdiq olunmuş 
nümunənin eyniləşdirilməsi üçün verilənləri və digər məlumatları əks 
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etdirməlidir. Sertifikatlaşdırma üzrə digər orqanlar təcili olaraq 
verilmiş tipi təsdiq edən sertifikatın verilməsi haqqında 
məlumatlandırılır. Əgər sınaqların nəticələri mənfi olarsa, yaxud 
əvvəllər verilmiş “AB” sertifikatı ləğv olunarsa, onda sınaq orqanı bu 
barədə digər səlahiyyətli orqanları və ona bu səlahiyyətləri vermiş 
dövlətləri məlumatlandırmağa borcludur. Edilmiş dəyişikliklər təhlü-
kəsizlik tələblərinə uyğunsuzluğa gətirə bildiyi halda, təsdiq olunmuş 
nümunənin modifikasiyaları sınaqlardan keçməlidir. 

İstehsal mərhələsi üçün dörd modul təklif olunur. 
Modul S “Məhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının 

deklarasiyası (variant 1)”. Istehsalçı bildirir ki, onların təqdim etdiyi 
məhsullar “AB” sertifikatı almış nümunəyə tam uyğundur. Istehsalçı 
məmulatı  uyğunluq nişanı ilə bağlamada, onu müşayiət edən 
sənədlərdə, yaxud məmulatın özündə həkk etməklə markalaya bilər. 
Istehsalçı istehsalın bütün mərhələlərində keyfiyyətin sabitliyini 
təmin edən lazımi tədbirlərin görülməsinə və bütün məmulatların 
sertifikatlaşdırılmış tipə tam uyğunluğuna görə məsuliyyət daşıyır. 

Modul 0 “Məhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının 
deklarasiyası (variant 2)”. İstehsalçı üçün Modul S-də nəzərdə 
tutulmuş bütün öhdəliklərə uyğun olaraq bu modulda keyfiyyətin 
təmin edilməsi sisteminin istehsalatda təşkil edilməsi və ona AB-nin 
nəzarət xidməti tərəfindən nəzarətin vacibliyi nəzərdə tutulmuşdur. 
Sertifikatlaşdırma üzrə səlahiyyətli orqan keyfiyyət sistemini 29000 
seriyalı (İSO 9000) Avropa standartına uyğunluğu qiymətləndirir. 
Keyfiyyət sisteminə nəzarət istehsalçının sertifikatlaşdırma 
(qiymətləndirmə) ilə bağlı öhdəlikləri yerinə yetirdiyinə arxayın olmaq 
üçün aparılır. 

Modul E “Məhsulun uyğunluğu haqqında istehsalçının 
deklarasiyası (variant 3)” keyfiyyətin sabit səviyyəsini istehsalın 
bütün mərhələlərində təmin etməyə və bütün məmulatların “ES” 
sertifikatında göstərilmiş tipə və həmçinin bu məmulatların 
direktivlərin tələblərinə uyğunluğuna nail olmağa borcludur. 
Istehsalçı səlahiyyətli orqanı seçir və o da bütün məmulatların key-
fiyyətinin aşağıdakı prosedurlardan biri ilə uyğunluğunu yoxlayır. 
Yoxlamalar seçilmiş məmulatlar üçün aparılır. 

Birinci prosedur–məhsul statistik nəzarətə uğradılır: istehsalçı 
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məmulatlar partiyasını təqdim edir və hər partiyadan bir nümunə 
seçilmiş meyarlara uyğunluğa yoxlanılır. Əgər məmulatlar partiyası 
qeyri kondision, yəni şərtlərə uyğun olmayan kimi qəbul edilmişdir-
sə, nəzarətedici orqan məhsulun təchizatının qarşısını alan tədbirlər 
görür. 

İkinci prosedur–yerlərdə məhsulun dövri yoxlamalarıdır. 
Nümunə, tələblərinə uyğun hazırlandığı standartda nəzərdə tutulmuş, 
ekspertizaya və sınaqlara uğradılır. Qüsurlar üzə çıxdıqda 
nəzarətedici orqan lazımi tədbirlər görür. 

Modul F. “Səlahiyyətli orqan tərəfindən yoxlama  (variant 1)”. 
Səlahiyyətli orqan yoxlamaların nəticələrinə görə məmulatın “ES” 
tipli sertifikata və həmçinin Direktivlərin müvafiq tələblərinə uyğun-
luğunu (yaxud uyğunsuzluğunu) təsdiq edir. Hər məmulat  
uyğunluq nişanı ilə markalanır, istehsalçıya isə uyğunluq sertifikatı 
verilir.  nişanı onu verən orqanın rəmzi ilə müşayiət olunur. 

Layihələndirmənin və istehsalın birləşdirilmiş mərhələləri. 
Bu mərhələlərdə üç modul məsləhət görülür. 

Modul A. Uyğunluq haqqında istehsalçının deklarasiyası. 
Istehsalçı yazılı surətdə rəsmi olaraq bildirir ki, onların hazırladığı 
məmulat Direktivin tələblərini ödəyir və  nişanı ilə markalanır.  

Modul G. “AB”-də uyğunluğun yoxlanması (variant2). Ayrıca 
götürülmüş məmulatın, yaxud kiçik seriyalı məhsulların yoxlanması 
üçün istifadə olunur. Səlahiyyətli orqan yoxlamanın nəticələrinə görə 
məmulatın uyğunluğunu təsdiq edir və  nişanı ilə markalamaq 
hüququ ilə uyğunluq sertifikatını verir. Hər bir məmulat standarta 
uyğun ekspertizaya və sınaqlara uğradılır. Səlahiyyətli orqana layihə 
üzrə bütün lazımi sənədlər təqdim olunur. 

Modul N. “Layihənin və məhsulun uyğunluğu haqqında 
istehsalçının deklarasiyası”. Istehsalçı müəyyən tipin layihəsinin 
Direktivin tələblərinə uyğunluğunu və məhsulun verilmiş tipə 
uyğunluğunu rəsmi olaraq bildirir. Bundan başqa istehsalçı, AB 
xidmətləri tərəfindən nəzarətə götürülməli və keyfiyyətin təmin 
edilməsi sistemi mütləq tətbiq edilməlidir. 

Bütün modulların bir-birini tamamlamasına baxmayaraq, 
onlardan ayrı-ayrılıqda istifadə etmək olar. Modullu yaxınlaşma AB 
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çərçivəsində uyğunluğun təsdiq edilməsi sisteminin çevikliyini təmin 
edir. Belə yaxınlaşmadan milli sistemlərdə də istifadə etmək müm-
kündür. 

Direktivlər müəyyən növ məhsullar üçün uyğunluğun 
qiymətləndirilməsinin alternativ üsullarından istifadə edilməsini 
mümkün sayır. Məsələn: 93/42/AB direktivi dərman vasitələri üçün 
keyfiyyətin təmin edilməsi üsullarını və alternativ nəzarət növlərini 
müəyyən edir. 

   nişanı standarta uyğunluq haqqında şəhadət vermir, 
lakin ES Direktivinə uyğunluğunu təsdiq edir. Beləliklə,  
nişanlı məhsul “əsas tələblərə” (təhlükəsizlik, ekoloji) cavab verir və 
AB-yə üzv ölkələrin bazarlarında sərbəst dövr edə bilir. “Köhnə” 
direktivlərdən fərqli olaraq “yeni” direktivlərdə Avropa standartlarına 
(Avronormalara) istinadlar vardır. Ona görə də  nişanlı məhsul 
faktiki olaraq tamamilə standarta uyğun olur və bu uyğunluğun hər 
hansı bir sübuta ehtiyacı olmur. 

Avropalı istehsalçıya ixtiyari normativ sənədə uyğun məhsul 
buraxmaq hüququ verilmişdir. Lakin o, məhsulun 
xarakteristikalarının AB tərəfindən qoyulan tələblərə tam uyğun 
olduğunu sübut etməlidir. Əgər istehsalçının buraxdığı məhsulun pa-
rametrləri direktivdə göstərilmiş standartın tələblərindən 
yüksəkdirsə, onda o, bunu məhsulu könüllü qaydada sınaqdan 
keçirməklə sübut etməlidir. Bu zaman keyfiyyətin yüksək olduğunu 
təsdiq edən nişandan istifadə mümkündür. Məsələn: belə hal üçün 
Finlandiyada Fi nişanı mövcuddur. 

Konkret olaraq AB Direktivində məhsulun təchizatçısının, 
yaxud istehsalçısının istəyi ilə bir neçə (iki-üç) modulun tətbiq 
edilməsinin mümkünlüyü müəyyən olunmuşdur. 

Modulların izahından görünür ki, uyğunluğun 
qiymətləndirilməsi prosedurları qarışıq xarakter daşıyır. Onlarda 
istehsalçının və sertifikatlaşdırma üzrə səlahiyyətli orqanın fəaliyyəti 
nəzərdə tutulur. Buna uyğun olaraq istehsalçının ərizə-
deklarasiyasında və sertifikatlaşdırmanın atributları kimi 
sertifikatdan və uyğunluq nişanından istifadə edilir. Səlahiyyətli 
orqan üçüncü tərəf olduqda, modullar sertifikatlaşdırma proseduruna 
yaxın olur. Istehsalçının və səlahiyyətli orqanın fəaliyyətinin 
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uzlaşdırılması modullara nəinki qiymətləndirmə, həmçinin uyğun-
luğu təmin edən üsul kimi baxmağa imkan verir. 

 uyğunluq nişanı, məhsulun ona aid olan yeni qaydalı 
direktivlərin bütün tələblərinə uyğun olduğunu təsdiq edən vahid və 
yeganə nişandır. Direktivlər, yaxud standartlar haqqında məlumat 
sınaq protokollarında və uyğunluq sertifikatlarında verilməlidir. 

Sertifikatlaşdırılmamış məhsuldan təyinatına görə istifadə 
edildikdə, istifadə edəndən müəyyən ehtiyat tədbirlərinin görülməsi 
tələb olunur. Direktiv belə vəziyyət üçün xüsusi xəbərdarlıq nişanı–
“Istehlakçı, ehtiyatlı ol” nişanını nəzərdə tutmuşdur.  

AB ölkələri üçün vahid uyğunluq qiymətləndirilməsi sistemini 
tətbiq edərkən, milli sertifikatlaşdırma sistemlərinin bu sistemdə yeri, 
rolu və prosedurların qarşılıqlı tanınması ilə bağlı bir sıra, heç də 
sadə olmayan problemləri meydana çıxmışdır. Bu problemlərin həlli 
yollarından biri xüsusi orqanın-Sınaqlar və sertifikatlaşdırma üzrə 
Avropa təşkilatının (SSAT-EOIS) yaradılması olmuşdur. 

Sınaqlar və sertifikatlaşdırma üzrə Avropa təşkilatı. 1990-
cı ildə qarşılıqlı anlaşma haqqında Memoranduma əsasən AB 
Komissiyası, azad ticarət üzrə Avropa assosiasiyasının (ATAA–
EAST) Katibliyi və Standartlaşdırma üzrə Avropa Komitəsi (SAK–
SEN), Elektrotexnikada standartlaşdırma üzrə Avropa Komitəsi 
(ESAK–SEHELEK)) tərəfindən sınaqlar və sertifikatlaşdırma üzrə 
Avropa təşkilatı (SSAT–EONS) təsis edilmişdir. 1993-cü ildə SSAT 
asılı olmayan qeyri-ticarət Beynəlxalq assosiasiyası statusunu 
almışdır. 

SSAT-a, fəaliyyətləri sertifikatlaşdırma və sınaqlarla bağlı olan 
uyğunluğun qiymətləndirilməsi üzrə 18 Avropa ölkəsinin və 8 Avropa 
təşkilatının milli komitələri daxildir. Bunlar informasiya texnikası üzrə 
Avropa komitəsi (ITAK–ESITC), keyfiyyət sisteminin attestasiyası və 
sertifikatlaşdırılması üzrə Avropa komitəsi (KSASAK–EQS), laborato-
riyaların akkreditasiyası üzrə Qərbi Avropa təşkilatı (LAQAT–
WELAC), AB istehsalçılarının Məsləhətçi Şurası, ATAA 
istehlakçılarının Məsləhətçi Şurası, laboratoriyaların attestasiyası üzrə 
Avropa təşkilatı (LAAT–EUROLAB), kalibrləyici laboratoriyaların 
akkreditasiyasının qarşılıqlı tanınması üzrə Qərbi Avropa təşkilatıdır 
(KLAQTQAT–WECC). 
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SSAT-ın əsas vəzfəsi məhsulların və xidmətlərin sərbəst 
yerdəyişməsini, təmiz rəqabəti təmin etmək üçün uyğunluğun 
qiymətləndirilməsi ilə məşğul olan üzv ölkələrdə və Avropa 
təşkilatları arasında qarşılıqlı anlaşmanın və qarşılıqlı inamın 
bərqərar edilməsidir. SSAT-ın məqsədi elə bir mühitin 
yaradılmasıdır ki, burada maraqlı tərəflər üçün sınaqlardan, yaxud 
sertifikatlaşdırmadan keçmiş məhsulların, xidmətlərin və texnoloji 
proseslərin təkrar yoxlamalardan keçirilməsinə ehtiyac qalmasın. 

SSAT həm həqiqi, həm də assosiasiya olunmuş üzvlük nəzərdə 
tutur. Təşkilatın həqiqi üzvləri səsvermə hüququna malikdir. Həqiqi 
üzvlər milli və milli Avropa üzvlərinə bölünürlər. Milli üzv–AB-nin 
və ATAA-nın üzv ölkələrinin bütün maraqlı təşkilatlarını təmsil 
etməyə hüququ olan orqandır. Avropa üzvü–AB-nın və ATAA-nın 
beşdən az olmayaraq üzv ölkəsini birləşdirən və həmçinin 
sahələrarası maraqları əks etdirən ixtiyari qrupdur. Gəlirsiz işləyən 
ixtiyari Avropa təşkilatı, səsvermə hüququ olmadan, SSAT-ın 
assosiasiya olunmuş üzvü ola bilər. 

SSAT xarici əlaqələri (AB-nin üzvü olmayan ölkələrlə 
sınaqların və sertifikatlaşdırmanın nəticələrinin qarşılıqlı tanınması 
haqqında müqavilələrin bağlanması) yerinə yetirir və sahə 
komitələrinin qüvvələri ilə AB-nin daxilində EN 45000 seriyalı 
Avropa standartları əsasında, uyğun müqavilələrin bağlanmasına kö-
mək edir. Məhsulu xarici ölkələrə göndərənlər (ixrac edənlər) 
bilməlidirlər ki, Qərbi Avropa ölkələrinin bazarlarında 45000 seriyalı 
Avropa normalarının tələblərinə uyğun mərkəzlər tərəfindən verilmiş 
sertifikatlar tanınır. 

EN 45000 seriyalı yeddi Avropa standartı sınaqlara, 
sertifikatlaşdırmaya və sınaq mərkəzlərinin akkreditasiyasına 
aiddirlər. Onlarda sınaq laboratoriyalarının fəaliyyətinin 
qiymətləndirilməsi (EN 45000 və EN 45002), sınaq laborato-
riyalarının akkreditasiyası üzrə orqanların qiymətləndirilməsi (EN 
45003) meyarları saxlanılır. EN 45011, EN 45012, EN 45013, EN 
45014 standartları sertifikatlaşdırma orqanlarının, keyfiyyət 
sisteminin və heyətin sertifikatlaşdırılması üzrə orqanların işlərinə 
tələbləri əks etdirir. Bu standartda məhsulun standartın tələblərinə 
uyğunluğu haqqında təchizatçının deklarasiya forması da verilir. Bu 
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standartların rəsmi olaraq milli standartlar kimi qəbul olunması, 
müxtəlif sertifikatlaşdırma və sınaq mərkəzlərinin sertifikatlaşdırma 
və sınaqlarının nəticələrinə yüksək inam səviyyəsinin yaranmasını 
mümkün edir. AB ölkələrində hökumət səviyyəsində ancaq o mər-
kəzlər tanınır ki, onlar öz fəaliyyətlərini 45000 seriyalı Avropa 
normalarına tam uyğun təşkil edir. 

SSAT strukturunda aşağıdakı qurumlar fəaliyyət göstərir: şura, 
xüsusiləşdirilmiş komitələr, sahə komitələri, müqavilələri idarə etmə 
qrupları, kömək üçün inzibati infrastruktur. 

Şura, uyğunluğun qiymətləndirilməsi üzrə fəaliyyəti 
əlaqələndirir, qiymətləndirmə prinsiplərinə və prosedurlarına 
yanaşmada aşkarlığı təmin edir, təşkilatın fəaliyyəti haqqında 
informasiyanı nəşr edir, sınaqların nəticələrinin qarşılıqlı 
tanınmasında, perspektivliliyin təyin edilməsində AB Komitəsinə 
kömək edir və prosedurların düzgünlüyünə nəzarət edir. Şura aşağıda 
adı çəkilən 14 üzvdən ibarətdir: bir üzv təşkilatda olan dövlətlərin 
ümumi maraqlarını təmsil edir; üç üzv–istehlakçı təşkilatlardan, 
həmkarlardan və Avropa Sənayesi Təşkilatından; bir üzv–hər xüsusi 
və sahə komitələrindən, AB Komissiyasından və standartlaşdırma 
üzrə hər Avropa Təşkilatından. 

Xüsusiləşdirilmiş komitələr qaydaları və prosedurları 
işləyir, onların yerinə yetirilməsinə nəzarət edir, öz ekspertlərinin 
qüvvələri ilə texniki ekspertizaları təşkil edir, sertifikatlaşdırma, 
sınaqlar, yaxud nəzarət üzrə qarşılıqlı tanınma haqqında müqavilə-
lərin bağlanmasına kömək edir, məhsulun keyfiyyətinin idarə 
olunması sahəsində EN 29000 və sınaqlar sahəsində EN 45000 
əsas Avropa standartlarının şərhi (interpretasiyası) və tətbiqi üzrə 
məsləhətlər verir və texniki kömək göstərir. 

Sahə komitələri, istehsalçılar, istehlakçılar və digərləri də 
daxil olmaqla üzv ölkələrdən və maraqlı tərəflərin 
nümayəndələrindən təşkil olunurlar. Onların fəaliyyəti istehsalın 
müəyyən sahəsinin xüsusiyyətlərinə və tələbatlarına uyğun 
konkretləşdirilir. Ümumiyyətlə, sahə komitələri maraqlı tərəfləri 
lazımi informasiya ilə təmin etməlidir; qarşılıqlı tanınma haqqında, o 
cümlədən beynəlxalq səviyyədə müqavilələrin bağlanması üzrə 
sahələrdə görülən işləri uzlaşdırmalıdırlar; AB-nin hüdudlarından 
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kənarda digər regionların və ölkələrin analoji təşkilatları ilə əlaqələr 
saxlamalıdırlar. 

Müqavilələri idarəetmə qrupları qarşılıqlı tanınma haqqında 
müqavilələrin bağlanması üçün qaydalar işləyir və onların yerinə 
yetirilməsinə nəzarət edir, milli sertifikatlaşdırma sistemlərinin 
fəaliyyətini müşahidə edir, şura, sahə və xüsusiləşdirilmiş 
komitələrlə daimi əlaqə saxlayır, onları öz işi və yaranmış 
ehtiyaclarla (tələbatlarla) tanış edir. 

Kömək üçün inzibati infrastruktura standartlaşdırma üzrə 
Avropa Komitəsinin (SAK–SEN) və elektrotexnikada 
standartlaşdırma üzrə Avropa Komitəsinin (ESAK–SENќLEK) 
imkanları ilə təmin olunur. Infrastrukturda əsas yeri informasiya ilə 
təmin etmək tutur. Standartlaşdırma üzrə vahid informasiya sis-
temindən (SVIS–ISIS) AB-nin üzv ölkələrinin standartlaşdır-ma üzrə 
bütün təşkilatları istifadə edir. 

Sertifikatlaşdırma, sınaqlar və sınaq laboratoriyaları haqqında 
informasiyanı “Promoloq-Sertifikat” sistemi təqdim edir. Bu sistemə 
müəyyən normativ sənədlərə uyğunluğa sertifikatlaşdırılmış 
məhsullar, bu sənədlərin özləri, müəyyən növ məmulatlar üçün 
sertifikatlaşdırma sisteminin xüsusiyyətləri, konkret 
sertifikatlaşdırma sisteminin qaydaları və prosedurları, uyğunluq 
nişanları, konkret məmulatın analoqları, onu hazırlayanlara, təhlükə-
sizlik xarakteristikalarına, keyfiyyətə və s. aid ətraflı və geniş 
məlumatlar daxil edilmişdir. Nəzərdə tutulur ki, bu informasiya 
sisteminə, gələcəkdə, SVIS-in bir hissəsi kimi baxılacaqdır: 

Sertifikatlaşdırma sahəsində AB-nin siyasəti keyfiyyət üzrə 
siyasətlə uzlaşdırılır ki, onun da əsas müddəaları aşağıdakılardır. 

İnsanların sağlamlığını qorumaq, onların təhlükəsizliyini təmin 
etmək, ətraf mühiti qorumaq vacib olduğundan məhsulun əsas 
tələblərə uyğunluğu məcburi olmalıdır. Məcburi uyğunluğa, 
effektivliyin yüksəldilməsinə, rəqabətə davamlılığa və 
mükəmməlliyə nail olmağa yönəlmiş, idarəetmə metodlarını tətbiq 
etmək qeyri-məqbuldur. AB-nin keyfiyyət sahəsində siyasəti “üfiqi 
yaxınlaşma” prinsipi bazasında qurulur. Onun əsas mahiyyəti 
rəqabətə davamlılığı aşağı olan sahələri irəli “çəkmək” və üstünlük 
əldə etməklə orada mövqeləri möhkəmləndirməkdir. Bu, sənayenin 
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hər hansı bir sahəsində bütün qüvvələrin cəmləşdirilməsi ilə bağlı 
olmamalıdır. Bu konsepsiyanın əsas məqsədi Avropa İttifaqı 
vətəndaşlarının həyat səviyyəsinin yüksəldilməsidir. 

Keyfiyyətin idarə olunmasına belə yanaşma strateji idarə 
olunmaya yeni metodla yaxınlaşmanı tələb edir. Bu da keyfiyyətin 
ümumi idarə olunması TQM (total dualite manegment) 
konsepsiyasına daha çox uyğundur. Xarici ölkələrdə TQM-ə 
keyfiyyətin idarə olunmasının daha yüksək pilləsi kimi baxılır. 

AB keyfiyyət sahəsində siyasətin aşağıdakı əsas məqsədlərini 
təyin edir: 

• Avropa firmalarının daxili və xarici bazarlarda rəqabətə 
davamlılığının yüksəldilməsi; 

• vahid bazarın texniki əsasını təmin edən infrastrukturun 
inkişaf etdirilməsi; 

• təchizatçıların və istehlakçıların partnyorluğunun möh-
kəmləndirilməsi; 

• əməyin keyfiyyətinin və effektivliyinin yüksəldilməsi; 
• Avropanın sənaye potensialının artırılması. 
Göstərilən məqsədlər uyğunluğun qiymətləndirilməsi siyasəti 

ilə uzlaşır. Sertifikatlaşdırma praktikası isə öz növbəsində, keyfiyyət 
və rəqabətə davamlılıq sahəsində,       AB-nin siyasətinin ümumi 
məqsədlərinə nail olmasına kömək edir. 

AB-də sertifikatlaşdırma məhsulun keyfiyyətinin idarə 
olunması sferasına dərin nüfuz etmişdir. Faktiki olaraq, bütün Qərbi 
Avropa ölkələri keyfiyyət sistemlərini İSO 9000 standartlarının 
uyğunluğuna sertifikatlaşdırmışdır və daha yüksək pilləyə–TQM-dən 
istifadəyə keçirmişdir. Bu da öz növbəsində keyfiyyətin idarə 
olunmasının strategiyası kimi qəbul edilmişdir. 

 
18.2. MDB-də sertifikatlaşdırma 

 
MDB məkanında sertifikatlaşdırma üzrə fəaliyyətin 

istiqamətini təyin edən əsas sənəd 1992-ci ildə imzalanmış 
Standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma sahəsində 
razılaşdırılmış siyasətin aparılması haqqında” Müqavilədir. 
Müqavilənin sertifikatlaşdırmaya aid müddəaları əsasında birliyin 
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ölkələri sertifikatlaşdırma sisteminin formalaşdırılmasında, 
realizəsində və bu sahədə işlərin təşkilində tam sərbəstliyə 
malikdirlər. Onlar İSO/BEK-in Rəhbəredici sənədləri və bu sahədə 
yığılmış təcrübəni nəzərə almaqla milli sertifikatlaşdırma sistemlərini 
formalaşdırır. 

Rusiyanın ГОСТ R Sistemi daha çox beynəlxalq qaydalarla 
uzlaşdırıldığından MDB ölkələri sertifikatlaşdırma üzrə metodik 
sənədləri tərtib edərkən Rusiyanın qaydalarını əsas götürmüşdür. 

Müqaviləni imzalayan dövlətlər sertifikatlaşdırma üzrə 
orqanların, sınaq laboratoriyalarının sınaqlarının və sertifikatlaşdır-
manın nəticələrinin, qarşılıqlı təchiz olunan məhsula sertifikatların və 
uyğunluq nişanlarının qarşılıqlı tanınması haqqında razılıq əldə 
etmişlər. Sonrakı qarşılıqlı tanınma üçün aşağıdakı akkreditasiya 
şərtləri də qəbul edilmişdir: milli sertifikatlaşdırma sistemində 
orqanların və laboratoriyaların akkreditasiyası; sınaq laboratoriyala-
rının sınaqları dövlətlərarası standartlar əsasında aparmaq üçün 
praktiki təcrübəsinin olması; MDB ölkələrinin qoşulduğu və tanınma 
haqqında məsələləri həll edən, beynəlxalq sertifikatlaşdırma 
sistemlərində akkreditasiya. 

Beynəlxalq sertifikatlaşdırma sistemlərində tərəflər müstəqil 
iştirak edir. Müqavilə, tərəflərin beynəlxalq sertifikatlaşdırma 
sisteminin qaydalarından irəli gələn hüquq və vəzifələrinə toxunmur. 

Sertifikatlaşdırma sınaqları ixtiyari ölkənin akkreditasiya 
olunmuş laboratoriyasında aparıla bilər. 

Müqavilənin iştirakçısı olan ölkələrdə tanınmış beynəlxalq, 
dövlətlərarası, yaxud milli standartlar sertifikatlaşdırmanın normativ 
bazası kimi qəbul edilmişdir. 

Müqaviləni imzalayan ölkələr qarşılıqlı təchizolunan məhsulun 
məcburi sertifikatlaşdırılmasının mərhələli tətbiq olunma qaydasını 
razılaşdırmaq, sınaqların nəticələrinin obyektivliyini və məhsulun 
sertifikatlaşdırılmasının nəticələrinin düzgünlüyünü təmin etmək 
barədə razılığa gəlmişlər. 

Məhsulu idxal edən ölkədə sertifikatlaşdırmanın tələblərinin 
gözlənilmədiyi müəyyən olunduğu halda milli sertifikatlaşdırma 
orqanı öz ölkəsində sertifikatların tanınmasını saxlama səlahiyyətinə 
malikdir, bu barədə məhsulu ixrac edən ölkənin milli orqanına və 
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standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma üzrə Dövlət-
lərarası Şuranın Texniki katibliyinə xəbər verməlidir. 

Sertifikatlaşdırma üzrə razılaşdırılmış siyasətin sonrakı inkişafı 
1994-cü il üçün imzalanmış “Sertifikatlaşdırma üzrə işlərin 
aparılması və qarşılıqlı tanınması prinsipləri haqqında Müqavilə” 
sənədində öz əksini tapmışdır. Bu Müqavilənin əsas müddəaları 
aşağıdakıların tanınmasını təmin edir: 

• təsdiq olunmuş siyahıya uyğun olan və məcburi 
sertifikatlaşdırılmalı məhsullara və xidmətlərə sınaq protokollarını, 
sertifikatların və uyğunluq nişanlarının qarşılıqlı tanınması; milli 
sertifikatlaşdırma sistemlərinin və onların verdikləri sertifikatların, 
müəyyən olunmuş prosedurların gözlənildiyi şərt daxilində qarşılıqlı 
tanınması; 

• Müqavilənin iştirakçısı olan ölkələrin ekspertlərinin 
fikirlərini (rəylərini, mülahizələrini) nəzərə almaqla standartlaşdırma, 
metrologiya və sertifikatlaşdırma üzrə milli orqanlar tərəfindən 
sertifikatlaşdırma üzrə orqanların akkreditasiyası; 

• Müqavilənin iştirakçısı olan ölkələrin sertifikatlaşdırılmış 
məhsula inspeksion nəzarətin yerinə yetirilməsi hüququ; 

• MDB-yə üzv ölkələrin heç də hamısı eyni səviyyədə 
qarşılıqlı tanınma haqqında çoxtərəfli müqavilələrin bağlanmasına 
hazır olmadığı üçün qərara alınmışdır ki, hələlik ikitərəfli 
müqavilələr bağlansın. Belə müqavilələr milli sertifikatlaşdırma 
orqanları səviyyəsində bağlanır. 

 Sertifikatlaşdırma sahəsində qarşılıqlı tanınma haqqında 
müqavilə aşağıdakıları təyin edir: 

• milli sertifikatlaşdırma sistemlərində akkreditasiya olunmuş 
sertifikatlaşdırma orqanlarının və sınaq laboratoriya-larının qarşılıqlı 
tanınması şərtlərinin və prosedurlarının konkret müddətlərini; 

• qarşılıqlı tanınma haqqında Müqavilə çərçivəsində göndə-
rilən məhsulun təhlükəsizliyinin təsdiq olunması qaydasını, 
istehsalçının və sertifikatı verən orqanın ixrac olunan məhsulun 
təhlükəsizliyinə cavabdehliyini. İxrac edən ölkənin sertifikatını məh-
sulu qəbul edən tərəf, xarici sertifikatların tanınması üçün nəzərdə 
tutulmuş qaydada tanıyır. 

MDB məkanında sertifikatlaşdırmanın inkişafı istiqamə-tində 
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mütərəqqi addım, Müqavilənin iştirakçısı olan ölkələr üçün, 
standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma üzrə vahid 
tələbləri müəyyən edən normativ sənədlərin qəbul edilməsi 
olmuşdur. Bunlar, həmcins qrup məhsulların sertifikatlaşdırılması 
qaydasını və bir sıra xidmət növlərini müəyyən edən, dövlətlərarası 
normativ sənədlərdir. 

Dövlətlərarası Şuranın qəbul etdiyi qərarlar arasında bütün 
iştirakçı ölkələr üçün laboratoriyaların akkreditasiyası üzrə Avropa 
təşkilatına oxşar akkreditasiya üzrə Avropa - Asiya regional təşkilatı 
(EAL) haqqında razılıq mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Sertifikatlaşdırmanın təşkilində Dövlətlərarası Şura tərəfindən 
ölçmə vasitələrinin sertifikatlaşdırılması haqqında Əsasnamənin 
qəbul edilməsini də irəliləyiş saymaq olar. Əsasnamədə deyilir 
«Müqavilənin iştirakçısı olan ölkədən ölçmə vasitələrinin idxalına 
(ixracına) maraqlı olan təşkilat öz milli orqanı vasitəsilə ixrac (idxal) 
edən ölkənin milli orqanına sertifikat və yoxlama metodikası ilə 
birlikdə istismar sənədlərini təqdim edir». Bu vəziyyət qarşılıqlı 
təchiz olunan məhsulun sınaqlarının nəticələrinin iştirakçılar 
tərəfindən tanınması üçün prinsipial əhəmiyyətə malikdir. 

Standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma üzrə 
Dövlətlərarası Şura daimi fəaliyyətdə olan texniki katibliyin və bir 
neçə işçi qrupun işinə rəhbərlik edir. Onların arasında aşağıdakı 
qrupları göstərmək olar: standartlaşdırma, vaxtın və tezliyin 
vahidliyinin təmini, texniki-iqtisadi və sosial informasiyanın 
sinifləşdirilməsi və kodlaşdırılması, standart nümunələr və s. üzrə 
qruplar. 

Dövlətlərarası Şuranın fəaliyyətində aşağıdakıları əsas 
nailiyyət saymaq olar: 

• keçmiş SSRİ-nin normativ sənədlərinin, bütün fondlarının 
və etalonlar bazasının saxlanılması. Bu MDB çərçivəsində 
standartlaşdırmanın və metrologiyanın təkmilləşdirilməsi üzrə 
dövlətlərarası proqramların işlənməsi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb 
edir; 

• MDB-yə üzv ölkələrin standartlaşdırma, metrologiya və 
sertifikatlaşdırma üzrə milli qanunlarının harmonikləşdirilməsi; 

• standartlaşdırma, metrologiya və sertifikatlaşdırma 
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sahələrində, ümumi iqtisadi məkanın və istehsal sferasında 
inteqrasiyanın möhkəmləndirilməsinə kömək edən, dövlətlərarası və 
sahələrarası müqavilələrin hazırlanması. 

Sertifikatlaşdırmada əsas istiqamət qarşılıqlı təchiz olunan 
məhsulun təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir. Bu da milli 
sertifikatlaşdırma sistemlərinin qarşılıqlı tanınması ilə bağlıdır. Bu 
sahədə çətinlik təşkilatın inkişafının MDB-nin üzv ölkələrində 
sertifikatlaşdırma praktikasının eyni səviyyədə olmamasıdır. Bu 
problemin həlli həmcins məhsulun sertifikatlaşdırılmasının dövlətlər-
arası sistemlərinin yaradılmasına imkan verəcəkdir. 

Milli sertifikatlaşdırma sistemləri təşkilati və metodik planda 
təkmilləşməkdə davam edir.  
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XIX FƏSİL. EKOLOJİ SERTİFİKATLAŞDIRMA 
 
Ekoloji sertifikatlaşdırmanın məqsədi istehsalatçıları elə 

texnoloji proeseslərin tətbiq edilməsinə və elə məhsulların 
işlənməsinə stimullaşdırmaqdır ki, onlar təbiəti minimum 
çirkləndirsin, istehlakçıya onun həyatı, sağlamlığı, əmlakı və 
yaşadığı mühit üçün məhsulun təhlükəsiz olduğuna təminat versin. 

Bir çox növ məhsullar üçün ekoloji sertifikat, yaxud nişan 
onların rəqabətə davamlılığı üçün təyinedici faktordur. 

MDB ölkələrində ekoloji sertifikatlaşdırma, bu sahədə xeyli iş 
görüldüyünə baxmayaraq, lazımi səviyyədə inkişaf etməmişdir. 
Hələlik bu sahəyə aid obyektlər müəyyən edilmişdir. Onlar üç qrupa 
bölünürlər: 

1. Dövlət standartlarının ekoloji tələblər qoyduğu məhsullar, 
proseslər, işlər və xidmətlər, yəni onlar mövcud qanunvericiliyə 
uyğun olaraq məcburi sertifikatlaşdırılmalıdır; 

2. Ekoloji xüsusiyyətlərinə görə mövcud Sistemlərin qay-
dalarına uyğun sertifikatlaşdırılması mümkün olmayan obyektlər; 

3. Mahiyyətcə bütün təşkiledicilərlə birgə ətraf mühitə 
normativ tələblər və sertifikatlaşdırma prosedurları işlənməmişdir. 

Üçüncü qrupun obyektlərinin vəziyyətinin qiymətlən-
dirilməsində aydınlıq olmadığından, digər iki qrup obyektlərin 
sertifikatlaşdırılmasının inkişafı ləngiyir. Ətraf mühitin keyfiyyətinin 
qiymətləndirilməsini, birbaşa xüsusiləşdirilmiş təbiəti mühafizə 
orqanlarını, nəzarət orqanlarını, yerli özünüidarə orqanlarını, 
təbiətdən istifadə edənləri və Elmlər Akademiyasının bəzi şöbələrini 
təmsil edən müxtəlif sahə təşkilatları aparır. Müxtəlif tərəflərin 
təqdim etdikləri qiymətləndirmə üçün verilənləri, bir qayda olaraq 
müqayisə etmək mümkün deyildir. Səhvin qiyməti o qədər  böyük 
ola bilər ki, bu da uyğunluğun qiymətləndirilməsinin obyektiv və 
müstəqil üsulu kimi, sertifikatlaşdırmanın əhəmiyyətini göstərir. Bu-
nun üçün ekoloji sertifikatlaşdırma obyektlərinin daha dəqiq 
sinifləşdirilməsi aparılmalıdır (şəkil 19.1.). 

Sxemdən göründüyü kimi, obyektlər dörd növə    ayrılırlar: ətraf 
mühitin obyektləri, ətraf mühiti çirkləndirən mənbələr, təbiəti mühafizə 
təyinatlı məhsullar, ekoloji informasiyalı resurslar, məhsullar və 
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texnologiyalar. 
Ekoloji sertifikatlaşdırmanın digər mühüm məsələsi işti-

rakçıların tərkibidir. Onların rolu birinci, ikinci və üçüncü tərəf kimi 
təyin edilir. “Məhsulların və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması 
haqqında” qanun bir sıra məhsullara aid obyektlərə tətbiq oluna bilər. 
Digər obyektlər üçün isə ekoloji sertifikatlaşdırma haqqında qanun 
lazımdır. Bu da hal-hazırda, MDB ölkələrində yoxdur. 
Sertifikatlaşdırma xidmətlərinin kim tərəfindən maliyyələşdiriləcəyi də 
həll olunmamışdır. Çox güman ki, əsas ağırlıq təbiətdən istifadə 
edənlərin üzərinə düşəcəkdir. 

Ekoloji sertifikatlaşdırmanın aktual sferası tullantılardır. Bu 
sahədə sertifikatlaşdırma, tullantıların yaşayış mühitinə təhlükəli 
təsirinin aradan götürülməsinə və onlardan ikinci xammal kimi 
maksimum istifadə olunmasına yönəlmişdir.  

Içməli suyun sertifikatlaşdırılması probleminin həllində xeyli 
irəliləyişlər vardır ki, bu da sertifikatlaşdırma obyektinə texniki 
tələblərin normalaşdırılması ilə bağlıdır. 1995-ci ildə Rusiyada 
“Suyun keyfiyyəti. İçməli su. Keyfiyyətə nəzarət” dövlət standartı 
qəbul olunmuşdur. Təsərrüfat-içməli su təchizatında istifadə olunan 
içməli suyun, materialların, texnoloji proseslərin və avadanlıqların 
sertifikatlaşdırılması sistemi yaradılmışdır. Müxtəlif qablara 
doldurulmuş içməli suyun sertifikatlaşdırılması aparılır, 
mərkəzləşdirilmiş su təchizatı sistemlərindən daxil olan içməli suyun 
sertifikatlaşdırılması problemi həll edilir. 

Yeni növ məhsulların və proseslərin ekolojiliyinin qiy-
mətləndirilməsinə böyük diqqət yetirilir. Məsələn: yeni 
konstruksiyalara və texnologiyalara ekoloji tələblərin stan-
dartlaşdırılması üzrə işlərə başlanmışdır. 

Qərbi Avropa ölkələrində ekoloji sertifikatlaşdırma kifayət 
qədər geniş inkişaf etmişdir. Ekoloji sertifikatlaşdırma adi 
sertifikatlaşdırmanı tamamlayır və demək olar ki, həmişə məcburi 
xarakter daşıyır. 

Fransada kənd təsərrüfatı məhsullarının ekosertifikat-
laşdırılması 1960-cı ildə qanunvericilik qaydasında təsis olunmuşdur. 
Onun əsasında məhsulların növləri üzrə ekonişanlar tətbiq edilmişdir. 
Bu nişanlar “qırmızı nişan” adı almışdır. Bütün ekonişanları milli 
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uyğunluq nişanı NF tamamlayır. 
 

 
 

Şəkil 19.1. Ekoloji sertifikatlaşdırma  
obyektlərinin sinifləşdirilməsi 

 
Ekosertifikatlaşdırmanın prinsipləri istehlakçılar və ətraf mühit 

üçün məhsulun təhlükəsizliyinin, Avropa ekosertifikatlaşdırmasına 
uyğunluğunun təmin edilməsindən və bazarlarda ekoloji vəziyyətin 
nəzərə alınmasından ibarətdir. Fransada ekosertifikatlaşdırmanın əsas 
qaydaları istehlakçılar tərəfindən (imkan daxilində) ekoloji təmiz 
məhsulların nəzarətinin aparılmasını, istehlakçıların və ətraf mühitin 
qorunması üzrə ictimai təşkilatların nümayəndələrinin ekosertifikat 
verən orqanın tərkibinə məcburi daxil olmasını, sertifikatlaşdırılan 
məhsulun bütün həyat tsiklinin ekosertifikat-laşdırma ilə əhatə 
edilməsini və istehsalçıda ekosertifikat almağa iqtisadi maraq 
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oyatmasını nəzərdə tutur. 
 

 
 

Şəkil 19.2.  
Ekonişan  

“Mavi Mələk” 

Şəkil 19.3.  
“Grüne Punkt”- 

“Yaşıl nöqtə” nişanı 
 
Qazanılmış təcrübə vahid milli ekosertifikatlaşdırma sistemini 

tətbiq etməyə imkan vermişdir. Sistemin şüarı belədir: istehlakçılar 
məhsulun ziyanı haqqında hər şeyi bilməməlidir və onlar arxayın 
olmalıdırlar ki, NF nişanlı məhsul hər cəhətcə ən təhlükəsiz 
məhsuldur. 

Almaniyada ekosertifikatlaşdırma işlərinə 1974-cü ildən 
başlanmışdır. Bir neçə ildən sonra ekonişan -“Mavi mələk” təsdiq 
olunmuşdur (şəkil 19.2.). Bu nişan ölkədən xaricdə də tanınır. 

“Mavi mələk” nişanının verilməsi ilə ekosertifikatlaşdırmanın in-
kişafı BMT-nin ətraf mühitin qorunması proqramı ilə bağlıdır. Bu 
nişanla markalanmış məhsul, onun ekoloji təhlükəsizliyinə təminat 
verən, müəyyən olunmuş qrup kriteriyalara uyğun olur. Məsələn: av-
tomobilin ekonişanlı olması, onun işlənmiş qazları təmizləyən etibarlı 
sistemlə təchiz olunduğunu göstərir. 

Almaniyanın ekosertifikatlaşdırma proseduru diqqətə layiqdir. 
Ilk mərhələdə ekonişana namizəd məhsul açıq təqdim olunur. Ətraf 
mühit üzrə Federal büro səlahiyyətli komissiya yaradılır. Komissiya 
rəyləri analiz edir, keyfiyyətə və sertifikatlaşdırmaya təminat üzrə 
Almaniya institutuna ekosertifikatlaşdırmaya sifarişin baxılmasına 
tapşırıq verir. Sertifikatlaşdırmanın texniki şərtlərini, Sistemin mər-
kəzi orqanı kimi, ətraf mühit üzrə Federal büro işləyir. Sifarişin ba-
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xılmasında keyfiyyətə və sertifikatlaşdırmaya təminat üzrə Almaniya 
institutu, ətraf mühitin qorunması üzrə Federal büro, Alman sənaye 
Konfransı, istehlakçılar Assosiasiyası, Ticarət Assosiasiyası, 
ekspertlər iştirak edirlər. Sifarişə baxıldıqdan sonra nəticələrə görə 
jüri üçün məsləhətlər işlənir. Jüri bütün mərhələlərin nəticələrini, 
istehsalçının uyğunluğa sübutlarını, prosedurda iştirak üçün təyin 
olunmuş təşkilatların rəylərini nəzərə alır. 

Əvvəllər ancaq Almaniyada istifadə olunan “Mavi mələk” və 
“Yaşıl nöqtə” ekonişanlarından indi bütün Avropada istifadə olunur. 

Geniş yayılmış ekonişan “Yaşıl nöqtə” (şəkil 19.3.) tul-
lantılardan ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısını almaq üzrə tədbirlər 
sistemində tətbiq olunur. 

Qabın üzərində bu nişanın olması onun yenidən emalının müm-
künlüyünü göstərir. Odur ki, sivil ölkələrdə istehlakçılar “Yaşıl nöq-
tə” ilə markalanmış qabları xüsusi konteynerlərə tullayırlar. 

Digər ekonişanlar (təkcə Almaniyanın yox) istehlakçıları sa-
tılan məhsulun müxtəlif ekoloji xarakteristikaları haqqında məlumat-
landırırlar ki, bu da onların çoxlu sayda analoqların arasından 
seçilməsində əsas meyar rolunu oynayır (şəkil 19.4-19.9). 

Sertifikatı və ekonişandan istifadə etməyə icazəni alaraq 
istehsalçı müəssisə özünü reklam etmək üçün, keyfiyyətin təminatı 
üzrə Almaniya institutu ilə müqavilə bağlaya bilər. 

“Mavi mələk” nişanı yalnız kənd təsərrüfatını, əczaçılığı, 
məişət təyinatlı məhsulları əhatə etmir. Ona görə də 
ekosertifikatlaşdırmanın gələcəkdə inkişaf etdirilməsi və 
təkmilləşdirilməsi istisna olunmur. 

Danimarka ətraf mühitin mühafizəsi məsələlərində Avropada 
xüsusi mövqe tutur. Bunu izah edən faktorlardan biri odur ki, o, 
təbiətin “əsas çirkləndiriciləri” olan Şərqi Avropa, Böyük Britaniya 
və İsveçrə ilə həmsərhəddir. Ölkədə kimyəvi məhsul-ların və onların 
komponentlərinin istehsalını və istifadəsini nizamlayan qanun 
fəaliyyət göstərir. Bu qanunda ekosertifikatlaşdırmanın prinsipləri də 
öz əksini tapmışdır. Danimarkanın parlamenti, digər ölkələrdən fərqli 
olaraq, ekologiya sahəsində AB-nin bütün fəaliyyətini nəzərə alır. 
Məsələn: Almaniyada ictimaiyyət ekosertifikatlaşdırmanı hər bir 
ölkənin son dərəcə milli işi sayır. Danimarka hökuməti ekonişanların 
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tətbiqinə kömək edir, lakin hesab edir ki, bu könüllü xarakter 
daşımalıdır,  bununla bərabər nişanlar qanunla qorunur. 

Danimarkanın istehlakçıları mal alarkən ekonişanın olmasını 
mühüm arqument sayır. Lakin ekonişanların tətbiqi məcburi xarakter 
daşımadığından, çox halda istehlakçılar, ticarət ittifaqları və bəzən də 
ayrı-ayrı supermarketlər öz ekonişanlarından istifadə edirlər. Bu da 
İsveçrə bazarında ekonişanların rəqabətinə səbəb olur. Bu, 
Danimarka tərəfindən AB çərçivəsində ekosertifikatlaşdırmanın 
müdafiə edilməsini və vahid ekonişanın tətbiqini stimullaşdırır. 

Eyni zamanda Danimarka standartlaşdırma, sertifikatlaşdırma 
və akkreditasiya üzrə regional təşkilatların-SPT (INSTA), Ser 
PT(NORDEST) və APT (NORDA) tələblərini ödəyir. Bu təşkilatlar 
daha çox inkişaf etmiş ölkələrin ekoloji meyarlar bazasına əsaslanan 
və məhsulun həyat tsiklinin bütün mərhələlərini əhatə edən regional 
ekosertifikatlaşdırma sistemini işləmişlər. 

AB-də ekosertifikatlaşdırmanın prinsipləri qoruyucu təd-birlərə 
əsaslanır. Ətraf mühit üçün ziyanın qabağı, ilk növbədə, çirk-ləndirici 
mənbələrin ləğv edilməsi yolu ilə alınmalıdır. Ekoloji taraz-lığın 
pozulmasına səbəb olan şəxslərin maliyyə cavabdehliyi ikinci növbəli 
faktordur. Sertifikatlaşdırmanın effektivliyi ətraf mühit üçün məhsulların, 
xidmətlərin, proseslərin, yaxud digər ekosertifikatlaş-dırma obyektlərinin 
zərərsizlik meyarından birbaşa asılıdır. 

 

      
 

Şəkil 19.4. “Mal-yeyinti 
məhsulları üçün yararlılığa 

tədqiq edilmişdir” ekonişanı  

Şəkil 19.5. İstehsalçının yerin 
ozon qatının saxlanılması üzrə 

tələbləri yerinə yetirdiyini 
göstərən nişan 
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Şəkil 19.6.“Resayklinq”  

nişanı 
 

Şəkil 19.7. Təkrar xammaldan 
alınmış kağıza vurulmuş 

ekonişan (ABŞ) 
 
 

               
  

  
 
 
      
Öz mahiyyətinə görə (hər tərəfliliyinə, əhatə etməsinə görə) 
ekosertifikatlaşdırma meyarları standartlarda verilmiş ekolojilik parametr-
lərdən üstün olmalıdır. Belə meyarları geniş marketinq tədqiqatları 
əsasında təyin etmək mümkündür. 

AB Avropa ekosertifikatlaşdırmasının könüllülüyünü və onun 
bütün ölkələr üçün açıq xarakterli olmasını qeyd edir. Bu, milli 
ekosertifikatlaşdırmanın inkişafını inkar etmir. Bununla belə, 1993-cü ildə 
vahid bazara satış üçün buraxılan ekosertifikatlaşdırılmış məhsulun 
üstünlüyünü təyin edən AB Direktivi qəbul olunmuşdur. Belə məhsulun 
qiyməti təqribən iki dəfə artır. 

 

 

Şəkil 19.8. Məhsulun ətraf  
mühit  üçün təhlükəlilik 

nişanı 

Şəkil 19.9. Ətraf mühitin qorunması 
üzrə Yaponiyanın ekonişanı 
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AB Komissiyasının rəsmi bülleteni sertifikatlaşdırma obyektinin 

layihələndirmədən başlamış tullantıların utilizasiyasına kimi bütün həyat 
tsikli üçün ekoloji meyarları dövri olaraq nəşr edir. Meyarlar haqqında 
məlumat, məhsulun yararlılıq və meyarların tətbiq olunma müddətləri 
haqqında verilənlərlə müşayiət olunur. 

AB-da ekosertifikatlaşdırma sisteminin işlənməsi Almaniyanın 
“Mavi mələk” nişanına sertifikatlaşdırma sisteminə əsaslanır. Beləliklə, 
yuxarıda qeyd edildiyi kimi, ekosertifikatlaşdırma qaydaları bütün növ 
məhsullara aid deyildir.  

Ekosertifikatlaşdırılmalı və AB ekonişanı ilə markalanmalı 
məhsulların növləri və onların qiymətləndirilməsi  meyarlarının müəyyən 
edilməsi, AB-nin üzv ölkələrinin səlahiyyətli dövlət orqanlarına həvalə 
olunmuşdur. Prosesdə həmçinin sənayenin, istehlakçı cəmiyyətlərin, 
müstəqil alimlərin, ekoloji təşkilatların nümayəndələri də iştirak edirlər. 
Bu nümayəndələr regional səviyyədə xüsusi məsləhətçi forumlarda birlə-
şirlər. Avropa ekoloji nişanının verilməsi üzrə praktiki işlər milli 
səviyyədə aparılır. Burada təsdiq olunmuş meyarlara uyğunluğa ekoloji 
sınaqlar aparılır və ekonişanın verilməsi haqqında qərar çıxarılır. 

AB-də xüsusi nişanla (şəkil 19.10.) ekomarkalamaq qəbul 
olunmuşdur. 

Şəkil 19.10. AB-nin 
ekomarkalanma nişanı. 
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Nişanın tətbiqindən məqsəd  istehlakçıları alınan məhsulun ekolo-
jiliyi haqqında düzgün məlumatlandırmaq və istehsalçıları ətraf mühitin 
mühafizəsi üzrə normaların və tələblərin gözlənilməsinə stimullaşdırmaq-
dır. 

Ekonişan yeyinti məhsullarına, içkilərə və dərman preparatlarına 
aid deyildir. Ekonişanla elə məhsullar markalanırlar ki, onların tərkibində 
qorxulu, lakin buraxıla bilən hədlər daxilində olan maddələr və 
preparatlar olsun. İşarənin rəngi ağ fonda yaşıl, mavi və qara (və əksinə) 
ola bilər. Ekonişandan istifadə etmək hüququnu almaq üçün istehsalçı 
məhsulu, onun ekoloju qiymətləndirilməsi üçün təqdim etməlidir. Bu işlə, 
bir qayda olaraq, sertifikatlaşdırma orqanları məşğul olur. Bunun üçün 
hər bir məhsul növü üzrə ayrıca müqavilə bağlanmalıdır. Ekonişandan 
reklamda geniş istifadə olunur. O, məhsulun bazara daxil olmasına 
kömək edir və satıcının (istehsalçının) rəqabət mövqelərinə müsbət təsir 
göstərir. 

Məhsullara ekoloji tələblər çox aktual olduğundan, ekonişan isə 
satış səviyyəsinə birbaşa təsir etdiyindən, müasir bazarlarda ekonişanların 
qeyri-düzgün rəqabəti baş verir. Bu da istehsalçı tərəfindən ekomarka-
lamadan qeyri-qanuni istifadə edilməsinə, yaxud alıcılara tanış olmayan 
yeni nişanların təqdim edilməsinə səbəb olur. Bu həm alıcılara, həm də 
ekosertifikatlaşdırma ideyasının özünə ziyan vurur. 

Beləliklə, ekonişanları şərti olaraq iki qrupa bölmək olar: 
• insanın sağlamlığı və ətraf mühit üçün məhsulun təhlükəsizliyi 

haqqında məlumat verən ekonişan, “Mavi mələk” və digər nişanları bura 
aid etmək olar; 

• tullantıların yenidən emalının mümkünlüyü haqqında 
informasiya verən nişanlar və yazılar. Beləliklə, tullantılar təkrar xammal 
kimi utilizasiya olunur və təbiət qorunur. Bəzən bu qrupun nişanları 
məmulatın təkrar xammaldan alındığı haqqında məlumat verir (məsələn: 
plastmas əşyalar). Bu cür ekonişanlara “Yaşıl nöqtə” (Almaniya), “Re-
saykling” (ABŞ-da, Böyük Britaniyada, Şimali Avropa ölkələrində 
istifadə olunur) aiddir. Bu nişanlar məhsulun yerləşdirildiyi qabları 
sonrakı emal üçün qəbul məntəqələrinə təhvil verməyə çağırır. 

Ekoloji markalama və etiketləşdirmə məsələləri ilə standart-
laşdırma üzrə Beynəlxalq təşkilat (komitəaltı PKZ JSO/TK 207  “Ətraf 
mühit sahəsində etiketləşdirmə”) məşğul olur. 
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Ətraf mühitin idarə olunması və ekoloji audit üzrə rəhbərliyi əks 
etdirən 1400 seriyalı İSO beynəlxalq standartlarının qəbul edilməsi 
ekosertifikatlaşdırmanın təşkili və aparılması üçün əsas yaratmışdır. 

1998-ci ildə 55 ölkədə 5147 kompaniya, onların yaratdığı ətraf 
mühitin idarə olunması sistemlərinin İSO 14001 standartının tələblərinə 
uyğunluğuna sertifikatlaşdırılmışdır. 
 1999-cu ildə on Avropa ölkəsinin1 akkreditasiya üzrə milli 
orqanları ətraf mühitin mühafizəsinin idarə olunması sahəsində 
sertifikatlaşdırma üzrə orqanların akkreditasiyasının qarşılıqlı tanınması 
haqqında Müqavilə imzalanmışlar. Müqavilə sertifikatlaşdırma orqanları-
nın akkreditasiyası üzrə Avropa assosiasiyasının (EAS) və laborator-
iyaların akkreditasiya üzrə Avropa assosiasiyasının (EAL) birləşməsi nə-
ticəsində 1998-ci ildə yaradılmış, akkreditasiya üzrə Avropa 
assosiasiyasında (EA) əməkdaşlıq çərçivəsində imzalanmışdır. 

EA digər ölkələrin akkreditasiya sistemləri ilə ikitərəfli əlaqələrə 
malikdir. Müqaviləni imzalamış hər bir tərəf aşağıda göstərilən 
istiqamətlərdən birinin, yaxud bir neçəsinin işində iştirak edəcəyi barədə 
öhdəçilik götürür: 

• yoxlama laboratoriyaları; 
• sınaq laboratoriyaları; 
• məhsulun sertifikatlaşdırılması üzrə orqanlar; 
• keyfiyyət sisteminin sertifikatlaşdırılması üzrə orqanlar; 
• heyətin sertifikatlaşdırılması üzrə orqanlar; 
• ətraf mühitin idarə olunması sistemlərinin sertifikat-

laşdırılması üzrə orqanlar; 
• müfəttiş orqanları. 
Akkreditasiya üzrə orqanlar arasında yaradılmış qarşılıqlı 

tanınma formasının mühüm əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, o, ixtiyari 
qanunvericiliklə nizamlanan sahələrdə dövlətlərarası müqavilələrin 
bağlanması üçün əsas rolunu oynayır. 

                                                 
1 Мцгавиляни имзалайыблар: Данимарка, Финландийа, Франса, Алманийа, 

Ирландийа, Италийа, Норвеч, Испанийа, Исвеч, Бöйцк Британийа. 
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XX FƏSİL. XİDMƏTLƏRİN  
SERTİFİKATLAŞDIRILMASI 

 
Ümumdünya ticarət təşkilatına daxil olma prosesində 

danışıqların ən mürəkkəb hissəsi xidmətlər sferasıdır. Xidmətlərlə 
ticarət üzrə baş müqaviləyə (XTBM–QATS) qoşulma nəinki texniki 
maneə məsələlərinə, həmçinin fiziki şəxslərin, investisiyaların yerdə-
yişməsinə və bu sahədə digər daxili nizamlama problemlərinə 
toxunur. Baş müqavilə bank və sığorta xidmətlərini, qiymətli 
kağızlarla əməliyyatları, müxtəlif nəqliyyat növlərini, 
telekommunikasiyaları, tikintini, turizmi, təhsili, asudə vaxtı, tibbi 
xidmətləri və i.a. əhatə edir. QATS-a qoşulma hər bir ölkəyə hüquqi 
bərabərliyini pozmadan üzv ölkələrin xidmət bazarına yol açır. 

Həyat, sağlamlıq və əmlak üçün potensial qorxulu xidmətlərin 
məcburi sertifikatlaşdırılması aşağıdakı qanunlar əsasında həyata 
keçirilir: 

• məhsulların və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması haqqında;  
• yol hərəkətinin təhlükəsizliyi haqqında; 
• turizm fəaliyyətinin əsasları haqqında; 
• istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında. 
Xidmətlər sferasında aşağdakılar sertifikatlaşdırmanın obyektləri 

ola bilər: xidmət, xidməti təqdim edən təşkilat, xidməti yerinə yetirən 
heyət, istehsalat prosesi, xidməti təqdim edən təşkilatda keyfiyyətin 
idarə olunması sistemi. 

Xidmətlərin sertifikatlaşdırılması sisteminin formalaşdırılması və 
onun iştirakçılarının seçilməsi “Sertifikatlaşdırmanın aparılması 
qaydalarına” uyğun aparılır. Bu sənədə əsasən xidmətlərin sertifikat-
laşdırılması sisteminin iştirakçılarının tərkibinə aşağıdakılar daxil ola 
bilər: 

• rəhbəredici orqan, ARSMPDA; 
• mərkəzi orqanlar; 
• elmi-metodik mərkəz; 
• metodik mərkəzlər (sahə ETI); 
• sertifikatlaşdırma üzrə akkreditasiya olunmuş orqanlar və 

sınaq laboratoriyaları; 
• keyfiyyətin idarə olunması sistemlərinin sertifikatlaş-
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dırılması üzrə akkreditasiya olunmuş orqanlar. 
Rusiya Federasiyasında sertifikatlaşdırma sxemlərinə baxaq. 

Rusiya qaydalarına görə sertifikatlaşdırma sxemləri həm xidmətlərə, 
həm də işlərə aiddir. Onlara aşağıdakılar daxildirlər: işin yerinə 
yetirilməsinin, yaxud xidmətlərin göstərilməsinin qiymətləndirilməsi; 
aparılmış işlərin, yaxud göstərilmiş xidmətlərin nəticələrinin yoxla-
nılması; sertifikatlaşdırılmış işlərə və xidmətlərə müfəttiş nəzarəti. 

Sxemin bu üç təşkiledicisi çərçivəsində uyğun 
sertifikatlaşdırma üzrə orqanın ekspertlərinin yerinə yetirdiyi işlər 
cədvəl 20.1.-də verilmişdir. 

 Material növlü xidmətlərin sertifikatlaşdırılması üçün 
aşağıdakılar sxemə daxil edilir: xidmətin icraçısının professional 
ustalığının attestasiyası və inspeksion nəzarət (iş adamları və kiçik 
müəssisələr üçün); xidmətin təqdim olunması prosesinin attestasiyası 
və dövri olaraq inspeksion nəzarət aparılmaqla xidmətin nəticələrinin 
seçmə yolu ilə yoxlanılması; təqdim olunma prosesinin attestasiyası 
və inspeksion nəzarət; xidmət etmənin keyfiyyət sisteminin 
sertifikatlaşdırılması və inspeksion nəzarət. 

Qeyri-material xidmətlərin sertifikatlaşdırılması üçün, bir 
qayda olaraq, aşağıdakı sxemlərdən istifadə olunur: müəssisələrin 
sertifikatlaşdırılması və sonrakı inspeksion nəzarət; xidmət etmənin 
keyfiyyətinin təmin edilməsi sisteminin sertifikatlaşdırılması və onun 
işinə sonrakı inspeksion nəzarəti. 

Sertifikatlaşdırma sxeminin seçilməsi və həmçinin metodiki 
tədbirlər ГОСТ R sertifikatlaşdırma Sistemi haqqında əsasnamələr və 
RF-də işlərin və xidmətlərin sertifikatlaşdırılması qaydalarına uyğun 
olaraq yerinə yetirilir. 

Xidmətlərin sertifikatlaşdırılmasının təşkilinə təsir göstərən və onlara 
xas olan bəzi xüsusiyyətlərini qeyd edək: 

• xidmət obyekti insanın özü ola bilər, onun əmlak hüququ isə 
sınaqların aparılmasının qeyri-mümkünlüyü ilə təyin edilir. Məsələn: 
təmir olunmuş avtomobilin sahibi çox güman ki, onun avtomobilinin 
yol şəraitində, prosedurun bütün sərt qaydalarını gözləməklə, 
sınaqlardan keçirilməsinə razı olmaz; 

• icraçı ilə xidmətlərdən istifadə edənin birbaşa əlaqəsi, icraçının 
ustalığının qiymətləndirilməsini tələb edir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu 
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sosioloji qiymətləndirmə metodlarının tətbiqini tələb edir; 
• xidmətin qiymətləndirilməsi üzrə ekspert bir sıra hallarda 

xidmətin göstərilməsində iştirak etməlidir, çünki xidmətin təqdim 
edilməsi və ondan istifadə qiymətləndirilməlidir; 

• xidmətin qiymətləndirilməsi üzrə ekspert bir sıra hallarda 
xidmətin göstərilməsində iştirak etməlidir, çünki xidmətin təqdim 
edilməsi və ondan istifadə etmə eyni vaxtda baş verə bilər (məsələn: 
dəllək, yaxud kosmetika kabinetlərinin xidmətləri). Xaricdə belə 
hallarda ekspert tərəfindən istifadə edənin rolunun yerinə 
yetirilməsinə yol verilir; 

• xidmətlərin bəzi xarakteristikaları, onu təklif edən regionun 
xüsusiyyətlərindən birbaşa asılıdır. 

Rusiyanın qanunvericiliyinə görə xidmətlərin məcburi 
sertifikatlaşdırılması ilə yanaşı könüllü sertifikatlaşdırmaya da icazə 
verilir. Məcburi sertifikatlaşdırılmalı xidmətlərə misal olaraq, 
aşağıdakı xidmət qruplarını göstərmək olar (cəd. 20.2). 

ГОСТ R sistemində 200-dən artıq xidmətlərin sertifikat-
laşdırılması üzrə orqanlar akkreditasiya olunmuşdur. Mərkəzi 
orqanların səlahiyyətləri    aşağıdakılara verilmişdir: 

• RF-in nəqliyyat nazirliyinə-avtomobil daşımalarının və 
avtoservis xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması sistemlərində; 

• Bədən tərbiyəsi və turizm üzrə Rusiya agentliyinə-turizm 
xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması sistemlərində; 

• Ticarət nazirliyinə-ictimai peşə sferasında xidmətlərin 
sertifikatlaşdırılması üzrə; 

• RF-in Dövlət standartına-məişət elektrotexniki cihazların 
təmiri üzrə xidmətlərin sertifikatlaşdırılmasında; 

• Rusiya məişət ittifaqına-kimyəvi təmizləmə xidmətlərinin 
sertifikatlaşdırılması sistemlərində. 

Xidmətlərin sertifikatlaşdırılmasında normativ baza kimi 
beynəlxalq, regional və milli standartlardan, fəaliyyətdə olan 
sanitar-gigiyenik normalardan və qaydalardan və həmçinin konkret 
növ xidmətlər üçün dövlət orqanları tərəfindən təsdiq olunan 
normativ sənədlərdən istifadə olunur. 

Onlarda aşağdakılar göstərilməlidir: istifadə edənlərin həyatı, 
sağlamlığı və onların əmlakı üçün təhlükəsizlik normaları; ekoloji 
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parametrlər; xidmətlərin, texnoloji prosesin, icraçının ustalığının və 
keyfiyyətin təmin olunması sisteminin yoxlanılması metodlarına 
tələblər. Könüllü sertifikatlaşdırmada normativ sənədi sifarişçi təqdim 
edir. 

Xidmətlərin sertifikatlaşdırmaya yoxlamalarını (məhsulun 
sertifikatlaşdırma sınaqları ilə eynidir) ГОСТ R sertifikatlaşdırma 
sisteminin dövlət reyestrində qeyd olunmuş ekspert-auditorlar yerinə 
yetirirlər. Yoxlamaları, bir qayda olaraq, xidmətin yerinə yetirildiyi yerdə 
aparırlar. Yoxlamaların nəticələri müsbət olduqda, sertifikatlaşdırma üzrə 
orqan uyğunluq sertifikatını tərtib edir, mənfi olduqda–sifarişçiyə rədd 
edilmə haqqında qərar verilir. Sifarişçi uyğunluq nişanından istifadə üçün 
lisenziya ala bilər, onu yarlıklarda, sənədlərdə, qəbzlərdə və i.a. qoya bilər, 
həmçinin sertifikatın fəaliyyət müddətində (üç ildən artıq olmamaqla) 
reklam məqsədləri üçün istifadə edə bilər. 

Sertifikatlaşdırılmış xidmətlərə tələblərin gözlənilməsinə 
inspeksion nəzarəti sertifikatlaşdırılmış orqan aparır. 

Qeyri-material xidmətlərin inspeksion nəzarətini aparmaq üçün 
anketləşdirmə, şəxsi müsahibə və s. yolu  ilə istehlakçıların sorğusu 
aparılmalıdır. Ümumiyyətlə, bu işlərlə sosioloji mərkəzlər, marketinq 
xidmətləri, yerli idarə orqanları və həmçinin xidmətlərin icraçılarının 
özləri məşğul olurlar. Inspeksion nəzarətin nəticələrinə görə mövcud 
sertifikatlaşdırma qanunlarına uyğun olaraq qərar qəbul edilir. 
İnspeksion nəzarət planlı və plansız ola bilər.  

Planlı nəzarətin dövriliyini sertifikatlaşdırma üzrə orqan-
müəyyən edir. Plansız inspeksion nəzarət, istehlakçıların iddiaları və 
nəzarət edici orqanların rəyləri olduqda sertifikatlaşdırma orqanı 
tərəfindən təyin olunur. 

Rusiyanın ilk, xidmətlərin məcburi sertifikatlaşdırılması 
sistemləri 1994–1996-cı illərdən fəaliyyətə başlamışdır. Onlar 
aşağıdakı sferaları əhatə edirlər: 

• məişət radioelektron aparatlarının, məişət elektrik 
maşınlarının və cihazların təmiri və texniki xidməti; 

• kimyəvi təmizləmə və rəngləmə; 
• turizm və mehmanxana xidmətləri; 
• avtonəqliyyat vasitələrinin texniki xidməti və təmiri; 
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Cədvəl 20.1. 
  

Xidmətlərin sertifikatlaşdırılması sxemləri 
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Cədvəl 20.2.  
 

Məcburi sertifikatlaşdırılmalı xidmətlərinin siyahısı 
№ Xidmət qruplarının adları 
1. Məişət radioelektron aparatlarının, elektrik məişət 

maşınlarının və cihazlarının təmiri və texniki xidməti 
2. Avtonəqliyyat vasitələrinin təmiri və texniki xidməti 
3. Mebellərin təmiri və hazırlanması 
4. Kimyəvi təmizləmə və rəngləmə 
5. Yaşayış binalarının təmiri və tikilməsi 
6. Hamamların xidmətləri 
7. Dəlləkxanaların xidmətləri 
8. Ayaqqabıların təmiri, rənglənməsi və tikilməsi 
9. Camaşırxanaların xidmətləri 
10. Tikiş maşınlarının, xəz və dəri məmulatlarının, papaq-

ların və tekstil məmulatların təmiri üzrə xidmətlər; 
trikotaj məmulatların təmiri, tikilməsi və toxunması  
 

11. Dəmiryol nəqliyyatının xidmətləri 
12. Çay nəqliyyatının xidmətləri 
13. Dəniz nəqliyyatının xidmətləri 
14. Hava nəqliyyatının xidmətləri 
15. Avtomobil nəqliyyatının xidmətləri 
16. Şəhər nəqliyyatının xidmətləri 
17. Ekspeditor xidmətləri 
18. Mənzil-kommunal xidmətləri 
19. Mədəniyyət idarələrinin xidmətləri 
20. Turizm xidmətləri və mehmanxana xidmətləri 
21. Bədən tərbiyəsi və idman xidmətləri  
22. Tibbi xidmətlər 
23. Sanatoriya-sağlamlıq xidmətləri 
24. Təhsil sistemində xidmətlər 
25. Ticarət xidmətləri 
26. Ictimai peşə xidmətləri 
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•  ictimai iaşə; 
• avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişinlərin daşınması. 
Xidmətlər arasında turizm xüsusi yer tutur. Normativ sənədlər 

turizmi giriş (xaricdən gəlmə), səyyar və daxili olmaqla üç sinfə 
bölür. Giriş turizmi dedikdə, ölkədə daimi yaşamayanların səyahəti 
başa düşülür. Daxili turizm–bu ölkədə daimi yaşayan vətəndaşların 
ölkə hüdudlarında səyahətidir. Səyyar turizm dedikdə, ölkə və-
təndaşlarının digər ölkəyə səyahəti başa düşülür. 

Giriş və daxili turizmlərin inkişafı üçün hər bir ölkə turizm 
üzrə agentliklərin işlərini turizm üzrə Ümumdünya təşkilatının 
sənədlərinə uyğun, beynəlxalq normalar əsasında qurmalıdır. 

Səyyar turizmə gəldikdə isə hər bir ölkə sertifikatlaşdırılmış 
turizm agentliklərinə malik olmalıdır. 

Turizm agentliklərinin xidmətlərinin sertifikatlaşdırılması 
zamanı ekspertlər, firma tərəfindən turistlərin həyatının, 
sağlamlığının, təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və onların əmlakının 
qorunması üçün lazımi şəraitin yaradıldığı barədə sənədləşdirilmiş 
təsdiq almalıdırlar. Bunun üçün ekspert aşağıdakıları yoxlayır: 

• agentliyin (firmanın) qəbul edən tərəflə müqavilələri; 
• müştərilərlə müqavilələri; 
• turların informasiya təminatını; 
• xidmətlərin təqdim olunması texnologiyasını; 
• işin təşkilini. 
Sertifikatlaşdırmanın müvəffəqiyyəti və uyğunluq sertifikatının 

etibarlılığı ekspertin ixtisas səviyyəsindən asılıdır. 
Ekspert lazımi həcmdə xüsusi biliklərə, erudisiyaya və praktiki 

təcrübəyə malik olmalıdır. Hər bir suala savadlı cavab verə bilməli, 
çatışmamazlıqların aradan qaldırılması və xidmətlərin təqdim 
olunması texnologiyasının təkmilləşdirilməsi üçün real məsləhətlər 
verə bilməlidir. 

1994-cü ildə dövlət başçılarının qərarına əsasən, MDB 
ölkələrinin turizm üzrə Şurası yaradılmışdır və Şura, turizm 
xidmətlərinin standartlaşdırılması və sertifikatlaşdırılması işləri ilə 
məşğul olur. 1995-ci ildə turizmdə standartların və sertifikatlaşdırma 
sistemlərinin unifikasiyası üzrə Konsepsiyanın layihəsi işlənmişdir 
və dövlətlərarası standartlar kimi Rusiyanın ГОСТ R 50681–94, 
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“Turizm-ekskursiya xidməti. Turizm xidmətlərinin layihələndiril-
məsi”, ГОСТ R 50645–94 “Turizm-ekskursiya xidməti. Turizm 
xidmətləri. Ümumi tələblər” standartları qəbul olunmuşdur. Şuranın 
bu qərarları turizm və mehmanxana xidmətlərinin standartlaşdırılma-
sı, metrologiyası və sertifikatlaşdırılması üzrə milli orqanlar üçün 
məcburi sayılmışdır. 

Bu sahədə sertifikatlaşdırmada məqsəd aşağıdakılardır: turizm 
xidmətlərinin, onları təklif edən təşkilatların məsuliyyətsiz 
fəaliyyətindən qorunması; turistin həyatının, sağlamlığının və 
əmlakının qorunması; turizm xidmətinin göstərilmiş göstəricilərinin 
keyfiyyətinin təsdiqi; turizm və mehmanxana biznesinin intensiv 
inkişafı üçün əlverişli ictimai, hüquqi və iqtisadi mühitin 
formalaşdırılması; turizmə iqtisadiyyatın mühüm sektoru kimi dövlət 
köməyi tədbirlərinin işlənməsi. 

“Müstəqil dövlətlər birliyinin iştirakçı ölkələrində turizm sahəsində 
dövlətlərarası standartların və sertifikatlaşdırma sistemlərinin işlənməsi və 
tətbiqi üzrə Konsepsiya”nın son variantı 1996-cı ildə MDB ölkələrinin 
nümayəndələrinin və ekspertlərinin müşavirəsində qəbul olunmuşdur. 

Bundan başqa turizm xidmətlərinin standartlaşdırılması və 
sertifikatlaşdırılması üzrə Dövlətlərarası Texniki Komitənin 
yaradılması haqqında qərar qəbul edilmişdir. Bu komitə 
standartlaşdırma, sertifikatlaşdırma və metrologiya sahəsində milli 
orqanlarla birlikdə aşağıdakı məsələləri həll etməlidir: 

• turizmdə standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma üzrə ümumi 
dövlətlərarası prinsiplərin işlənməsi;  

• məcburi sertifikatlaşdırılmalı turizm xidmətlərinin 
siyahısının nəşri; 

• MDB-nin üzv ölkələrinin milli standartlarının dövlətlərarası 
standartlar kimi tətbiq edilməsinin məqsədəuyğunluğunun müəyyən 
edilməsi; 

• sertifikatlaşdırma orqanlarının akkreditasiya qaydasının 
təyin edilməsi. 

Məhsul bazarında olduğu kimi, xidmətin də keyfiyyəti onun 
rəqabətə davamlılığının təyinedici faktorudur. Buna görə də 
xidmətlərin sertifikatlaşdırılması, onların keyfiyyətinin obyektiv 
qiyməti kimi, xarici ölkələrdə geniş inkişaf tapmışdır. 
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İxtiyari qiymətləndirmə üçün meyarların təyini mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Xidmətlərin sertifikatlaşdırılması meyarlarının 
seçilməsi, yuxarıda qeyd edildiyi kimi, mühüm və xidmətlərin 
uyğunluğunun qiymətləndirilməsinin ən çətin mərhələsidir. 
Yaponiyada xidmətlərin keyfiyyətinə yanaşma maraqlıdır. Keyfiyyət 
məsələləri üzrə Yapon mütəxəssisləri xidmətlərin keyfiyyət para-
metrlərini istehsalçı üçün, onların əhəmiyyətini nəzərə almaqla, şərti 
olaraq sinifləşdirməyi məsləhət görür. Bu nöqteyi-nəzərdən 
aşağdakılar fərqləndirilir: 

• istehsalçıların görmədiyi “daxili” keyfiyyət (məsələn: 
texniki xidmət); 

• istehlakçının gördüyü “maddi” keyfiyyət (məhsulun, 
mehmanxana xidmətinin, restoran yeməyinin və i.a. keyfiyyəti); 

• istehlakçının gördüyü “qeyri-maddi” keyfiyyət (reklamın 
doğruluğu, savadlı tərtib olunmuş sənəd, istifadə üçün asan başa 
düşülən informasiyalı etiketləşdirmə və i.a.); 

• “psixoloji keyfiyyət” (qonaqsevərlik, nəzakətlilik, diq-
qətlilik və i.a.); 

• xidmət vaxtı. 
Bu cür yaxınlaşma xidmətlərin istehsalçıların istəklərinə 

uyğunluğunu daha düzgün qiymətləndirməyə və sertifikatlaş-dırma 
üçün lazımi meyarları təyin etməyə imkan verir. 

Xidmətlərin qiymətləndirilməsi üzrə dünya təcrübəsinin 
müəyyən nailiyyətini İSO 9004-2 “Xidmətlər üzrə Rəhbəredici 
göstərişlər”-İSO beynəlxalq standartının qəbul edilməsini saymaq 
olar. Bu standart, xidmətlərin milli standartlaşdırılması və 
sertifikatlaşdırılması üçün metodiki əsasdır. 

Ümumi planda, xidmətlərə tələbləri təyin edən xarak-
teristikalara aşağdakılar  aiddir: gözləmə vaxtı, yerinə yetirmə 
müddətlərinin gözlənilməsi, heyətin və avadanlığın sayı və digər 
kəmiyyət xarakteristikaları; istehlakçıların inam dərəcəsi, 
təhlükəsizlik, nəzakətlilik, estetiklik, rahatlıq, gigiyena tələblərinə 
uyğunluq və digər keyfiyyət xarakteristikaları. 

Xarici ölkələrdə xidmətlərin sertifikatlaşdırılmasının milli 
sistemləri ilə yanaşı bəzi xidmət sahələrində, mahiyyətcə 
sertifikatlaşdırmaya analoji olan xidmət sahəsində attestasiya aparan, 
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regional və beynəlxalq təşkilatlar fəaliyyət göstərirlər. Məsələn: 
kimyəvi təmizləmə və rəngləmə üzrə Beynəlxalq Avropa texniki 
mərkəzi İngiltərənin, Hollandiyanın, Belçikanın və İsveçrənin 
kimyəvi təmizləmə müəssisələrinin attestasiyasını aparır. Bu 
prosedur könüllü xarakter daşıyır, lakin istehlakçıların attestasiya 
olunmuş müəssisəyə inamını daha da yüksəkdir. Xidmətlərin 
təhlükəsizliyə sertifikatlaşdırılması məcburi xarakter daşıyır. 

Xidmət sahəsində attestasiya üzrə beynəlxalq təşkilatlara 
Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyası, Sosial Sığortalama üzrə 
Beynəlxalq Assosiasiya, Avtoturizm üzrə Avropa Federasiyası, 
Ümumdünya Turizm təşkilatı, Ümumdünya Poçt İttifaqı və digərləri 
aiddirlər. 
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Əlavələr 
                               Lapas funksiyası 

Cədvəl 1 

 

t 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0,0 0,0000 0,0040 0,0080 0,0120 0,0160 0,0199 0,0239 0,0279 0,0319 0,0359 

0,1 0398 0438 0478 0517 0557 0596 0636 0675 0714 0753 
0,2 0793 0832 0871 0910 0948 0987 1026 1064 1103 1141 
0,3 1179 1217 1255 1293 1331 1368 1406 1443 1480 1517 
0,4 1554 1591 1628 1664 1700 1736 1772 1808 1844 1879 
0,5 1915 1950 1985 2019 2054 2088 2123 2157  2190 2224 
0,6 2257 2291 2324 2357 2389 2422 2454 2486 2517 2549 
0,7 2580 2611 2642 2673 2703 2734 2764 2794 2823 2852 
0,8 2881 2910 2939 2967 2995 3023 3051 3078 3106 3133 
0,9 3159 3186 3212 3238 3264 3289 3315 3340 3365 3389 
1,0 3413 3438 3461 3485 3508 3531 3554 3577 3599 3621 
1,1 3643 3665 3686 3708 3729 3749 3770 3790 3810 3830 
1,2 3849 3869 3888 3907 3925 3944 3962 3980 3997 4015 
1,3 4032 4049 4066 4082 4099 4115 4131 4147 4162 4177 
1,4 4192 4207 4222 4236 4251 4265 4279 4292 4306 4319 
1,5 4332 4345 4357 4370 4382 4394 4406 4418 4429 4441 
1,6 4452 4463 4474 4484 4495 4505 4515 4525 4535 4545 
1,7 4554 4564 4573 4582 4591 4599 4608 4616 4625 4633 
1,8 4641 4649 4656 4664 4671 4678 4686 4693 4699 4706 
1,9 4713 4719 4726 4732 4738 4744 4750 4756 4761 4767 
2,0 4772 4778 4783 4788 4793 4798 4803 4808 4813 4817 
2,1 4821 4826 4830 4834 4838 4842 4846 4850 4854 4857 
2,2 4861 4864 4868 4871 4874 4878 4881 4884 4887 4890 
2,3 4893 4896 4898 4901 4904 4906 4909 4911 4913 4916 
2,4 4918 4920 4922 4925 4927 4929 4931 4932 4934 4936 
2,5 4938 4940 4941 4943 4945 4946 4948 4949 4951 4952 
2,6 4953 4955 4956 4957 4959 4960 4961 4962 4963 4964 
2,7 4965 4966 4967 4968 4969 4970 4971 4972 4973 4974 
2,8 4974 4975 4976 4977 4977 4978 4979 4979 4980 4981 
2,9 4981 4982 4982 4983 4984 4984 4985 4985 4986 4886 
3,0 4986          
3,5 4998          
4,0 4999          
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Styudent paylanmasının qiymətləri 
Cədvəl 2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N P inanma ehtimalında 
0,90 0,95 0,98 0,99 0,999 

2 6,31 12,71 31,82 63,68 636,62 
3 2,92 4,30 6,97 9,93 31,60 
4 2,35 3,18 4,54 5,84 12,92 
5 2,13 2,78 3,75 4,60 8,61 
6 2,02 2,57 3,37 4,06 6,87 
7 1,94 2,45 3,14 3,71 5,96 
8 1,90 2,37 3,00 3,50 5,41 
9 1,86 2,31 2,90 3,36 5,04 
10 1,83 2,26 2,82 3,25 4,78 
11 1,81 2,23 2,76 3,17 4,59 
12 1,80 2,20 2,72 3,11 4,44 
13 1,78 2,18 2,68 3,06 4,32 
14 1,77 2,16 2,65 3,01 4,22 
15 1,76 2,15 2,62 2,98 4,14 
16 1,75 2,13 2,60 2,95 4,07 
17 1,75 2,12 2,58 2,92 4,02 
18 1,74 2,11 2,57 2,90 3,97 
19 1,73 2,10 2,55 2,88 3,92 
20 1,73 2,09 2,54 2,86 3,88 
∞ 1,65 1,96 2,33 2,58 3,29 
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Müxtəlif qiymətləndirilmələrdə Fişer meyarı  
 

 Cədvəl 3 

 
 
 
 
 

k2 
Fq k1-də 

1 2 3 4 5 6 8 12 16 ∞ 
q=0,05 

2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,37 19,41 19,43 19,50 
4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,04 5,91 5,84 5,63 
6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,15 4,00 3,92 3,67 
8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,44 3,28 3,20 2,93 
10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,07 2,91 2,82 2,54 
12 4,75 3,88 3,49 3,26 3,11 3,00 2,85 2,69 2,60 2,30 
14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,70 2,53 2,44 2,13 
16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,59 2,42 2,33 2,01 
18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,51 2,34 2,25 1,92 
20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,45 2,28 2,18 1,64 
30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,27 2,09 1,99 1,62 
∞ 3,84 2,99 2,60 2,37 2,21 2,09 1,94 1,75 1,64 1,00 

 
q=0,01 

 
2 98,49 99,00 99,17 99,25 99,30 99,33 99,36 99,42 99,44 99,50 
4 21,20 18,00 16,69 15,98 15,52 15,21 14,80 14,37 14,15 13,46 
6 13,74 10,92 9,78 9,15 8,75 8,47 8,10 7,72 7,52 6,88 
8 11,26 8,65 7,59 7,01 6,63 6,37 6,03 5,67 5,48 4,86 
10 10,04 7,56 6,55 5,99 5,64 5,39 5,06 4,71 4,52 3,91 
12 9,33 6,93 5,95 5,41 5,06 4,82 4,50 4,16 3,98 3,36 
14 8,86 6,51 5,56 5,03 4,69 4,46 4,14 3,80 3,62 3,00 
16 8,53 6,23 5,29 4,77 4,44 4,20 3,89 3,55 3,37 2,75 
18 8,28 6,01 5,09 4,58 4,25 4,01 3,71 3,37 3,20 2,57 
20 8,10 5,85 4,94 4,43 4,10 3,87 3,56 3,23 3,05 2,42 
30 7,56 5,39 4,51 4,02 3,70 3,47 3,17 2,84 2,66 2,01 
∞ 6,64 4,60 3,78 3,32 3,02 2,80 2,51 2,18 1,99 1,00 
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