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Test grilă
Vă rugăm încercuiţi un singur răspuns corect la fiecare întrebare.

1. Echivalentul cuantic al ecuat,iilor de mis,care clasice newtoniene este (teorema Ehrenfest)

(a) dr
dt = p

m , dp
dt = −∇V

(b) d〈r〉
dt = 〈p〉

m , d〈p〉
dt = −〈∇V 〉

(c) 〈drdt 〉 = 〈 pm 〉, 〈
dp
dt 〉 = −〈∇V 〉

2. Care dintre următoarele expresii pentru densitatea de curent de probabilitate pentru o particulă cuantică
de masă m, descrisă de funct,ia de undă ψ este corectă?

(a) j=Re[ψ∗(1/m)(−iη∇)ψ]

(b) j=〈ψ∗(1/m)(−iη∇)ψ〉
(c) j=ψ∗(1/m)(−iη∇)ψ

3. Care dintre următoarele propozit,ii este adevărată?

(a) valorile proprii ale unui operator liniar sunt reale
(b) funct,iile proprii ale unui operator hermitic, corespunzătoare unor valori proprii distincte sunt orto-

gonale
(c) funct,iile proprii ale unui operator hermitic, corespunzătoare unei valori proprii degenerate sunt or-

togonale

4. Fisiune nucleară se explică prin:

(a) modelul picătură de lichid
(b) modelul statistic
(c) modelul în pături

5. Care este modul de dezintegrare a unui radionuclid atunci când există un excedent de neutroni în nucleu?

(a) Alpha
(b) Captura de electroni
(c) Beta

6. Prin emisia de radiaţii beta de către un nucleu se formează un alt nucleu definit ca:

(a) izotop
(b) izobar
(c) nucleu oglindă

7. Cu ajutorul modelului classic al “gazului electronic liber” poate fi explicată corect:

(a) legea lui Ohm (~j = σ · ~E);
(b) căldura specifică a electronilor liberi;
(c) valoarea mare a parcursului liber mediu al electronilor;
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8. Fononul este

(a) cuanta de energie asociată oscilaţiilor reţelei cristaline;

(b) particula elementară care descrie propagarea curentului electric în metale;

(c) cuanta de lumină.

9. După modelul lui Einstein, căldura specifică datorită vibraţiilor reţelei (Cvr) (în domeniul temperaturilor
joase) scade la 0 cand T → 0

(a) exponenţial cu T ;

(b) proporţional cu T 2;

(c) proporţional cu T .

10. În cazul efectului Compton

(a) Radiat,ia incidentă este absorbită de către electroni slab legat,i

(b) Radiat,ia incidentă este împrăs,tiată de către electroni slab legat,i

(c) Radiat,ia incidentă nu este deviată de electroni slab legat,i.

11. Care din următoarele subpături nu există:

(a) 3f

(b) 3p

(c) 4d

12. Pentru radiat,ia emisă de un corp negru ca urmare a încălzirii lui:

(a) Spectrul prezintă un caracter discret

(b) Puterea emisă pe unitatea de suprafat,ă nu se modifică cu temperatura

(c) Maximul spectrului se deplasează spre lungimi de undă mai mici odată cu cres,terea temperaturii

13. Care dintre afirmatiile de mai jos este corecta:

(a) o tranzitie vibronica implica o modificare a energiei electronice si a energiei de vibratie a moleculelor;

(b) o tranzitie vibronica este posibila doar daca ∆ν = 0;

(c) o tranzitie vibronica este posibila doar daca ∆ν = 0,±1.

14. Spectrometrele IR cu transformata Fourier:

(a) au o prisma s, i o ret,ea de difract,ie

(b) au un interferometru Michelson s, i o ret,ea de difract,ie

(c) nu au elemente de dispersie

15. Liniile spectrale largite prin efect Doppler au un profil:

(a) Lorentian

(b) Gaussian

(c) Voigt
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