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

1. Temperatura de tranzit,ie vitroasă reprezintă:

(a) Temperatura la care polimerul trece din starea vitroasă în starea vâscoelastică

(b) Temperatura la care polimerul se topes,te

(c) Temperatura la care polimerul cristalizează

2. Expresia legii lui Hooke folosită uzual în studiul polimerilor este:

(a) σ = εE

(b) ε = σE

(c) σ = E · dε
dt

3. Mediul optic activ aflat in cavitatea laserului He–Ne este constituit din atomi de:

(a) He;

(b) Ne;

(c) He si Ne ;

4. Dacă lungimea cavităt,ii unui laser este L, atunci diferent,a de frecvent,ă dintre 2 moduri longitudinale
consecutive este:

(a) ∆ν = c
2L ;

(b) ∆ν = c
L ;

(c) ∆ν = 2L
c ;

5. Prin contactului între două cristale semiconductoare diferite cu nivele Fermi diferite (EF1 > EF2) se
observă un transfer de electroni. Direct,ia transferului este

(a) bidirect,ional.

(b) din cristalul 1 în cristalul 2.

(c) din cristalul 2 în cristalul 1.

6. Într-un semiconductor intrinsec nivelul Fermi cres,te cu cres,terea temperaturii dacă

(a) m∗
pd = m∗

nd

(b) m∗
pd > m∗

nd

(c) m∗
pd < m∗

nd

7. Un semiconductor care cont,ine ambele tipuri de impurităt,i poate fi descris ca un semiconductor de tip n
dacă

(a) numărul atomilor donori este mai mare decât numărul atomilor acceptori.

(b) numărul atomilor acceptori este mai mare decât numărul atomilor donori.

(c) numărul atomilor donori este neglijabil
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8. La folosirea metodei directe de magnetizare:

(a) Proba trebuie să fie plasată în centul bobinei.

(b) Trebuie realizate contacte electrice bune între probă şi echipamentul de test.

(c) Proba poate fi testată doar într-o direcţie.

9. Liniile de câmp magnetic:

(a) Formează curbe închise de la pol la pol.

(b) Se vor roti cu 180 grade la aplicarea unui curent electric.

(c) Au fost descoperite de William Hurst.

10. Ce material putem folosi ca s, i cuplant între traductor s, i probă în Inspect,ia cu Ultrasunete?

(a) gel pe bază de apă

(b) ulei de motor

(c) ambele

11. Prin definitie un Robot este:

(a) un dispozitiv mecanic autonom capabil de operatii mecanice complexe preluand din activitatea spe-
cific umana;

(b) un dispozitiv electro- mecanic complex ;

(c) un sitem mecanic programabil prin intermediul unui procesor.

12. Pentru picioarele cu terminale de atas,are (cazul insectelor) utilizate pentru păs, irea pe supratefe verticale:

(a) dacă masa creaturii cres,te, diametrul terminalelor de atas,are descres,te;

(b) dacă masa creaturii cres,te, diametrul terminalelor de atas,are cres,te;

(c) nu se modifică.

13. Interactiunea de schimb indirecta RKKY se manifesta in:

(a) metale de tranzit,ie 3d

(b) metale de tranzit,ie 4f

(c) oxizi ai metalelor de tranziţie

14. Figura alăturată arată dependent,a inversului susceptibilităt,ii magnetice pentru un

(a) antiferomagnet.

(b) feromagnet.

(c) ferimagnet.

15. Anizotropia de formă rezultă din minimizarea:

(a) energiei de schimb

(b) energiei magnetostatice

(c) energiei Zeeman
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