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ΘΕΜΑ 1ο 

Περηγράυηε ηε κηθρή (πλεσκοληθή) θσθιοθορία θαη ηε κεγάιε 

(ζσζηεκαηηθή) θσθιοθορία ζηο σπόιοηπο ζώκα. 

 

Βαζηθά, ε θαξδηά είλαη κία κηθξή αληιία πνπ παξέρεη ηε δύλακε πνπ 

ρξεηάδεηαη λα αζθεζεί ζην αίκα γηα λα θπθινθνξήζεη κέζσ δύν 

θύξησλ θπθινθνξηθώλ ζπζηεκάησλ: ηε κηθξή θπθινθνξία ζηνπο 

πλεύκνλεο θαη ηε κεγάιε (ζπζηεκαηηθή) θπθινθνξία ζην ππόινηπν 

ζώκα. Τν αίκα ζε πγηή ελήιηθν θπθινθνξεί πξώηα ζην έλα ζύζηεκα, 

πξηλ αληιεζεί από ην άιιν ηκήκα ηεο θαξδηάο ζην δεύηεξν ζύζηεκα.  

Αο μεθηλήζνπκε ζεσξώληαο όηη ην αίκα βξίζθεηαη ζην αξηζηεξό ηκήκα 

ηεο θαξδηάο θαη αο αθνινπζήζνπκε ηελ θπθινθνξία ηνπ θαηά κήθνο 

ελόο πιήξνπο θύθινπ. Τν αίκα δηνρεηεύεηαη ιόγσ ηεο ζπζηνιήο ησλ 

θαξδηαθώλ κπώλ από ηελ αξηζηεξή θνηιία ζε έλα ζύζηεκα αξηεξηώλ, 

νη νπνίεο δηαθιαδώλνληαη ζε όιν θαη κηθξόηεξεο αξηεξίεο (αξηεξίδηα) 

θαη ηειηθά ζε έλα πνιύ ιεπηό δίθηπν αγγείσλ, ην νπνίν θαιείηαη 

ηξηρνεηδηθό ζύζηεκα. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ιίγσλ δεπηεξνιέπησλ 

πνπ ην αίκα βξίζθεηαη ζην ηξηρνεηδηθό ζύζηεκα, παξέρεη ζηα θύηηαξα 

θαη απνκαθξύλεη από απηά ην .  

 



Αθνύ δηέιζεη από ην ηξηρνεηδηθό ζύζηεκα, ην αίκα ζπιιέγεηαη από 

κηθξέο θιέβεο (θιεβίδηα), ηα νπνία ζηαδηαθά ελώλνληαη θαη 

ζρεκαηίδνπλ ηηο κεγαιύηεξεο θιέβεο, πξηλ εηζέιζεη ζην δεμί ηκήκα 

ηεο θαξδηάο, κέζσ ησλ δύν θύξησλ θιεβώλ – ηεο άλσ θνίιεο θιέβαο 

θαη ηεο θάησ θνίιεο θιέβαο. Τν αίκα πνπ επηζηξέθεη ζηηγκηαία 

απνζεθεύεηαη ζηνλ δεμηό θόιπν θαη θαηά ηε δηάξθεηα αζζελνύο 

ζπζηνιήο ην αίκα ξέεη πξνο ηε δεμηά θνηιία. Σηελ επόκελε θνηιηαθή 

ζπζηνιή ην αίκα δηνρεηεύεηαη κέζσ ησλ πλεπκνληθώλ αξηεξηώλ ζην 

ηξηρνεηδηθό ζύζηεκα ησλ πλεπκόλσλ. Σηνπο πλεύκνλεο ην αίκα 

πξνζιακβάλεη πεξηζζόηεξν θαη κέξνο ηνπ δηνρεηεύεηαη ζηνλ αέξα 

πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηνπο πλεύκνλεο θαη πνπ πξόθεηηαη λα 

εθπλεπζηεί. Τν νμπγνλσκέλν αίκα άγεηαη κέζσ ησλ θύξησλ θιεβώλ 

από ηνπο πλεύκνλεο ζηνλ αξηζηεξό θόιπν. Μεηά, κε κία αζζελή 

θνιπηθή ζπζηνιή ην αίκα δηνρεηεύεηαη πξνο ηελ αξηζηεξή θνηιία. 

Καηά ηελ επόκελε θαξδηαθή ζπζηνιή, ην αίκα δηνρεηεύεηαη θαη πάιη 

από ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο θαξδηάο ζηε κεγάιε θπθινθνξία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 2ο 

Περηγράυηε ηα βαζηθά ζεκεία ηες ταραθηερηζηηθής θακπύιες 
ηοσ film. Ποηα ε ζεκαζία ηες θιίζες ηοσ γρακκηθού ηκήκαηος 
ηες θακπύιες θαη ποηα ε ζεκαζία ηοσ εύροσς ηηκώλ ηες 
έθζεζες. (δώζηε ζτήκα) 

 

Γηα ην ζρήκα ηεο ραξαθηεξηζηηθήο θακπύιεο ηνπ film: 

Δπάγγεινο Γεσξγίνπ, Ηαηξηθή Φπζηθή: Γηαγλσζηηθέο & ζεξαπεπηηθέο 

εθαξκνγέο ησλ αθηηλνβνιηώλ, 2
ε
 έθδνζε (επίηνκν), ζει. 221, Σρήκα 

8. 

Ζ ραξαθηεξηζηηθή θακπύιε ηνπ film είλαη ε θακπύιε ηεο νπηηθήο 

ππθλόηεηαο ηνπ film ζε ζρέζε κε ηνλ ινγάξηζκν ηεο έθζεζεο πνπ 

αθηηλνβνιήζεθε. 

Τν film πξηλ ηελ αθηηλνβόιεζε έρεη ζε όιε ηελ επηθάλεηά ηνπ 

νκνηόκνξθε ακαύξσζε (O.D. < 0,2), πνπ νθείιεηαη ζηε θπζηθή 

αδηαθάλεηα ηεο βάζεο (σο πιηθό παξνπζηάδεη θάπνηα απνξξόθεζε 

ζην θσο) θαη νλνκάδεηαη νκίρισζε βάζεο. Ζ νκίρισζε νθείιεηαη ζε 

θάπνηνπο θόθθνπο AgBr ηνπ film, νη νπνίνη, παξόηη δελ έρνπλ 

αθηηλνβνιεζεί, αληηδξνύλ κε ηα πγξά εκθάληζεο θαη πξνθαινύλ 

ακαύξσζε. Ζ νκίρισζε βάζεο εμαξηάηαη από ηνλ ρξόλν θαη ηηο 

ζπλζήθεο θύιαμεο ηνπ film. 

Ζ πεξηνρή αξηζηεξά από ην Α νλνκάδεηαη θαηώθιη θαη ε νπηηθή ηεο 

ππθλόηεηα έρεη ρακειή ηηκή (νπζηαζηηθά ην film δελ ακαπξώλεηαη 

πέξαλ ηεο νκίρισζεο βάζεο). Ζ πεξηνρή δεμηά από ην Γ νλνκάδεηαη 

ώκνο ή πιαηό δηόηη επηπιένλ αύμεζε ηεο έθζεζεο δελ επηθέξεη 

επηπιένλ ακαύξσζε (έρεη επέιζεη θνξεζκόο). Μόλν ζηελ πεξηνρή 

κεηαμύ ησλ ζεκείσλ Β θαη Γ ε ζρέζε κεηαμύ O.D. θαη (ινγαξίζκνπ 

ηεο) έθζεζεο είλαη γξακκηθή (αλάινγε). 

 

 



Ζ θιίζε ηεο γξακκηθήο πεξηνρήο ηεο θακπύιεο πνπ νξίδνπλ ηα 

ζεκεία Β θαη Γ νλνκάδεηαη αληίζεζε ηνπ film. Όηαλ ε θιίζε είλαη 

κεγάιε, δύν πεξηνρέο ηνπ film κε κηθξή δηαθνξά έθζεζεο ζα έρνπλ 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ νπηηθή ππθλόηεηα. Αληίζεηα, όηαλ ε θιίζε 

είλαη κηθξή, δύν πεξηνρέο κε κηθξή δηαθνξά έθζεζεο ζα έρνπλ κηθξή 

δηαθνξά ζηελ νπηηθή ππθλόηεηα.  

Τν εύξνο ησλ ηηκώλ ηεο έθζεζεο πνπ πεξηθιείνληαη από ηα ζεκεία Α 

θαη Γ νλνκάδεηαη εύξνο ηνπ film θαη είλαη θαλεξά αληηζηξόθσο 

αλάινγν ηεο αληίζεζεο. Γειαδή, κεγάιν εύξνο ζπλεπάγεηαη κηθξή 

αληίζεζε. Ζ επηινγή ηνπ film πνπ ρξεζηκνπνηνύκε εμαξηάηαη από ηε 

δνκή πνπ ζέινπκε λα απεηθνλίζνπκε. Αλ γηα παξάδεηγκα, ε δνκή 

είλαη ζρεηηθά νκνηνγελήο, ηόηε ην εύξνο ησλ ηηκώλ ηεο έθζεζεο ζα 

είλαη κηθξό όπσο θαη νη δηαθνξέο ηεο. Γηα παξάδεηγκα, αο 

ππνζέζνπκε όηη ζέινπκε λα απεηθνλίζνπκε κηα θύζηε κε πγξό κέζα 

ζην ζώκα ηνπ αζζελνύο. Ζ δηαθνξά ζηνπο αηνκηθνύο αξηζκνύο 

(θύζηε, ζώκα~λεξό) είλαη ζρεδόλ ακειεηέα. Ζ εμαζζέληζε πνπ 

πξνθαιεί ζηελ αθηηλνβνιία ε θύζηε είλαη ζρεδόλ ε ίδηα κε απηή πνπ 

πξνθαιεί ην ζώκα. Σπλεπώο, ε ηηκή ηεο έθζεζεο ηνπ film από ηελ 

πεξηνρή ηεο θύζηεο ζα δηαθέξεη ειάρηζηα από ηελ ηηκή ηεο έθζεζεο 

από ηελ πεξηνρή ηνπ ππνινίπνπ ζώκαηνο. Γηα λα απεηθνληζηεί ε 

θύζηε, ζα επηιέμνπκε film κε κεγάιε αληίζεζε, ώζηε λα εληζρπζνύλ 

ζηελ εηθόλα νη αζήκαληεο δηαθνξέο. 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 3ο 

Καηά ηε κεηάδοζε ετεηηθού θύκαηος ζηοσς σπερήτοσς, ποηα 
από ηα αθόιοσζα ζηοητεία είλαη δηαθορεηηθά γηα ηο 
προζπίπηολ θαη ηο δηαδηδόκελο θύκα: ζστλόηεηα, κήθος 
θύκαηος, ηατύηεηα δηάδοζες, έληαζε θαη πιάηος πίεζες. Γηαηί 
θαηά ηε γλώκε ζας ζηελ ηαηρηθή δηαγλφζηηθή 
τρεζηκοποηούληαη σπέρετοη κε ζστλόηεηες 1-50 ΜHz; 

 

 

Καηά ηε κεηάδνζε ερεηηθνύ θύκαηνο ζηνπο ππέξερνπο: 

α. Ζ ζπρλόηεηα ηνπ δηαδηδόκελνπ θύκαηνο είλαη ίδηα κε ηε ζπρλόηεηα 

ηνπ πξνζπίπηνληνο θύκαηνο, γηαηί ε ζπρλόηεηα ηνπ ερεηηθνύ θύκαηνο 

είλαη ε ζπρλόηεηα ηεο πεγήο. 

β. Ζ ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ δηαδηδόκελνπ θύκαηνο είλαη γεληθά 

δηαθνξεηηθή από ηελ ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ πξνζπίπηνληνο 

θύκαηνο. 

γ. Τν κήθνο θύκαηνο ηνπ δηαδηδόκελνπ θύκαηνο είλαη γεληθά 

δηαθνξεηηθό από ην κήθνο θύκαηνο ηνπ πξνζπίπηνληνο θύκαηνο 

(όηαλ ε ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ δηαδηδόκελνπ θύκαηνο είλαη 

δηαθνξεηηθή από ηελ ηαρύηεηα δηάδνζεο ηνπ πξνζπίπηνληνο 

θύκαηνο). 

δ. Ζ έληαζε ηνπ δηαδηδόκελνπ θύκαηνο είλαη γεληθά δηαθνξεηηθή 

(κηθξόηεξε) από ηελ έληαζε ηνπ πξνζπίπηνληνο θύκαηνο (όηαλ ην 

αξρηθό κέζν δηάδνζεο θαη ην ηειηθό κέζν δηάδνζεο έρνπλ 

δηαθνξεηηθή αθνπζηηθή εκπέδεζε, δειαδή όηαλ κέξνο ηνπ 

πξνζπίπηνληνο θύκαηνο αλαθιάηαη). 

 

 

 



ε. Τν πιάηνο πίεζεο ηνπ δηαδηδόκελνπ θύκαηνο είλαη γεληθά 

δηαθνξεηηθό από ην πιάηνο πίεζεο ηνπ πξνζπίπηνληνο θύκαηνο 

(όηαλ ην αξρηθό κέζν δηάδνζεο θαη ην ηειηθό κέζν δηάδνζεο έρνπλ 

δηαθνξεηηθή αθνπζηηθή εκπέδεζε). 

Σπλνςίδνληαο, ηα ζηνηρεία πνπ είλαη γεληθά δηαθνξεηηθά γηα ην 

πξνζπίπηνλ θαη ην δηαδηδόκελν ερεηηθό θύκα είλαη ηα εμήο: ηαρύηεηα 

δηάδνζεο, κήθνο θύκαηνο, έληαζε, πιάηνο πίεζεο. 

 

Τν κέγεζνο ελόο αληηθεηκέλνπ πνπ είλαη ηθαλό λα αλαθιά ηνλ ήρν 

εμαξηάηαη από ην κήθνο θύκαηνο, δειαδή ηε ζπρλόηεηα ηνπ ερεηηθνύ 

θύκαηνο. Αλ έλα αληηθείκελν είλαη πνιύ κηθξόηεξν από ην κήθνο 

θύκαηνο ηνπ ερεηηθνύ θύκαηνο, δελ ζα αλαθιάζεη ηνλ ήρν. Αληίζεηα, 

ηα κεγαιύηεξα αληηθείκελα είλαη πνιύ θαιύηεξνη αλαθιαζηέο. 

Δπνκέλσο, ε ρσξηθή δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ηεο απεηθόληζεο κε 

ππεξήρνπο εμαξηάηαη άκεζα από ην κήθνο θύκαηνο ηνπ θύκαηνο.  

Σηελ ηαηξηθή δηαγλσζηηθή ρξεζηκνπνηνύληαη ππέξερνη κε ζπρλόηεηεο 

1-50 ΜHz, γηαηί ζε απηέο ηηο ζπρλόηεηεο αληηζηνηρνύλ κήθε θύκαηνο 

ηεο ηάμεο ηνπ mm θαη επνκέλσο κπνξνύλ λα αλαθιαζηνύλ από 

δνκέο αληίζηνηρσλ δηαζηάζεσλ, κε απνηέιεζκα θαη ε ρσξηθή 

δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ηεο ηερληθήο λα είλαη αληίζηνηρε (ηεο ηάμεο ηνπ 

mm), κε δεδνκέλν όηη νη δνκέο πνπ καο ελδηαθέξνπλ από 

δηαγλσζηηθή άπνςε έρνπλ δηαζηάζεηο ηεο ηάμεο ηνπ mm ή 

κεγαιύηεξεο. 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4ο 

Θεφρείζηε δύο δέζκες ηοληίδοσζας ειεθηροκαγλεηηθής 
αθηηλοβοιίας Ε1 θαη Ε2 ποσ προζπίπηοσλ ζηο ίδηο σιηθό κε 
Ε1<Ε2. Ποηα από ηης δύο δέζκες έτεη κηθρόηερο πάτος 
σποδηπιαζηαζκού; Δηθαηοιογήζηε ηελ απάληεζή ζας. 

 

 

Ζ εμαζζέληζε ηνληίδνπζαο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο ζε έλα 

πιηθό πεξηγξάθεηαη από ηνλ εθζεηηθό λόκν εμαζζέληζεο ηεο 

αθηηλνβνιίαο, ν νπνίνο ηζρύεη γηα ιεπηή παξάιιειε κνλνελεξγεηαθή 

δέζκε ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο: 

I(x) = Ioe 
-μχ 

όπνπ: 

Io : έληαζε ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο πνπ πξνζπίπηεη ζην πιηθό 

(x) : πάρνο ηνπ πιηθνύ 

I(x ): έληαζε ηνληίδνπζαο αθηηλνβνιίαο πνπ εμέξρεηαη από πάρνο ηνπ 

πιηθνύ 

κ : γξακκηθόο ζπληειεζηήο εμαζζέληζεο ηνπ πιηθνύ 

 

Τν πάρνο ππνδηπιαζηαζκνύ x1/2 νξίδεηαη σο ην πάρνο ηνπ πιηθνύ 

πνπ πξέπεη λα παξεκβιεζεί ώζηε λα έληαζε ηεο εμεξρόκελεο 

αθηηλνβνιίαο λα είλαη ε κηζή από ηελ έληαζε ηεο πξνζπίπηνπζαο θαη 

δίλεηαη από ηε ζρέζε: 

x1/2 = ln2 / κ   (ln2 πξνο κ) 

 

 

 



Ζ ηηκή ηνπ γξακκηθνύ ζπληειεζηή εμαζζέληζεο κ εμαξηάηαη από ηελ 

ελέξγεηα Δ ηνπ θάζε θσηνλίνπ ηεο πξνζπίπηνπζαο 

ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο, από ηνλ αηνκηθό αξηζκό Ε ηνπ 

πιηθνύ θαη από ηελ ππθλόηεηα ξ ηνπ πιηθνύ. 

Υπνζέηνληαο όηη νη δύν δέζκεο είλαη ιεπηέο θαη παξάιιειεο εθηόο 

απιν κνλνελεξγεηαθέο θαη εθόζνλ πξνζπίπηνπλ ζην ίδην πιηθό αιιά 

έρνπλ δηαθνξεηηθέο ελέξγεηεο, ν παξάγνληαο πνπ ζα επεξεάζεη ηε 

δηαθνξά ζηελ ηηκή ηνπ γξακκηθνύ ζπληειεζηή εμαζζέληζεο κ είλαη ε 

εμάξηεζε ηνπ κ από ηελ ελέξγεηα ηνπ θάζε θσηνλίνπ. 

 

Ζ δέζκε κηθξόηεξεο ελέξγεηαο Δ1 ζα έρεη κεγαιύηεξν γξακκηθό 

ζπληειεζηή εμαζζέληζεο κ . Δθόζνλ δε ην πάρνο ππνδηπιαζηαζκνύ 

x1/2  είλαη αληηζηξόθσο αλάινγν ηνπ γξακκηθνύ ζπληειεζηή 

εμαζζέληζεο κ , ε δέζκε κηθξόηεξεο ελέξγεηαο Δ1 ζα έρεη κηθξόηεξν 

πάρνο ππνδηπιαζηαζκνύ. 

 

 

 

 

  

 


