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1. Η ισχύς εκπομπής ενός κινητού τηλεφώνου εξαρτάται από τη θέση του σε 
σχέση με τη θέση της κεραίας του σταθμού βάσης με την οποία συνδέεται. 
Ένα κινητό τηλέφωνο που βρίσκεται μακριά από την κεραία σύνδεσής του 
εκπέμπει  πολύ  μεγαλύτερη  ισχύ  ακτινοβολίας  σε  σχέση με  το  κινητό  που 
βρίσκεται κοντά στην κεραία. Επομένως το απομακρυσμένο από το σταθμό 
βάσης  του  κινητό  ακτινοβολεί  τον  χρήστη  του  με  μεγαλύτερο  ποσό 
ηλεκτρομαγνητικής  ακτινοβολίας,  επειδή  χρειάζεται  μεγαλύτερη  ισχύ 
εκπομπής για να επικοινωνήσει με το σταθμό βάσης.
Η επιβάρυνση του ανθρώπου από το κινητό τηλέφωνο είναι μεγαλύτερη από 
αυτή  του  πολύ  ισχυρότερου  σταθμού  βάσης,  επειδή  το  κινητό  κατά  τη 
συνομιλία βρίσκεται πολύ πιο κοντά στο κεφάλι του χρήστη από ό,τι η κεραία 
του σταθμού βάσης και η ένταση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας είναι 
αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης από την πηγή της.
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      2.    

            Η τιμή της δύναμης M  που ασκεί ο δικέφαλος υπολογίζεται από τη συνθήκη 
0τΣ = ,  όπου  τΣ  είναι  η συνισταμένη των ροπών ως προς το υπομόχλιο, 

δηλαδή το βραχιόνιο. 
Με 20H N=  και 100W N= , έχουμε:

0 30 14 4 0W H MτΣ = + − =ή
30 144 30 14

4
W HM W H M += + =Ϋ Ϋ

7,5 3,5 7,5 100 3,5 20 820M W H M N= + = + =Ϋ Χ Χ Ϋ
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Αν η γωνία μεταξύ αντιβραχίου και βραχίονα είναι μεγαλύτερη από 090  κατά 
a ,  όπως  φαίνεται  στο  σχήμα,  η  εφαρμογή  της  συνθήκης  0τΣ =
τροποποιείται, ως εξής:

0 30 cos 14 cos 4 cos 0 30 14 4 0W a H a M a W H MτΣ = + − = + − =ή Ϋ

Παρατηρούμε ότι η εξίσωση που προκύπτει δεν εξαρτάται από τη γωνία  a , 
άρα η μυϊκή δύναμη που απαιτείται είναι πάλι 820M N= .
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3. Τα κριτήρια επιλογής ραδιονουκλιδίων σε εφαρμογές βραχυθεραπείας είναι 
τα εξής:
α. Ενέργεια: Η ενέργεια των πηγών βραχυθεραπείας δεν θα πρέπει να είναι 
μεγάλη (της τάξης των  MeV) κυρίως για λόγους ακτινοπροστασίας. Πηγές 
μέσης ενέργειας χρησιμοποιούνται  κυρίως σε ενδοκολπικές  εφαρμογές ενώ 
πηγές μικρότερης ενέργειας χρησιμοποιούνται σε ενδοϊστικές ή επιφανειακές 
εφαμογές.
β.  Ειδική  ενεργότητα:  Η βραχυθεραπεία  υψηλού ρυθμού  δόσης  μπορεί  να 
επιτευχθεί  μόνο  με  πηγές  υψηλής  ειδικής  ενεργότητας  (ενεργότητα  ανά 
μονάδα μάζας πηγής) όπως αυτές του 192Ir . Ακόμη όμως και στις ενδοϊστικές 
εφαρμογές  χαμηλού  ρυθμού  δόσης  απαιτείται  σχετικά  υψηλή  ειδική 
ενεργότητα ώστε να κατασκευαστούν πηγές μικρών διαστάσεων.
γ.  Χρόνος  ημιζωής:  Οι  πηγές  με  υψηλό  χρόνο  ημιζωής  είναι  ιδιαίτερα 
κατάλληλες  για  «παροδικές»  εφαρμογές.  Η  απόδοση  πηγών  με  ιδιαίτερα 
υψηλούς χρόνους ημιζωής, όπως το  137Cs ,  δεν μεταβάλλεται σημαντικά με 
την πάροδο του χρόνου απλοποιώντας έτσι τους δοσιμετρικούς υπολογισμούς. 
Επιπλέον  οι  πηγές  αυτές  μπορούν  να  επαναχρησιμοποιηθούν  για  μεγάλο 
χρονικό  διάστημα  μειώνοντας  έτσι  σημαντικά  το  κόστος  λειτουργίας  του 
τμήματος.  Προκειμένου  όμως  για  μόνιμα  εμφυτεύματα,  χρησιμοπιούνται 
πηγές με βραχύ χρόνο ημιζωής, όπως το  125I ,  που οδηγούν σε μείωση της 
ραδιενέργειας  σε  ανεκτά  διαστήματα  εντός  ενός  εύλογου  χρονικού 
διαστήματος (της τάξης των μερικών μηνών). 
δ.  Κόστος:  Το  κόστος  των  υλικών  αλλά  και  της  κατασκευής  των  πηγών 
αποτελεί σημαντικό μέρος του συνολικού κόστους λειτουργίας ενός τμήματος 
βραχυθεραπείας  και  λαμβάνεται  σοβαρά  υπόψη  στον  τύπο  της  πηγής  που 
χρησιμοποιείται.
ε. Ακτινοπροστασία: Οι απαιτήσεις ακτινοπροστασίας του προσωπικού ενός 
τμήματος βραχυθεραπείας διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην επιλογή των 
χρησιμοποιούμενων πηγών. Πηγές με μεγάλη μέση ενέργεια που δημιουργούν 
προβλήματα φύλαξης αλλά και χειρισμού, όπως το Ράδιο, ή ραδιονουκλίδια 
που η χημεία τους δεν επιτρέπει την κατασκευή πηγών κατάλληλων για χρήση 
σε συστήματα μεταφόρτισης, βρίσκουν περιορισμένη χρήση στις σύγχρονες 
εφαρμογές βραχυθεραπείας.
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4.  Η  διόρθωση  της  εξασθένισης  της  ακτινοβολίας  που  προέρχεται  από 
διαφορετικά βάθη στην Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων χωρίς αξονικό 
τομογράφο πραγματοποιείται  με  τη μελέτη  διέλευσης.  Η μελέτη  διέλευσης 
χαρτογραφεί  το  συντελεστή  εξασθένισης  διά  μέσου  των  ιστών  του 
εξεταζομένου. Αυτή πραγματοποιείται με τη βοήθεια περιστρεφόμενης πηγής 
Cs-137 ή γερμανίου γαλλίου (Ge-68/Ga-68) γύρω από τον εξεταζόμενο και τα 
εκπεμπόμενα φωτόνια ανιχνεύονται μετά τη διέλευση διά του εξεταζομένου 
σε  αντιδιαμετρικά  ευρισκόμενο  της  πηγής  ανιχνευτή.  Συγκεκριμένα 
προηγείται  η  περιστροφή  της  πηγής  με  απόντα  τον  εξεταζόμενο,  οπότε 
λαμβάνεται η «άδεια» μελέτη (blank scan). Ακολουθεί η μελέτη με παρόντα 
τον εξεταζόμενο (μελέτη διέλευσης – transmission scan). Από τις δύο μελέτες 
είναι δυνατόν να υπολογισθεί ο παράγων διόρθωσης της εξασθένισης.
Η  διόρθωση  της  εξασθένισης  της  ακτινοβολίας  που  προέρχεται  από 
διαφορετικά  βάθη  στην  Τομογραφία  Εκπομπής  Ποζιτρονίων  με  αξονικό 
τομογράφο (PET/CT) πραγματοποιείται χωρίς μελέτη διέλευσης, επειδή η CT 
δημιουργεί  παράγοντες  διόρθωσης της  εξασθένισης  της ακτινοβολίας  γ,  με 
βάση την εξαγωγή των γραμμικών συντελεστών εξασθένισης μ και την κατ’ 
επέκταση  χαρτογράφηση  της  εξασθένισης  της  ακτινοβολίας  Χ  από  τους 
ιστούς του εξεταζομένου, με βάση την εξαγωγή γραμμικών συνεχειών.
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