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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 

 

1. Πότε δημιουργείται ανάκλαση ενός ηχητικού κύματος 

και πως ορίζεται το ποσοστό  της ανακλώμενης 

έντασης; Γιατί κατά τη γνώμη σας κατά τη διάγνωση με 

υπερήχους οι ανακλώμενοι ήχοι «ενισχύονται» πριν 

καταγραφούν από το μεταλλάκτη; 

Απάντηση: Ανάκλαση ενός ηχητικού κύματος (ή αλλιώς ηχώ) δημιουργείται 

όταν ένα ηχητικό κύμα αλλάζει μέσο διάδοσης,  δηλαδή όταν συναντήσει μία 

διεπαφή. Διεπαφή είναι το σύνολο των σημείων μεταξύ δύο μέσων με 

διαφορετικές ακουστικές εμπεδήσεις.  

Το ποσοστό της ανακλώμενης έντασης ορίζεται ως  

0

I
R

I


   ή 

0

100
I

R
I


   , 

όπου R είναι ο συντελεστής ανάκλασης, 
0I  η ένταση του προσπίπτοντος 

ηχητικού κύματος στη διεπαφή και I  η ένταση του ανακλώμενου ηχητικού 

κύματος. 

Κατά τη διάγνωση με υπερήχους, η προσπίπτουσα δέσμη υπερήχων 

εξασθενίζει εκθετικά μέσα στο ανθρώπινο σώμα, με το βαθμό της 

εξασθένισης να εξαρτάται από το συντελεστή εξασθένισης του μέσου 

διάδοσης (ανθρώπινο σώμα) και από το μήκος της διαδρομής που διανύει η 

δέσμη στο μέσο. Με σκοπό την καταγραφή ήχων με ένταση ανεξάρτητη της 

εξασθένισης, οι εντάσεις των ανακλώμενων ήχων που καταγράφονται 

ενισχύονται εκθετικά με τρόπο ώστε δύο ίδιες ανακλαστικές επιφάνειες να 

παράγουν τελικά το ίδιο σήμα ανεξάρτητα από το βάθος/απόσταση που 

βρίσκονται. Η διαδικασία αυτή αναφέρεται ως χρονική ενίσχυση (time-gain 

control ή swept-gain control). 

 



 

2. Ποιος ο ρόλος του φλεβόκομβου στη λειτουργία της 

καρδιάς; Περιγράψτε τη διαδρομή του ηλεκτρικού 

σήματος στον καρδιακό μυ. Τι ονομάζουμε Απαγωγές 

σε ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα; Σε ποιες θέσεις του 

σώματος τοποθετούνται τα ηλεκτρόδια για τη μέτρηση 

των κλασικών Απαγωγών; Δώστε την τυπική 

κυματομορφή της Απαγωγής II εξηγώντας τις κορυφές 

της. 

Απάντηση: Ο φλεβόκομβος παράγει ηλεκτρικό σήμα που προκαλεί την 

εκπόλωση των μυϊκών κυττάρων των δύο κόλπων, με αποτέλεσμα τη 

συστολή τους και την ώθηση του αίματος στις κοιλίες. Στη συνέχεια, 

ακολουθεί επαναπόλωση των κόλπων. Το ηλεκτρικό σήμα μεταβιβάζεται στον 

κολποκοιλιακό κόμβο, ο οποίος προκαλεί την εκπόλωση της δεξιάς και 

αριστερής κοιλίας, με αποτέλεσμα τη συστολή τους και την εξώθηση του 

αίματος στην πνευμονική και στη συστηματική κυκλοφορία. Ακολουθεί 

επαναπόλωση των μυών των κοιλιών και το φαινόμενο ξεκινάει από την αρχή. 

Απαγωγές σε ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα ονομάζονται μετρήσεις διαφοράς 

δυναμικού μεταξύ διαφόρων συνδυασμών ηλεκτροδίων. Τα ηλεκτρόδια 

επιφανείας που χρησιμοποιούνται για τη λήψη ενός 

ηλεκτροκαρδιογραφήματος συνήθως τοποθετούνται στο δεξιό βραχίονα (RA), 

τον αριστερό βραχίονα (LA) και την αριστερή κνήμη (LL). Οι θέσεις αυτές 

συμβολίζονται σαν δυναμικά  
RAV , 

LAV  και 
LLV , αντίστοιχα. 

Οι κλασικές απαγωγές είναι: 

Απαγωγή 
LA RAI V V   

Απαγωγή 
LL RAII V V   

Απαγωγή 
LL LAIII V V   

Στο  παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η τυπική κυματομορφή της Απαγωγής II

. Οι κορυφές είναι: (1) το κύμα P που παράγεται από την εκπόλωση των 

κόλπων, (2) η επαναπόλωση των κόλπων, που σπάνια παρατηρείται και δεν 

σημειώνεται, (3) η εκπόλωση των κοιλιών, που παράγει το σύμπλεγμα QRS 

και (4) η επαναπόλωση των κοιλιών, που παράγει το κύμα T. 



 

 

3. Εξηγήστε τι είναι τα βαθμιδωτά πεδία (gradients), γιατί 

χρησιμοποιούνται και σε τι χρησιμεύουν στην 

απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (ΑΜΣ) καθώς και 

πως επιτυγχάνεται η επιλογή τομής κατά την ΑΜΣ 

(δώστε σχήματα). 

Απάντηση: Βαθμιδωτά πεδία (gradients) είναι μαγνητικά πεδία η ένταση των 

οποίων μεταβάλλεται γραμμικά κατά μήκος του άξονα εφαρμογής τους και τα 

οποία εφαρμόζονται επιπλέον του ισχυρού στατικού μαγνητικού πεδίου 
0B .  
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Τα βαθμιδωτά πεδία χρησιμεύουν στην παραγωγή εικόνων με χωρική 

πληροφορία στην απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (ΑΜΣ), ως εξής: Η 

εφαρμογή των βαθμιδωτών πεδίων έχει ως αποτέλεσμα τη χωρική βάθμωση 

συχνοτήτων Larmor, δηλαδή σε κάθε σημείο στο χώρο να αντιστοιχεί 

διαφορετική συχνότητα Larmor. Διεγείροντας επιλεκτικά πυρήνες σε 

συγκεκριμένες χωρικές περιοχές και εφαρμόζοντας κατάλληλους 



μετασχηματισμούς Fourier, προκύπτουν εικόνες με χωρική πληροφορία, οι 

οποίες αντιστοιχούν σε τομές του σώματος. Οι εικόνες αυτές αναπαριστούν τα 

μαγνητικά χαρακτηριστικά του ιστού που απεικονίζεται στην κάθε περιοχή-

τομή και αποτελούνται από έναν πίνακα εικονοστοιχείων (pixels) όπου η 

φωτεινότητα (brightness) του καθενός σχετίζεται με τις μαγνητικές ιδιότητες 

του αντίστοιχου ογκοστοιχείου (voxel). Το σήμα από κάθε voxel είναι η μέση 

τιμή των σημάτων όλων των πρωτονίων που περιέχει. 

Η επιλογή τομής πραγματοποιείται με τη χρήση βαθμιδωτού πηνίου στον 

άξονα-z (ο οποίος αντιστοιχεί με τον κεφαλουριαίο άξονα του 

απεικονιζόμενου) και το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τα πρωτόνια να 

«αισθάνονται» διαφορετικό πεδίο και άρα να αποκτούν διαφορετικές 

συχνότητες Larmor κατά μήκος αυτού του άξονα. 

Έτσι, λόγω του ότι πλέον τα πρωτόνια της τομής που μας ενδιαφέρει έχουν 

ένα μοναδικό γνωστό φάσμα συχνοτήτων, μπορούμε να τα διεγείρουμε 

επιλεκτικά εφαρμόζοντας ένα παλμό 90  ειδικά διαμορφωμένο ώστε να  

περιέχει τις συχνότητες των πρωτονίων της συγκεκριμένης τομής και να 

πάρουμε σήμα από αυτήν την τομή. Η κεντρική συχνότητα του παλμού αυτού 

καθορίζει τη θέση της τομής ενώ το εύρος ζώνης συχνοτήτων (bandwidth) 

καθορίζει το πάχος της. 

 



 

4. Ποια μεγέθη ελέγχονται από την κονσόλα χειρισμού ενός 

ακτινογραφικού μηχανήματος; Ποια διαφορά στο χειρισμό 

δεδομένης λυχνίας ακτίνων-x με άνοδο βολφραμίου (
KE

=69,53 keV) θα οδηγήσει στην εκπομπή των τριών φασμάτων 

που περιγράφονται από τις καμπύλες Α, Β και Γ του 

σχήματος (ο άξονας των y αντιστοιχεί στον αριθμό των 

ακτίνων-x); Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 



Απάντηση: Τα μεγέθη που ελέγχονται από την κονσόλα χειρισμού ενός 

ακτινογραφικού μηχανήματος είναι η υψηλή τάση της λυχνίας (kVp), το ρεύμα 

της λυχνίας (mA) και ο χρόνος έκθεσης (sec). Σε κάποια συστήματα υπάρχει 

η δυνατότητα απευθείας ρύθμισης του γινομένου mA x sec (mAs). Μία άλλη 

σημαντική παράμετρος που δύναται να επιλεχθεί είναι το μέγεθος της εστίας 

(μικρή ή μεγάλη), το οποίο επηρεάζει την ποιότητα της εικόνας. 

Σε πολλά σύγχρονα συστήματα υπάρχει δυνατότητα επιλογής διαφόρων 

τεχνικών ρύθμισης των παραμέτρων (στοιχείων) μιας ακτινολογικής λήψης. Οι 

τεχνικέ αυτές είναι οι ακόλουθες: 

Α) Τεχνική τριών ρυθμίσεων ή «τριών κομβίων»: Η τεχνική αυτή επιτρέπει την 

ανεξάρτητη επιλογή των τριών στοιχείων (kVp, mA, sec). 

Β) Τεχνική δύο ρυθμίσεων ή «δύο κομβίων»: Επιτρέπει την επιλογή των kVp 

και της τιμής του γινομένου mAs. Συχνά οι ποσότητες mA  και χρόνος 

καθορίζονται αυτόματα μέσω ενός μικροϋπολογιστή, έτσι ώστε να 

αντιστοιχούν σε χαμηλή τιμή χρόνου (για δεδομένη τιμή mAs), αλλά και στη 

θερμική αντοχή της λυχνίας. 

Γ) Τεχνική μιας ρύθμισης ή «ενός κομβίου»: Επιλέγονται μόνο τα kVp. Τα 

mAs καθορίζονται αυτόματα λαμβάνοντας υπόψη το πάχος του ασθενούς, τη 

θερμική αντοχή της λυχνίας και την ανάγκη για μικρό χρόνο έκθεσης. Η 

τεχνική αυτή προϋποθέτει την ύπαρξη ενός συστήματος αυτόματου ελέγχου 

της έκθεσης, το οποίο διακόπτει την εκπομπή ακτινοβολίας μόλις επιτευχθεί 

ένα προκαθορισμένο επιθυμητό επίπεδο αμαύρωσης στο φιλμ. 

Δ) Τυποποιημένη ανατομική τεχνική: Η τεχνική αυτή συνίσταται στην ύπαρξη 

σειράς τυποποιημένων προγραμμάτων λήψεων με συγκεκριμένα στοιχεία 

(kVp, mA, sec) που αντιστοιχούν στις διάφορες εξετάσεις. Για παράδειγμα, 

επιλέγοντας «Ακτινοβολία Θώρακος σε αδύνατο ασθενή», το σύστημα 

ρυθμίζει αυτόματα τις παραμέτρους kVp, mA, sec και ο χειριστής απλά πιέζει 

τον διακόπτη ενεργοποίησης της δέσμης. Τα προγράμματα αυτά είναι 

αποθηκευμένα σε κατάλληλο υπολογιστικό σύστημα και επιλέγονται με 

αντίστοιχα πλήκτρα. 

Η διαφορά στο χειρισμό δεδομένης λυχνίας ακτίνων-x με άνοδο βολφραμίου (

KE = 69,53 keV), που θα οδηγήσει στην εκπομπή των τριών φασμάτων που 

περιγράφονται από τις καμπύλες Α, Β και Γ του σχήματος, είναι η επιλογή των 

kVp (της υψηλής τάσης). Συγκεκριμένα,  για την καμπύλη Α έχουν επιλεγεί 50 

kVp, για την καμπύλη Β 80 kVp και για την καμπύλη Γ 90 kVp. Αυτό 

προκύπτει από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Α) Η μέγιστη ενέργεια των φωτονίων που εκπέμπονται καθορίζεται από την 

υψηλή τάση (kVp), έτσι ώστε ακριβώς η επιλογή των 50 kVp για την καμπύλη 

Α αντιστοιχεί σε μέγιστη ενέργεια φωτονίων 50 keV, η επιλογή των 80 kVp για 



την καμπύλη Β αντιστοιχεί σε μέγιστη ενέργεια φωτονίων 80 keV, ενώ η 

επιλογή των 90 kVp για την καμπύλη Γ αντιστοιχεί σε μέγιστη ενέργεια 

φωτονίων 90 keV. 

Β) Με δεδομένο ότι για το βολφράμιο 
KE = 69,53 keV, οι συγκεκριμένες 

επιλογές kVp από τις οποίες προκύπτουν οι τρεις καμπύλες Α, Β και Γ έχουν 

ως αποτέλεσμα ότι η καμπύλη Α περιγράφει μόνο συνεχές φάσμα ακτίνων Χ, 

ενώ οι καμπύλες Β και Γ περιγράφουν σύνθετο φάσμα ακτίνων Χ, 

αποτελούμενο από συνεχές φάσμα ακτίνων Χ και γραμμικό φάσμα ακτίνων Χ. 

Γ) Ο συνολικός αριθμός φωτονίων (το ολοκλήρωμα κάθε καμπύλης, δηλαδή 

το εμβαδό κάτω από κάθε καμπύλη) αυξάνει περίπου με το τετράγωνο της 

υψηλής τάσης και αυτό φαίνεται στις καμπύλες Α, Β και Γ. 

Δ) Η μέση ενέργεια του φάσματος αυξάνει με την αύξηση της υψηλής τάσης 

και αν εξαιρέσει κανείς τη χαρακτηριστική ακτινοβολία (γραμμικό φάσμα) 

δίνεται από τα 2/3 του kVp. Η αύξηση της μέσης ενέργειας του φάσματος όταν 

αυξάνονται τα kVp επίσης φαίνεται στις καμπύλες Α, Β και Γ. 

 

 


