
 

 

ΠΑΛΑΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΦΤΙΚΗ 
 
ΕΞΕΣΑΣΙΚΗ 19/4/2011 
 
1.Φσηνειεθηξηθό θαηλόκελν. 
 
2.Φαηλόκελν Doppler ζηελ απεηθόληζε αηκαηηθήο ξνήο. 
 
3.Ειηθνεηδήο CT scan. Τη γλσξίδεηε θαη ζε ηη δηαθέξεη από ηνλ θαλνληθό αμνληθό ηνκνγξάθν; 
 
 
ΕΞΕΣΑΣΙΚΗ 22/11/2011 
 
1. Μέξε αθηηλνγξαθηθνύ κεραλήκαηνο. 

2. Τη ξπζκίδεηαη απν ηελ θνλζόια αθηηλνγξαθηθνύ κεραλήκαηνο; 

3. Φπζηθόο θαη βηνινγηθόο ρξόλνο ππνδηπιαζηαζκνύ ξαδηντζνηόπνπ 

4. Τη γλσξίδεηε γηα ηελ θσηνειεθηξηθή απνξξόθεζε Χ θαη γ αθηηλνβνιίαο; 

 

ΕΞΕΣΑΣΙΚΗ Φεβροσαριος 2012 
 
1. Παξάκεηξνη γηα αθηηλνπξνζηαζία αζζελνύο. 

2. Ελεξγόο δόζε. 

3. α) Φπζηθέο αξρέο ηνκνγξάθνπ εθπνκπήο πνδηηξνλίσλ. 

β) Πεξηγξάςηε ηη γίλεηαη όηαλ αθηηλνβνιία γ πξνζπίπηεη ζε γ camera. 

 
 
ΕΞΕΣΑΣΙΚΗ  15/5/2012 
 
1. Σρεδηάζηε ην θάζκα ησλ αθηίλσλ Χ θαη εμεγείζηε ην ζπλερέο θαη ην γξακκηθό θνκκάηη ηνπ. 

2. Τί πιηθά ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ αθηηλνπξνζηαζία έλαληη θσηνλίσλ, ειεθηξνλίσλ θαη 

ζσκαηηδίσλ α; Εμεγείζηε. 

3. Γξάςηε 3 δηαθνξέο κεηαμύ ηνπ θσηνειεθηξηθνύ θαηλνκέλνπ θαη ηεο ζθέδαζεο Compton. 

 
 
ΕΞΕΣΑΣΙΚΗ 6/9/2012 
 

1. α) Εμεγείζηε ην ζπλερέο θάζκα ησλ αθηίλσλ Χ. 

β) Πνηνο είλαη ν ξόινο ησλ εζκώλ ζηελ αθηηλνβνιία Χ; 

2. α) Τη είλαη ην πάρνο ππνδηπιαζηαζκνύ θαη από πνηνπο παξάγνληεο εμαξηάηαη; 

β) Τη νλνκάδνπκε θπζηθό, βηνινγηθό θαη ελεξγό ρξόλν ππνδηπιαζηαζκνύ; 

3. Τί πιηθά ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ αθηηλνπξνζηαζία έλαληη θσηνλίσλ, ειεθηξνλίσλ θαη 

ζσκαηηδίσλ α; Εμεγείζηε. 

 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ 17/9/2012 

Θέμα 1ο 

α) Πνηα είλαη ε βαζηθή αξρή ζηελ νπνία ζηεξίδνληαη νη δηαγλσζηηθέο εθαξκνγέο ησλ 



 

 

ππεξήρσλ ζηελ Ιαηξηθή; 

Με πνηνλ ηξόπν θαηά ηε γλώκε ζαο δηαρσξίδεηαη θαηα ηελ απεηθόληζε κε ππεξήρνπο κηα 

θύζηε γεκάηε πγξό απν έλαλ όγθν πνπ απνηειείηαη απν ζθιεξνύο ηζηνύο πνιιώλ 

ππθλνηήησλ; 

 

β) Η απεηθόληζε ησλ δνκώλ ηεο θνηιηάο γίλεηαη κε ππεξήρνπο ζπρλόηεηαο 3 MHz, πνπ 

κπνξνύλ λα απεηθνλίζνπλ δνκέο πνπ βξίζθνληαη ζε βάζνο πάλσ απν 10cm. Αλ ζέιεηε λα 

απεηθνλίζεηε κε ηε κεγαιύηεξε δπλαηή ιεπηνκέξεηα ηηο αξηεξίεο ησλ θαξσηίδσλ, πνπ 

βξίζθνληαη ζε κηθξό βάζνο, πνηα απν ηηο παξαθάησ ζπρλόηεηεο ζεσξείηε ηελ πην θαηάιιειε 

θαη γηαηί; 

(i) 2 MHz (ii) 8MHz 

 

Θέμα 2ο 

Φπζηθά εηζπλεόκελα ξαδηντζόηνπα (Πνηά είλαη, πσο εθιύνληαη, πσο δηεηζδύνπλ ζηνλ 

εηζπλεόκελν αέξα, ηξόπνο πεξηνξηζκνύ ηεο έθζεζεο ζε απηά). 

 

Θέμα 3ο 

Απν πνηά θπζηθά κεγέζε εμαξηάηαη ε εμαζζέληζε ηνληίδνπζαο ειεθηξνκαγλεηηθήο 

αθηηλνβνιίαο θαηα ηε δηέιεπζή ηεο απν ηπρόλ πιηθό; Πνηόο λόκνο ζπλδέεη ηα παξαπάλσ 

κεγέζε; 

 
 
ΕΞΕΣΑΣΙΚΗ 13/3/2013 
 

1. Πνην είδνο αθηηλνβνιίαο ρξεζηκνπνηεί ε Δηαγλσζηηθή Ππξεληθή Ιαηξηθή; Πνην εηλαη ην 

θπξηόηεξν δηαγλσζηηθό εξγαιείν (πεξηγξάςηε ην αλαιπηηθά); 

2. Τη γλσξίδεηε γηα ην θσηνειεθηξηθό θαηλόκελν; 

3. Τη είλαη ν ρξόλνο ππνδηπιαζηαζκνύ ελόο ξαδηντζνηόπνπ; 

 
 

 

 

 

 


