
Κανονικη Εξεταστικη 29-1-2015

1ο: - Ποιοι παραγοντες επηρεαζουν τη δοση που χορηγειται στον εξεταζομενο 
κατα την ακτινογραφια
2ο: - Που οφειλεται το γραμμικο φασμα ακτινων χ, και να κανουμε το σχημα 
της σελιδας 89
      - Ποια τα ειδη ραδιενεργων διασπασεων που παρατηρουνται οταν ενα 
νουκλιδιο εχει περισσεια πρωτονιων, και να γραψουμε τις εξισωσεις 
μετατροπη Mg (εδινε Α και Ζ) σε Να.
      - Ποια η διαφορα στα μεγεθη δοση ισοδυναμη ενεργος δοση, και ποια 
απο αυτες χρησιμοποιειται στην ακτινοπροστασια
3ο: - Περιγραψτε τα βηματα που ακολουθουν οταν φωτονια γ προσπιπτουν 
σε γ-camera 

Κανονικη Εξεταστικη 29-1-2015

 
1ο: -Αναφερατε τις βασικες αρχες της ακτινοπροστασιας με βαση το εθνικο 
συστημα ακτινοπροστασιας
2ο: -Περιγραψτε το φωτοηλεκτρικο φαινομενο
      -Αναφερατε τις αλληλεπιδρασεις ιοντιζουσας ακτινοβολιας-υλης (λογικα 
και λιγα λογια για την καθε μια....)
      -κατι σχετικα με φασμα ακτινων χ και σχεδιασμο διαγραμματος σελ. 89 
οπως και στην α ομαδα
3ο: - Pet



Φυσικη 1 - Επαναληπτικη 29/9/2015
1)ποιος ο ρολος των φωτοπολλαπλασιαστων γ-camera
2)τι καινοτομιες προσφερει ο τομογραφος PET/CT
3)να σχεδιασουμε την πιθανοτητα αλληλεπιδρασης με ιοντιζουσα ακτινοβολια 
ανα μοναδα μαζας νερου και οστου στο ιδιο συστημα (σελ 74)
4)γιατι στους υπερηχους χρησιμοποιουμε 1-50 Hz συχνοτητες
5)ποιο φυσικο μεγεθος καταμετρα ο αξονικος τομογραφος, και πως συνδεεται 
με τον αριθμο CT?

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 30/9/2015

1)Τι είναι το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο και τι το φαινόμενο Compton και ποια 
η εξάρτησή τους από το υλικό και την ενέργεια? Ποιό από τα δύο επιθυμούμε 
στην ακτινοδιαγνωστική και γιατί; 
2)Περιγράψτε συνοπτικά τα φαινόμενα που συμβαίνουν μετά την εκπομπή 
του ποζιτρονίου μέσα στον οργανισμό του εξεταζομένου σε Τομογράφο 
Ποζιτρονίων. Τί γνωρίζεται για την ανίχνευση σύμπτωσης της ακτινοβολίας 
εξαΰλωσης (ACD) 
3)α.Ποιά είναι η σχέση συχνότητας(f) και μήκους κύματος(λ) του ηχητικού 
κύματος σε συγκεκριμένο υλικό; Αν στο νερό το μήκος κύματος υπερηχητικού 
κύματος με συχνότητα 30.000Hz είναι 5cm, ποιό είναι το μήκος κύματος (σε 
mm) υπερηχητικού κύματος με συχνότητα 15MHz; ((προσοχή στις μονάδες!)) 
Από τι εξαρτάται η ταχύτητα διάδοσης ηχητικού κύματος και σε ποιο από τα : 
οστά, μύες, αέρα, είναι μεγαλύτερη και σε ποιο μικρότερη; (σελ. 348-349)
β. Ποια είναι η βασική αρχή στην οποία στηρίζονται οι διαγνωστικές 
εφαρμογές των υπερήχων στην Ιατρική; Με ποιον τρόπο κατά τη γνώμη σας 
διαχωρίζεται κατά την απεικόνιση με υπερήχους μια κύστη γεμάτη υγρό από 
έναν όγκο που αποτελείται από σκληρούς ιστούς πολλών πυκνοτήτων; 



Πτυχιακές εξετάσεις (Νοέμβριος 2015) 
1. Αρχές ακτινοπροστασίας. 
2. Δυο διαφορές CT τομογραφίας και τομογραφίας SPECT 
3. Διακριτικής ικανότητα χώρου και διακριτική ικανότητα αντίθεσης.  

Πτυχιακές εξετάσεις Ιατρικής Φυσικής Ι Μαΐου 2016. 
1 α. Από ποιο παράγοντα εξαρτάται : Η διακριτική ικανότητα και η εξασθενιση 
μιας δεσμης υπερηχων.
   β. Ποια συχνότητα υπερηχων 1 MHz η 10 MHz  θα χρεισιμοποιουσατε για 
προστάτη και μαστο και γιατί. 
2. Φάσμα ακτινων Χ εξηγηστε πως παράγεται και τη μορφή του. Πως 
επηρεάζει η αύξηση της υψηλής τάσης το επόμενο φάσμα. 
3α. Τι είδους ακτινοβολία έχουμε στη PET και πως παράγεται. Συνοπτικά τα 
βήματα για την παραγωγή εικόνας. 
  β. Τι είναι φυσικός, βιολογικός,ενεργός χρόνος υποδιπλασιασμου ενός 
ραδιοισοτοπου
  γ. Σε 12 ώρες η ενέργεια ενός ραδιονουκλιδιου έχει μειωθεί ¼ ποιος ειναι ο 
χρόνος ημιζωης αυτού; 

Πτυχιακές εξετάσεις Ιατρικής Φυσικής Ι (Ιούνιος 2017) 
1. Πλεονεκτήματα PET/CT σε σχέση με την απλή PET.

2. Εξασθένηση δέσμης υπερήχων. Τι είναι, από τι εξαρτάται και τι 
συχνότητα θα χρησιμοποιούσατε για απεικόνιση δομών πάνω από 10 
cm.
3. Περιγραφή φωτοηλεκτρικού φαινομένου και φαινομένου Compton. 
Ποιο θα επηρεάσει την ποιότητα της απεικόνισης και ποιο θα μειώσει 
την ακτινοπροστασία του προσωπικού (κάπως έτσι)
 



Πτυχιακές Εξετάσεις ΦΥΣΙΚΗΣ 2017
1. οι 3 βασικες αρχες ακτινοπροστασιας. Ποια δε βρισκει εφαρμογη στις 
διαγνωστικες και θεραπευτικες εκθεσεις 
2. εξασθενηση δεσμης υπερηχων: απο ποιους παραγοντες εξαρταται. με ποια 
συχνοτητα θα απεικονιστει δομη του σωματος που βρισκεται σε βαθος 10 cm: 
1 MHz η 10MHz; ( η εξασθενηση του υπερηχητικου κυματος ειναι μικροτερη 
σε μικροτερες συχνοτητες, αρα το κυμα 1 MHz μπορει να φτασει σε αυτο το 
βαθος) 
3. τα 4 ειδη αλληλεπιδρασης ηλεκτρομαγνητικης ακτινοβολιας και υλης που 
χρησιμοποιουνται στην ακτινολογια ( φωτοηλεκτρικο φαινομενο, ασυμφωνη 
σκεδαση, σκεδαση Compton, διδυμη γενεση ). απο ποια φυσικα μεγεθη 
εξαρταται ο μαζικος συντελεστης εξασθενησης για καθε ενα απο αυτα τα ειδη 
αλληλεπιδρασης 
 
Κανονική Εξεταστική Ιανουαρίου 2018 
Α ομάδα: 
Θέμα 1ο:
α) Τι είναι τα βαθμιδωτά πεδία, ποια η λειτουργία τους, πως χρησιμοποιούνται 
στην ΑΜΣ και πως γινεται η επιλογη τομης στην ΑΜΣ;
β) Γιατί κατά τη γνώμη σας στην Ιατρική χρησιμοποιούνται υπερηχοι των 1-50 
MHz; Αν ένας υπέρηχος των 30000 Hz διαδίδεται στο νερό με 
μήκος κύματος 5 cm, ποιο μήκος κύματος (σε mm) θα έχει υπέρηχος στο 
νερό συχνότητας 15 MHz.

Θέμα 2ο:
α) Τι γνωρίζετε για το ραδιονουκλιδιο και τι για το ραδιοφαρμακο, ποια η 
λογική χρήσης του ραδιοφαρμακου στις διαγνωστικές εφαρμογές της 
Πυρηνικής Ιατρικής, τι γνωρίζετε για τον ενεργό χρόνο υποδιπλασιασμου;
β) Τι γνωρίζετε για την ακτινοβολία γ-εξαυλωσης, πως παράγεται και που 
χρησιμοποιειται;



Θέμα 3ο
α) 3 ραδιενεργές διασπάσεις (η πρώτη ήταν α διάσπαση ουρανίου 233, η 
δεύτερη β- διάσπαση του κοβαλτίου 60 και η τρίτη 
ήταν πρόσληψη ηλεκτρονίου από το κάλιο 37 με κενά στους 
ατομικούς ή μαζικούς αριθμούς η στα σωματίδια που παράγονται.
β) Αναφέρετε επιγραμματικα 2 διαφορές μεταξύ του φωτοηλεκτρικου 
φαινομένου και της σκέδασης Compton
γ) Αναφέρετε επιγραμματικα τις 3 αρχές του 
εθνικού συστήματος ακτινοπροστασιας. Ποια δεν εφαρμοζεται σε ασθενή που 
εκτιθεται σε ιοντιζουσα ακτινοβολία για διαγνωστικους και θεραπευτικους 
σκοπούς;
δ) Μπορεί το φάσμα μιας λυχνίας ακτίνων χ να είναι συνεχές και όχι σύνθετο; 
Υπό ποια συνθήκη; 
  

Β ομάδα: 
ΘΕΜΑ 1ο
Α) ορίστε τον χρόνο επανάληψης (TR) και τον χρόνο αντήχησης (ΤΕ) στην 
ΑΜΣ και πως επηρεάζουν το είδος της εικόνας στην ΑΜΣ 
Β) από ποιους παράγοντες εξαρτάται η εξασθένηση της δέσμης των 
υπερήχων. Επιλέξτε ποια συχνότητα (1MHz ή 10MHz) θα χρησιμοποιήσετε 
για την απεικόνιση μιας δομής στην κοιλιά βάθους 10cm 

ΘΕΜΑ 2ο
Α) Τι γνωρίζετε για το φυσικό χρόνο υποδιπλασιασμού και για τον βιολογικό 
χρόνο υποδιπλασιασμού του ραδιοφαρμάκου;
Β) Πώς λειτουργεί ένα κύκλοτρο; Τι τύπους τομογραφους ποζιτρόνιων 
γνωρίζετε ;

ΘΕΜΑ 3ο
Α) 3 διασπάσεις
Β) Αναφέρατε επιγραμματικά δυο οποιεσδήποτε διάφορες Compton -δίδυμης 
Γενεσης
Γ) Αναφέρετε τους 3 κανόνες ακτινοπροστασίας. Ποιος είναι ο 
αποδοτικότερος κατά την γνώμη σου;
Δ) Μπορεί το φάσμα μιας λυχνίας ακτίνων χ να είναι συνεχές και όχι σύνθετο; 
Υπό ποια συνθήκη 



Επαναληπτική Εξεταστική 09/2018 
1.        Ποια είναι τα 4 είδη αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας – ύλης. Αναλύστε το 
φαινόμενο Compton. 
2.        Τι  ονομάζουμε  απορροφούμενη  δόση,  ισοδύναμη δόση,  και  ενεργό 
δόση. Ποια είναι η μεταξύ τους σχέση. 
3.        Ποιος είναι ο ρόλος του ενισχυτή εικόνας. Εξηγείστε. 
4.        Τι γνωρίζετε για το γραμμικό σκέλος του φάσματος ακτινών Χ. 

Πτυχιακή Εξέταση 09/2018 
1.        Τι  είναι  τα  ποζιτρόνια  και  πως  παράγονται.  Σε  ποια  απεικονιστική 
μέθοδο  της  Πυρηνικής  Ιατρικής  χρησιμοποιούνται.  Αναφερθείτε  συνοπτικά 
στον τρόπο με τον οποίο παράγεται η εικόνα στην ανωτέρω απεικονιστική 
μέθοδο της Πυρηνικής Ιατρικής. 
2.        Σε  ποια  βασική  αρχή  στηρίζονται  οι  διαγνωστικές  εφαρμογές  των 
υπερήχων  στην  Ιατρική.  Πως  κατά  τη  γνώμη  σας  διακρίνεται  μια  κύστη 
γεμάτη υγρό από έναν συμπαγή όγκο πολλών πυκνοτήτων. 
3.        Ποιος είναι ο ρόλος του αντιδιαχυτικού διαφράγματος. 


