
Θέματα Πτυχιακών Εξετάσεων - Ιούνιος 2015

1 α. Γιατί επιλέγουμε κλασματοποίηση στην ακτινοθεραπεία ;
β. Διαφορές συμβατικής κλασματοποιημενης με στερεοτακτικη ακτινοχειρουργική.
2. Νόσος δυτών
3 α.Τριβή και βάδιση
β.Απλή άσκηση εφαρμογής του 2ου νόμου του Νεύτωνα.

Κανονική Εξεταστική 8-7-2015 

Α ομάδα
1. Εξαναγκασμένη παραγωγή και πώς διευκολύνει την παραγωγή λέιζερ
2. ADC και παράγοντες που τον επηρεάζουν
3. Άσκηση σελίδας 63 Cameron (δεν ξέρω σχήμα)
B ομάδα 
1. Μετασταθερή κατάσταση και πως διευκολύνει την παραγωγή λέιζερ
2. Μέρη CCD
3. Άσκηση να βρούμε τα T, R στο σχήμα γ σελίδας 63 Cameron

ΥΛΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΦ. 14,16,17,18,19 & CAMERON ΚΕΦ. 3-11
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ 22/09/2015
ΟΜΑΔΑ Β
ΘΕΜΑ Α
1. Σε τι χρησιμέυει το κράνος και η ζώνη; (Γιατί σώζουν ζωές;) Αιτιολογείστε.
2. Άσκηση με εφαρμογή 2ου νόμου του Νεύτωνα: να υπολογίσω αν το κεφάλι θα αντέξει 
μετά από σύγκρουση με αρχική ταχύτητα που δίνεται, μέγιστη δύναμη που δίνεται και 
χρόνος σύγκρουσης που δίνεται. (πολύ απλή)
ΘΕΜΑ Β
Να γράψετε τα χαρακτηριστικά ενός καρδιακού κύκλου που αποδίδονται στο ΗΚΓ.
ΘΕΜΑ Γ
1. Τι είναι και περιγράψτε το φαινόνενο της ελεύθερης επαγωγικής απόσβεσης.
2. Να ορίσετε τους χρόνους Τ1 και Τ2 και ποιά η φυσική τους αλληλεπίδραση;
 



ΟΜΑΔΑ Α
ΘΕΜΑ Α
1. Κατηγορίες μυών
2. Άσκηση ίδια με αυτή του βιβλίου σελ. 50 (εικόνα 3.8)
ΘΕΜΑ Β
Ποιος είναι ο ρόλος των κλασικών απαγωγών στο ΗΚΓ; 
ΘΕΜΑ Γ

1. Τι γίνεται στα πυρηνικά σπιν αν εισέλθουν σε ισχυρό μαγνητικό πεδίο 3Τ; 
2. Πώς γίνεται η επιλογή τομής στο ΠΜΣ;

Πτυχιακή εξέταση 5/11/2015
Ερώτηση 1 
α)σχεδιάστε μια καμπύλη δόσης-επιβίωσης για καρκινικά και υγιή κύτταρα . Ποιοι 
παράγοντες επηρεάζουν τη μορφή της?Ποιος ο στόχος της ακτινοθεραπείας και πώς 
αυτός επιτυγχάνεται;
β)Ορίστε τους χρόνους Τ1 και Τ2 και εξηγήστε τους με σχήμα
Ερώτηση 2
Ποιά τα μέρη του στηθοσκοπίου ; Διαφορές κλειστού-ανοιχτού κώδωνα 
Ερώτηση 3
Τι είναι το προκλητό δυναμικό; Ποια η διαφορά στην επεξεργασία του σε σχέση με ένα 
κλασσικό ΗΕΚ; (σελ 250 η απάντηση)

Πτυχιακές εξετάσεις Φυσικής ΙΙ (Απρίλιος 2016) 
4 θεματα, επιλέγουμε τα 3 
1. Α. Πως μας προστατεύουν οι ζώνες και οι αερόσακοι σε περίπτωση ατυχήματος
     Β. Απλή άσκηση εφαρμογής του 2ου νόμου του Νεύτωνα 
2. Α. Διαφορές στηθοσκοπίων ανοικτού - κλειστού κώδωνα
     Β. Πότε χρησιμοποιούμε το καθένα ; 
3. Απο τι εξαρτάται η ποιότητα μιας εικόνας ; 

4. Περιγραφή δημιουργίας και μεταφοράς δυναμικού στον καρδιακό μυ



ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 24/6/2016
ΟΜΑΔΑ Α
Θέμα 1ο
Διαφορές κωνίων ραβδίων όσον αφορά α)επιφάνεια β)ευαισθησία γ)χρώματα
Θέμα 2ο
α)Ιστόγραμμα
Τι είναι? σχεδιάστε ένα ιστόγραμμα και περιγράψτε το
β)Τι είναι το ADC και σε τι χρησιμεύει
γ)Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα ADC
Θέμα 3ο
ΑΚΡΙΒΩΣ ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 3.8 σελ 55 

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 24/6/2016
Ομάδα Β 
1) Τι σχέση έχει το Laser φως με τη συμφασικότητα και τη μονοχρωματικότητα; 
2) α) Με ποιούς τρόπους γίνεται η καταγραφή ηλεκτρικού σήματος στους μυς; 
β) Περιγραφή του ηλεκτρικού σήματος στην καρδιά: (σελ.  236) 
γ) Απαγωγές Ι, ΙΙ, ΙΙΙ στο ΗΚΓ 
3) α) Πρόβλημα 10.1 σελ. 266 Ήχος και ομιλία. 
β) Πρόβλημα 10.3 και 10.4 σελ.266  

Πτυχιακές εξετάσεις Φυσικης ΙΙ (Μαΐου 2017) 

1. α) Τι συμβαίνει σε δείγμα πυρήνων Η όταν εισέρχονται σε ισχυρό μαγνητικό πεδίο 3T; 
Γιατί χρησιμοποιούνται βραχέα κύματα για τη διέγέρση αυτών των πυρήνων;
    β) Πως γίνεται η επιλογή τομής στην απεικόνιση μαγνητικού συντονισμου; 
2. α) η άσκηση της εικόνας 3.5 του Cameron
    β) η άσκηση της εικόνας 3.6 του Cameron 
3. Αυτό το θέμα ήταν για το ΗΜΓ ( υποκεφάλαιο 9.3 του Cameron ) αλλά δε θυμάμαι 
ακριβώς τα υποερωτήματα γιατί δεν το επέλεξα 

4. α) Σχεδιάστε ένα τυπικό ΗΚΓ για την απγωγή II και σε ποιο μέρος του καρδιακού 
κύκλου αντιστοιχεί κάθε μέρος του διαγράμματος
    β) Που παράγεται, πως διαδίδεται και τι προκαλεί το ηλεκτρικό σήμα στην καρδιά



Πτυχιακές εξετάσεις Ιουνίου 2018 

1. Ποιά είναι η διαφορά ανοιχτού και κλειστού κώδωνα;  Για την ακρόαση ποιών ήχων 
χρησιμοποιείται ο κάθε ένας; 
2. α) Ορίστε τους  χρόνους Τ1, Τ2  
β) Πώς επιλέγεται η τομή στην απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού; 
3. Αν το 50% του βάρους ενός ατόμου 70kg ασκείται πάνω από τον 5ο Οσφυϊκό 
σπόνδυλο, ποιά είναι η δύναμη που ασκείται στο σπόνδυλο και ποιά η τάση αν το 
εμβαδόν διατομής είναι 30cm2; 

4. Ερώτηση για ΗΚΓ (τα 2 υποερωτήματα μου διαφεύγουν. Συγγνώμη...!)

Πτυχιακή εξέταση Οκτωβρίου 2018 
Επιλέξτε τα 3 από τα 4 θέματα 
1. Ποιες παράμετροι και με ποιο τρόπο χαρακτηρίζουν την αποτελεσματικότητα ενός CCD. 
Χρησιμοποιήστε παράδειγμα. 
2. α) Τι εννοούμε με τον όρο >>ύπνος REM>>. 
    β) Τι είναι τα κύματα α σε ένα ΗΕΓ και πότε τα παρατηρούμε. 
3. Περιγράψτε τα βασικά μέρη του στηθοσκοπίου. Πως ακροαζόμαστε καρδιακούς ήχους 
(χαμηλής συχνότητας) και πως ήχους των πνευμόνων (υψηλής συχνότητας); 
4. Εξηγήστε τι είναι τα βαθμιδωτά επίπεδα (gradients), γιατί χρησιμοποιούνται και σε τι 
χρησιμεύουν στην απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (ΑΜΣ) καθώς και πως 
επιτυγχάνεται η επιλογή τομής κατά την ΑΜΣ. 


