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1. Πώς ορίζεται το φυσικό μέγεθος έκθεση ιοντίζουσας 

ακτινοβολίας, ποιες οι μονάδες του, και σε ποια είδη 

ακτινοβολίας αναφέρεται; Πώς συνδέεται η έκθεση 

ιοντίζουσας ακτινοβολίας με την ενεργειακή ροή πεδίου 

ακτινοβολίας; 

 

Απάντηση:  

Η έκθεση Χ ιοντίζουσας ακτινοβολίας ορίζεται ως το πηλίκο 

του στοιχειώδους φορτίου, dQ, προς τη στοιχειώδη μάζα 

αέρα, dm, όπου dQ η απόλυτη τιμή του συνολικού φορτίου 

ενός προσήμου (θετικού ή αρνητικού) που παράγεται στον 

αέρα όταν όλα τα ηλεκτρόνια και ποζιτρόνια που παράγονται 

από την αλληλεπίδραση φωτονίων με τη μάζα dm 

επιβραδυνθούν εντελώς στον αέρα:  

dQ

dm
   

Εξαιρείται τυχόν φορτίο που θα προκύψει από φωτόνια που 

θα παραχθούν λόγω ακτινοβολίας πέδησης των ηλεκτρονίων 

και εξαΰλωσης των ποζιτρονίων. 

Η μονάδα της έκθεσης είναι 1Cb kg . 

Η έκθεση αναφέρεται σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

(φωτόνια). 



Η έκθεση ιοντίζουσας ακτινοβολίας, Χ, συνδέεται με την 

ενεργειακή ροή πεδίου ακτινοβολίας φωτονίων, Ψ, με τη 

σχέση: 
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Χ: έκθεση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 

Ψ: ενεργειακή ροή πεδίου ακτινοβολίας φωτονίων σε σημείο 

Ρ 

en : γραμμικός συντελεστής απορρόφησης ενέργειας του 

αέρα 

 : πυκνότητα αέρα 

( )en
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: μαζικός συντελεστής απορρόφησης ενέργειας του 

αέρα 

e : απόλυτη τιμή ηλεκτρικού φορτίου ηλεκτρονίου 

W : μέση ενέργεια σχηματισμού ζεύγους ιόντων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Ποιες είναι οι μέθοδοι που ακολουθούνται για την 

ανακατασκευή της εικόνας σε έναν αξονικό τομογράφο; 

Ποιο είναι το βασικό φυσικό μέγεθος το οποίο μετράται 

σε έναν αξονικό τομογράφο και πώς συνδέεται με τον 

αριθμό CT, τιμές του οποίου απεικονίζονται σε μια 

εικόνα υπολογιστικής τομογραφίας; 

 

Απάντηση: 

Οι διάφορες μέθοδοι που ακολουθούνται για την 

ανακατασκευή της εικόνας σε έναν αξονικό τομογράφο 

διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: 

α. Μέθοδοι οπισθοπροβολής (back projection) 

β. Επαναληπτικές μέθοδοι (iterative methods) 

γ. Αναλυτικές μέθοδοι ή τεχνικές συνέλιξης (convolution 

techniques) 

Το βασικό φυσικό μέγεθος το οποίο μετράται σε έναν 

αξονικό τομογράφο είναι ο γραμμικός συντελεστής 

εξασθένισης μ του ιστού που αντιστοιχεί σε κάθε στοιχειώδη 

όγκο (voxel) της τομής προς απεικόνιση. 

Ο γραμμικός συντελεστής εξασθένισης μ συνδέεται με τον 

αριθμό CT με τη σχέση: 

αριθμός CT=1000 i w

w

 




 

i : γραμμικός συντελεστής εξασθένισης που αντιστοιχεί στο 

voxel i 

i=1, 2, 3, …, n: δείκτης που αντιστοιχεί στα voxel στα οποία 

είναι διαιρεμένη η τομή προς απεικόνιση 

w : γραμμικός συντελεστής εξασθένισης του νερού 

 



3. Τι είναι το δυναμικό δράσης ενός νευρώνα; Περιγράψτε 

το μηχανισμό διάδοσης του κατά μήκος του άξονα του 

νευρώνα. Από ποια χαρακτηριστικά του νευρώνα 

επηρεάζεται η ταχύτητα διάδοσης του;  

 

Απάντηση: 

Δυναμικό δράσης ενός νευρώνα είναι η μεταβολή του 

δυναμικού από την τιμή του δυναμικού ηρεμίας, όταν ένας 

νευρώνας διεγερθεί. 

Ο άξονας του νευρώνα έχει δυναμικό ηρεμίας περίπου -80 

mV. Αν η αριστερή άκρη του άξονα διεγερθεί, τα τοιχώματα 

της μεμβράνης γίνονται διαπερατά για τα ιόντα Na+, τα οποία 

διαπερνούν τη μεμβράνη, προκαλώντας την εκπόλωσή της. 

Στιγμιαία, το δυναμικό στο εσωτερικό του κυττάρου γίνεται 

θετικό, περίπου 50 mV. Η αναστροφή του δυναμικού στη 

διεγερμένη περιοχή προκαλεί κίνηση των ιόντων κατά τέτοια 

κατεύθυνση, ώστε να εκπολώσουν την περιοχή που 

βρίσκεται προς τα δεξιά. Εν τω μεταξύ, το σημείο του 

αρχικού ερεθισμού έχει επανέλθει (επαναπολώνεται) λόγω 

του ότι τα ιόντα Κ+ έχουν μετακινηθεί προς τα έξω για την 

αποκατάσταση του δυναμικού ηρεμίας κ.ο.κ. 

Δύο βασικοί παράγοντες επηρεάζουν την ταχύτητα διάδοσης 

του δυναμικού δράσης: η ηλεκτρική αντίσταση R, που 

παρουσιάζει το εσωτερικό του άξονα, και η χωρητικότητα C 

(που σχετίζεται με το αποθηκευμένο φορτίο) μεταξύ των δύο 

πλευρών της μεμβράνης. Ο χρόνος t που απαιτείται για τη 

φόρτιση ή την εκφόρτιση ενός απλού ηλεκτρικού κυκλώματος 

που αποτελείται από αντίσταση και πυκνωτή συνδεδεμένα 



σε σειρά, έχει εκθετική μορφή 
t

RCe


. Η σταθερά χρόνου τ είναι 

η τιμή του t όταν ισούται με RC, δηλαδή t=τ=RC. Μείωση είτε 

του R, είτε του C, προκαλεί μείωση της σταθεράς χρόνου και 

ο πυκνωτής θα φορτιστεί ή θα εκφορτιστεί ταχύτερα.  

Η ταχύτητα διάδοσης ενός δυναμικού δράσης εξαρτάται από 

το ρυθμό φόρτισης ή εκφόρτισης ενός κυκλώματος R-C. Η 

εσωτερική αντίσταση ενός άξονα μειώνεται όσο η διάμετρός 

του αυξάνεται. Για δύο άξονες με παρόμοια χαρακτηριστικά 

αλλά διαφορετική διάμετρο, ο άξονας με τη μεγαλύτερη 

διάμετρο θα έχει μεγαλύτερη ταχύτητα διάδοσης από αυτόν 

με τη μικρότερη διάμετρο, 

Όσο μεγαλύτερη είναι η χωρητικότητα (ή το αποθηκευμένο 

φορτίο) μιας μεμβράνης, τόσο περισσότερος χρόνος 

απαιτείται για την εκπόλωσή της και τόσο μικρότερη θα είναι 

η ταχύτητα διάδοσης. Το περίβλημα της μυελίνης είναι καλός 

μονωτής και αυτό το κομμάτι του άξονα έχει πολύ μικρή 

χωρητικότητα. Εξαιτίας της μικρής χωρητικότητας, το 

αποθηκευμένο φορτίο είναι πολύ μικρό σε σχέση με αυτό 

που αποθηκεύεται σε ένα αμύελο τμήμα της νευρικής ίνας 

ίδιου μήκους και ίδιας διαμέτρου. Η ταχύτητα διάδοσης είναι 

πολύ μεγαλύτερη σε εμμύελες ίνες από ό,τι στις αμύελες. Οι 

αμύελοι άξονες του καλαμαριού (διαμέτρου περίπου 1 mm) 

έχουν ταχύτητες διάδοσης μεταξύ 20-50 m/sec, ενώ οι 

εμμύελες ίνες στον άνθρωπο (διαμέτρου περίπου 10 μm) 

έχουν ταχύτητα διάδοσης 100 m/sec. Η μεγάλη ταχύτητα 

διάδοσης οφείλεται στην πολύ μικρή χωρητικότητα των 

εμμύελων αξόνων. 



Το δυναμικό δράσης μεταδίδεται πολύ γρήγορα στο εμμύελο 

τμήμα και πολύ πιο αργά στο αμύελο (περισφίξεις Ranvier). 

Το πλάτος του δυναμικού δράσης μειώνεται στα εμμύελα 

τμήματα αλλά αποκαθίσταται πλήρως στα αμύελα τμήματα. 

Υπό αυτές τις δύο συνθήκες, το δυναμικό δράσης ταξιδεύει 

πολύ γρήγορα στα εμμύελα τμήματα και πολύ πιο αργά στις 

περισφίξεις. Με τον τρόπο αυτό, φαίνεται σαν να μεταπηδάει 

το δυναμικό δράσης από τη μία περίσφιξη του Ranvier στην 

επόμενη. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται «αγωγή κατά 

άλματα». 

 

 

4. Πώς μεταβάλλεται η μέση ενέργεια που απορροφάται 

ανά αλληλεπίδραση μen/μ όπου μen και μ οι γραμμικοί 

συντελεστές απορρόφησης και εξασθένισης αντίστοιχα) 

με την αύξηση της ενέργειας ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας, στην περιοχή ενεργειών που ενδιαφέρει 

τις διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές της 

Ιατρικής; (δικαιολογείστε την απάντηση σας). 

 

Απάντηση: 

Για ενέργειες κάτω των 20 περίπου keV στο νερό, σε μαλακό 

ιστό ή σε οστό, ο γραμμικός συντελεστής απορρόφησης μen 

είναι περίπου ίσος με τον γραμμικό συντελεστή εξασθένισης 

λόγω του φωτοηλεκτρικού φαινομένου , άρα ο λόγος μen/μ 

είναι περίπου ίσος με 1. Σε μεγαλύτερες ενέργειες όπου 

επικρατεί η πιθανότητα σκέδασης Compton οι γραμμικοί 

συντελεστές εξασθένισης και απορρόφησης διαφέρουν.  



Άρα, σε μεγαλύτερες ενέργειες από 20 περίπου keV, ο λόγος 

μen/μ είναι μικρότερος από τη μονάδα. Πιο συγκεκριμένα, ο 

λόγος μen/μ μειώνεται με την αύξηση της ενέργειας μέχρι 

περίπου τα 100 keV, γιατί το ποσοστό της ενέργειας που 

μεταφέρεται σε ενέργεια του σκεδαζόμενου φωτονίου 

αυξάνεται με την ενέργεια και γιατί η πιθανότητα σκέδασης 

Compton αυξάνεται με την ενέργεια. Στα 100 keV περίπου ο 

λόγος μen/μ ελαχιστοποιείται, γιατί σε αυτή την ενέργεια 

μεγιστοποιείται η πιθανότητα σκέδασης Compton. Για 

ενέργειες μεγαλύτερες από 100 keV, ο λόγος μen/μ αυξάνεται 

ελαφρά με την αύξηση της ενέργειας παραμένοντας 

μικρότερος από 1, γιατί η πιθανότητα σκέδασης Compton 

μειώνεται με την αύξηση της ενέργειας.  Η συμπεριφορά 

αυτή διατηρείται μέχρι ενέργειες της τάξης των 104 keV που 

χρησιμοποιούνται στις θεραπευτικές εφαρμογές  της 

Ιατρικής. 


