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ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 

ΘΕΜΑ 1. Διατυπώστε το φυσικό φαινόμενο της ραδιενέργειας και 
συμπληρώστε κατάλληλα τις παρακάτω αντιδράσεις. 
185

79 Au-> 181 Ir +
52   Fe ->    27 Co +e- +
99 43 Tc -> 99

44 Ru +  + 
68

31 Ga +  ->    30Zn + 
18

9F -> 18
8O + + 

Απάντηση: 

Ραδιενέργεια αποκαλείτε απλά η ιδιότητα ορισμένων πυρήνων να 
διασπώνται αυθόρμητα, με παράλληλα την εκπομπή ακτινοβολίας 
η οποία δεν είναι παρά ενέργεια υπό τη μορφή φωτονίων ή 
σωματιδίων. Απώτερος σκοπός της διαδικασίας είναι, μετά από 
κάθε αυθόρμητη διάσπαση, ο πυρήνας να καταλήγει σε κατάσταση 
μικρότερης ενέργειας ή ισοδύναμα σε κατάσταση μεγαλύτερης 
σταθερότητας. 
185

79 Au-> 181
77Ir + α (ή 4

2He)
52

26Fe ->  52
27Co + e- + αντί νετρίνο 

99
43 Tc -> 99

44 Ru + e-  + αντί νετρίνο
68

31Ga +   ->  68
30Zn + e+  + νετρίνο

18
9F -> 18

8O + e+  + νετρίνο



ΘΕΜΑ 2. Πως κατατάσσονται οι μοχλοί του ανθρώπινου σώματος 
που δημιουργούνται από μυϊκές δυνάμεις. Γιατί οι μυϊκές ομάδες 
γύρω από μία άρθρωση εμφανίζονται κατά ζεύγη; Δώστε ένα 
παράδειγμα από κάθε μία στο ανθρώπινο σώμα.

 

Απάντηση: 

Cameron 

Σελ 45 και 46 την εικόνα 3.4 και 

Σελ 47 το παράδειγμα με τον δικέφαλο και τρικέφαλο μυ με την 
εικόνα 3.5

ΘΕΜΑ 3. Ορίστε το φαινόμενο της σκέδασης υπερήχων και 
εξηγήστε από ποιες παραμέτρους εξαρτάται. Ποια συχνότητα 
υπερήχων θα χρησιμοποιούσατε για να απεικονίσετε τις αρτηρίες 
των καρωτίδων οποίες βρίσκονται σχετικά επιφανειακά με την 
καλύτερη δυνατή διακριτική ικανότητα και γιατί. Ποια συχνότητα 
θα επιλέξετε μεταξύ 1 και 10 MHz. 

Απάντηση: 

Το φαινόμενο αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από το σύνολο των 
πολλαπλών αναπλάσεων και διαθλάσεων του ηχητικού κύματος 
προς όλες τις κατευθύνσεις εξαιτίας των μικρών ατελειών, είτε του 
μέσου, είτε της διεπαφής. Επομένως η σκέδαση προκαλείται από 
μικρές ατέλειες διαστάσεων παρακλήσεων με το μήκος κύματος 
του ήχου, αφού το φαινόμενο αυτό συμβαίνει όταν ο ήχος 
προσπέσει σε εμπόδια διαστάσεων ίσων ή μικρότερων του μήκους 
κύματος. Έτσι ήχοι χαμηλών συχνοτήτων, δηλαδή μεγάλου μήκους 
κύματος, επηρεάζονται από χονδροειδείς ατέλειες, ενώ αντίθετα 
ήχοι υψηλών συχνοτήτων, δηλαδή με μικρότερα μήκη κύματος, 
υφίστανται μεγαλύτερη σκέδαση καθώς επηρεάζονται από 
μικροατέλειες. Εκτός από τη συχνότητα το μέγεθος της σκέδασης 
εξαρτάται και από το βαθμό των ατελειών, το μέσο μέγεθος τους 
και τη διαφορά της επένδυσης μεταξύ αυτών και του μέσου που τα 
προκαλεί.  



Συνολικά λόγο απορρόφηση και σκέδασης, η ηχητική δέσμη 
εξασθενεί ακολουθώντας το νόμο του αντίστροφου τετραγώνου, 
με αποτέλεσμα το βάθος υποδιπλασιασμού της έντασης να είναι 
αντιστρόφως ανάλογο της συχνότητας. Ένας υπέρηχος δηλαδή των 
10 MHz σε σχέση με έναν των 1 MHz, έχει υπό-δεκαπλάσιο βάθος 
υποδιπλασιασμού, 0,6cm έναντι των 6cm. 

Για το λόγο αυτό ένα υπερηχητικό κύμα των 10 MHz είναι ικανό να 
απεικονίσει επιφανειακές δομές όπως τις αρτηρίες των καρωτίδων. 
Το όφελος από την επιλογή της μεγάλης συχνότητας είναι η 
υψηλότερη διακριτική ικανότητα. Η αιτία είναι ότι το μέγεθος ενός 
αντικειμένου που είναι ικανό να ανακλά τον ήχο εξαρτάται από το 
μήκος κύματος δηλαδή από τη συχνότητα του ηχητικού κύματος. Αν 
ένα αντικείμενο είναι πολύ μικρότερο από το μήκος κύματος του 
ηχητικού κύματος δεν ανακλά τον ήχο τον σκεδάζει. Αντίθετα τα 
μεγάλα αντικείμενα είναι πολύ καλύτερη ανακλαστές. Επομένως η 
χωρική διακριτική ικανότητα της απεικόνισης με υπερήχους 
εξαρτάται άμεσα από το μήκος κύματος του ήχου. Για το λόγο αυτό 
οι μικρότερες δομές είναι πιο ευδιάκριτες όταν χρησιμοποιούνται 
μικρότερα μήκη κύματος και άρα υψηλότερες συχνότητες. 



ΘΕΜΑ 4. Αναφέρετε τις τρεις βασικές αρχές του συστήματος 
ακτινοπροστασίας. Ποια από αυτές δεν βρίσκει εφαρμογή στις 
εκθέσεις ασθενών για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς.

 Απάντηση:  

Αρχή της αιτιολόγησης: μία πρακτική που ενέχει έκθεση μπορεί να 
εφαρμοσθεί μόνον εφόσον αυτή αποφέρει ικανοποιητικό όφελος.

Αρχή της βελτιστοποίησης: τόσο οι πηγές όσο και τα μηχανήματα 
παραγωγής ακτινοβολιών πρέπει να προσφέρουν την καλύτερη 
δυνατή προστασία και ασφάλεια έτσι ώστε το μέτρο της 
ενεχόμενης έκθεσης, η πιθανότητα μη αναμενόμενης έκθεσης και ο 
αριθμός των εκτιθέμενων ατόμων, να είναι τόσο μικρά όσο αυτό 
είναι λογικά εφικτό (γνωστή και ως αρχή ALARA), λαμβάνοντας 
υπόψη οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Κατά τις 
πρακτικές πρέπει να εφαρμόζονται περιοριστικά επίπεδα δόσεων 
ΠΕΔ. Για τα περιοριστικά επίπεδα δόσεων που αντιστοιχούν σε 
τιμές μετρήσιμων μεγεθών, όπου όταν η πρακτική που 
εφαρμόζεται είναι σωστή, δεν προβλέπεται η υπέρβαση τους.  

Αρχή των ορίων δόσεων: οι ατομικές εκθέσεις σε ακτινοβολία 
πρέπει να υπόκειται σε όρια δόσεων η υπέρβαση των οποίων 
θεωρείται μία αποδεκτή. Για τους επαγγελματικά επιτιθέμενους το 
ετήσιο όριο της ενεργού δόσης είναι κατά μέσο όρο 20mSv με 
μέγιστο τα 50mSv. Ενώ κατά τη διάρκεια περιόδου πέντε 
συνεχόμενων ετών δεν πρέπει να ξεπερνά τα 100mSv. Για 
μεμονωμένα άτομα του κοινού το όριο της ενεργού δόσης 
καθορίζεται σε 1mSv, κατά τη διάρκεια ενός έτους για το σύνολο 
των εφαρμοζόμενων πρακτικών. Τα όρια δόσεων για τους 
επαγγελματικά εκτεταμένους είναι υψηλότερα από τα αντίστοιχα 
για τα μεμονωμένα άτομα.

Όσον αφορά τις ιατρικές εκθέσεις σε ακτινοβολία, το σύστημα 
ακτινοπροστασίας βασίζεται σε δύο βασικές αρχές: την αρχή της 
αιτιολόγησης και την αρχή της βελτιστοποίησης. Δεν εφαρμόζεται η 
αρχή των ορίων δόσεων μιας και η εκτεθειμένοι σε κάθε 
περίπτωση αποκομίζουν μεγαλύτερο όφελος από την εφαρμογή 
των ακτινοβολιών σε σχέση με τη ζημιά από την όποια 
απορροφούμενη δόση. 


