
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
(ΕΚΠΑ) 

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2021-2022 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 

 
 

ΘΕΜΑ 1. Ποια τα κύρια χαρακτηριστικά της ακτινοβολίας Laser; Να 

δώσετε μια σύντομη περιγραφή καθενός από αυτά. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το ακρωνύμιο laser (light amplification by stimulated 

emission of radiation) σημαίνει: Ενίσχυση φωτός με εξαναγκασμένη 

εκπομπή ακτινοβολίας και μπορεί να ανήκει σε οποιοδήποτε τμήμα του 

HM φάσματος: ορατό, υπεριώδες, υπέρυθρο, ακτίνες Χ.  

Η ΗΜΑ Laser έχει τρεις ιδιότητες-χαρακτηριστικά (μονοχρωματικότητα, 

κατευθυντικότητα και συμφατικότητα που δεν υπάρχουν στις άλλες 

ΗΜΑ. Ο συνδυασμός αυτών των ιδιοτήτων καθιστά τη δέσμη laser, μια 

ακτινοβολία με ιδιαίτερα μεγάλη πυκνότητα ενέργειας.  

Η μονοχρωματικότητα σημαίνει ένα μόνο μήκους κύματος. Στην πράξη 

το ένα μήκος κύματος συνοδεύεται αναπόφευκτα από μία 

περιορισμένη ζώνη με μήκη κύματος. 

Η κατευθυντικότητα σημαίνει ότι εξερχόμενη δέσμη ΗΜΑ από τη 

συσκευή laser έχει μία πορεία συγκεκριμένης κατεύθυνσης, διαχέεται 

δε στη συνέχεια ακολουθώντας κωνική πορεία με γωνία απόκλισης 

πολύ μικρότερη από τις αντίστοιχες άλλων πηγών ΗΜΑ. Η κωνική 

δέσμη έχει τόσο μικρή γωνία κορυφής που μπορεί να θεωρηθεί ότι οι 

ακτίνες της εξερχόμενης δέσμης είναι σχεδόν παράλληλες μεταξύ τους 

και το ισχυρό πυκνό σήμα τους μπορεί να διανύσει πολύ μεγάλες 

αποστάσεις.  

Συμφασικότητα σημαίνει ότι τα κύματα διατηρούν σταθερή τη σχετική 

φάση τους. Η  ΗΜΑ laser συναποτελείται από κύματα ίδιου μήκους 

κύματος που ξεκινούν την ίδια στιγμή από την πηγή τους (ενεργό 

υλικό), επομένως έχουν την ίδια φάση. Το  άθροισμα αυτών των 

κυμάτων δίνει όμοιο κύμα μεγαλύτερου πλάτους ταλάντωσης. 



 

ΘΕΜΑ 2.  Δώστε τους ακόλουθους ορισμούς: κύμα, εγκάρσιο κύμα, 

διαμήκες κύμα, μηχανικό κύμα, ηλεκτρομαγνητικό κύμα και εξηγήστε τι 

είναι το ηχητικό κύμα και πως χρησιμοποιείται στην απεικόνιση μη 

κινούμενων ανατομικών περιοχών ( από ποιο 

μέγεθος εξάγεται η πληροφορία του είδους της δομής και από ποιο 

μέγεθος εξάγεται η πληροφορία της θέσης του και πώς;) 

  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κύμα είναι η διαταραχή του μέσου από την κατάσταση 

ισορροπίας η οποία μεταδίδεται με συγκεκριμένη ταχύτητα,  

μεταφέροντας ενέργεια και ορμή. Για τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα δεν 

απαιτείται η ύπαρξη μέσου για τη μετάδοση τους. 

Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα μεταφέρουν ηλεκτρομαγνητική  ενέργεια 

ενώ τα μηχανικά κύματα μεταφέρουν μηχανική ενέργεια τα. Τα κύματα 

γενικότερα μπορούν να χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες ανάλογα 

με τον τρόπο που διεγείρουν τα σημεία του μέσου σε σχέση με τη 

διεύθυνση διάδοσης τους.  

Τα ηχητικά κύματα προκαλούνται από κινήσεις σωμάτων σε ελαστικό 

μέσο και μεταφέρουν μηχανική ενέργεια. Τα ηχητικά κύματα είναι 

διαμήκη κύματα δηλαδή κύματα στα οποία οι διαταραχές γίνονται στην 

ίδια κατεύθυνση με την κατεύθυνση διάδοσης του κύματος, ενώ 

εγκάρσια θα ονομάζονται τα κύματα στα οποία οι διαταραχές 

λαμβάνουν χώρα κάθετα προς την κατεύθυνση διάδοσης τους. Βασικά 

μεγέθη που περιγράφουν το κύμα είναι: Η περίοδος Τ, είναι ο χρόνος 

που απαιτείται για να ολοκληρωθεί ένας κύκλος. Η συχνότητα f, 

ορίζεται ως ο αριθμός των κύκλων στη μονάδα του χρόνου f=Ν/t ή f=1/Τ 

με αποτέλεσμα τα δύο αυτά μεγέθη να συνδέονται με τη παραπάνω 

σχέση.  

Ένα επιπλέον μέγεθος το οποίο χρησιμοποιούμε είναι η κυκλική 

συχνότητα ω=2πf 

Η εξίσωση διάδοσης ενός ηχητικού κύματος είναι y=yo ημ2π(ft-x/λ) με 

το yo να είναι το πλάτος της ταλάντωσης και λ  το μήκος κύματος. 

Η ταχύτητα του ηχητικού κύματος σε ένα συγκεκριμένο μέσο 

καθορίζεται από τις ιδιότητες του μέσου. Εξαρτάται από το μέτρο 



ελαστικότητας του μέσου Ε και την πυκνότητα του ρ σύμφωνα με τη 

σχέση  .  

Για την απεικόνιση των δομών του σώματος χρησιμοποιούνται 

υπέρηχοι. Οι υπέρηχοι είναι ήχοι συχνότητας μεγαλύτερης από 20kHz, 

πού στη διάγνωση έχουν συχνότητες από 1 έως 50MHz και η λειτουργία 

τους βασίζεται στην ανάκλαση. Αρχικά εκπέμπεται ένας ηχητικός 

παλμός ο οποίος ανακλάται στις διάφορες δομές και με τη βοήθεια 

ειδικού ανιχνευτή καταγράφεται τόσο η ένταση της ανακλώμενης όσο 

και ο χρόνος που απαιτείται για να φτάσει στον ανιχνευτή. Από τον 

χρόνο της καταγραφής καθορίζεται η περιοχή στην οποία έγινε η 

ανάκλαση ενώ η ένταση της ανάκλασης δίνει πληροφορίες για τη δομή 

από την οποία προήλθε. Με τον όρο ακουστική εμπέδηση εννοούμε το 

γινόμενο της πυκνότητας του μέσου διάδοσης και της ακουστικής 

ταχύτητας. Η ακουστική εμπέδηση είναι παρόμοια για τους μαλακούς 

ιστούς όπως είναι το λίπος, το νερό και μύς και διαφέρει πολύ για τον 

αέρα και τα οστά. Ζ = ρν. Η ανάκλαση είναι τόσο μεγαλύτερη όσο 

μεγαλύτερη είναι η διαφορά στην ακουστική εμπέδηση Ζ μεταξύ των 

δύο μέσων. Το ποσοστό της έντασης του ήχου που ανακλάται Ια/Ιο και 

αυτό που διαδίδεται Ιδ/Ιο καθορίζονται από τη διαφορά μεταξύ των 

δύο ακουστικών επενδύσεων.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 3.  Από ποια φυσικά μεγέθη εξαρτάται η εξασθένιση ιοντίζουσας 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κατά τη διέλευσή της από τυχόν 

υλικό; Ποιος νόμος συνδέει τα παραπάνω μεγέθη, ποιες οι μονάδες 

τους και ποια η φυσική τους σημασία; 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για τη μελέτη της εξασθένισης της ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας από την ύλη θεωρούμε το παρακάτω πείραμα. Μία λεπτή 

παράλληλη δέσμη φωτονίων συγκεκριμένης ενέργειας προσπίπτει σε 

λεπτό φύλλο υλικού πάχους Δx. Ο αριθμός των φωτονίων που θα 

αλληλεπίδραση και θα αφαιρεθεί από την αρχική δέσμη είναι 

αναλόγως του πάχους του υλικού και του αριθμού των αρχικών 

φωτονίων που προσπίπτει στο υλικό. δλδ.ΔΝ= Ν0-Ν=-μΝ0Δx 

Η σταθερά μ ονομάζεται γραμμικός συντελεστής εξασθένησης της 

δέσμης έχει μονάδες 1/cm και ισούται με το ποσοστό των φωτονίων 

που θα αλληλεπιδράσουν ανά μονάδα διαδρομής στο υλικό για μικρό 

πάχος υλικού. Εξαρτάται από την ενέργεια της δέσμης των φωτονίων, 

τον ατομικό αριθμό του υλικού εξασθένησης και την πυκνότητα του. 

Εκφράζει την πιθανότητα αλληλεπιδράσεις ανά εκατοστό διαδρομής. Η 

συνάρτηση που δίνει τον αριθμό των φωτονίων που θα διέλθουν από 

το υλικό είναι. Ν=Ν0 e (-μx) και καλείται εκθετικός νόμος της 

εξασθένησης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4. Πώς ορίζεται το πάχος υποδιπλασιασμού μιας δέσμης 

ιοντίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας; Το πάχος 

υποδιπλασιασμού θα είναι μεγαλύτερο σε μαλακό ιστό ή σε οστό για 

δεδομένη ενέργεια ακτινοβολίας; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Από το νόμο εκθετικής εξασθένησης για δέσμη φωτονίων 

που προσπίπτουν σε ένα υλικό και λόγω του στοχαστικού χαρακτήρα 

της αλληλεπίδρασης δεν γνωρίζουμε σε ποιο βάθος στο υλικό θα γίνει η 

αλληλεπίδραση του φωτονίου με την ύλη, μπορούμε όμως να 

εκφράσουμε το πάχος του υλικού που θα μειώσει την ακτινοβολία  στο 

μισό. Το πάχος αυτό αποκαλείται πάχος  υποδιπλασιασμού και 

υπολογίζεται από τη σχέση HVL=ln2/μ.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω το πάχος υποδιπλασιασμού είναι 

μεγαλύτερο στον μαλακό ιστό μίας και αυτός έχει μικρότερο 

συντελεστή μ, διότι έχει μικρότερο ισοδύναμο ατομικό αριθμό και 

μικρότερη πυκνότητα από το οστό.  


