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Α) Ορίστε το φυσικό φαινόμενο της ραδιενέργειας και συμπληρώστε κατάλληλα τις 

παρακάτω αντιδράσεις: 

𝐴𝑢79
185 → 𝐼𝑟??

181 +? ? 

𝐹𝑒??
52 → 𝐶𝑜27

?? + 𝑒−+? ? 

𝑇𝑐43
99 → 𝑅𝑢44

99 +? ? +? ? 

𝐺𝑎31
68 +? ? → 𝑍𝑛30

?? +? ? 

𝐹9
18 → 𝑂8

18 +? ? +? ? 

 

Β) Πώς κατατάσσονται οι μοχλοί του ανθρωπίνου 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. 

 

Γ) Ορίστε το φαινόμενο της σκέδασης δέσμης υπερήχων και εξηγήστε από ποιες 

παραμέτρους εξαρτάται; Ποια συχνότητα υπερήχων θα χρησιμοποιούσατε για να 

απεικονίσετε στις αρτηρίες των καρωτίδων που βρίσκονται σχετικά επιφανειακά με την 

καλύτερη δυνατή διακριτική ικανότητα και γιατί; Ποια συχνότητα θα επιλέξετε μεταξύ 1 MHz 

και 10 ΜΗz; 

 

Δ) Αναφέρατε στις τρεις βασικές αρχές του συστήματος ακτινοπροστασίας; Ποια από αυτές 

δεν βρίσκει εφαρμογή στις εκθέσεις ασθενών για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς 

σκοπούς; 



Ενδεικτικές Απαντήσεις: 

Α) Ραδιενέργεια είναι η ιδιότητα ορισμένων πυρήνων να διασπώνται αυθόρμητα με 

παράλληλη εκπομπή ακτινοβολίας η οποία δεν είναι παρά ενέργεια υπό τη μορφή φωτονίων 

ή σωματιδίων. 

Οι ραδιενεργές διασπάσεις είναι οι α, β (+, -) και γ. 

 

𝐴𝑢79
185 → 𝐼𝑟77

181 + 𝐻𝑒2
4  (ή 𝑎)      𝛥𝜄ά𝜎𝜋𝛼𝜎𝜂 𝑎 

𝐹𝑒26
52 → 𝐶𝑜27

52 + 𝑒− + 𝑣�̅�     𝛥𝜄ά𝜎𝜋𝛼𝜎𝜂 𝛽− 

𝑇𝑐43
99 → 𝑅𝑢44

99 + 𝑒− + 𝑣�̅�     𝛥𝜄ά𝜎𝜋𝛼𝜎𝜂 𝛽− 

𝐺𝑎31
68 + 𝑒− → 𝑍𝑛30

68 + 𝑣𝑒   𝛥𝜄ά𝜎𝜋𝛼𝜎𝜂 𝜇𝜀 𝜎ύ𝜆𝜆𝜂𝜓𝜂 𝑒−       

𝐹9
18 → 𝑂8

18 + 𝛽+ + 𝑣𝑒    𝛥𝜄ά𝜎𝜋𝛼𝜎𝜂 𝛽+ 

 

Β) Πολλά από τα μυϊκά συστήματα και συστήματα οστών συμπεριφέρονται ως μοχλοί. Οι 

μοχλοί κατατάσσονται σε πρώτης, δεύτερης και τρίτης τάξης συστήματα. Οι περισσότεροι 

μοχλοί του ανθρωπίνου σώματος είναι τρίτης τάξης, ενώ οι μοχλοί πρώτης τάξης είναι 

ελάχιστοι. 

 

Τα είδη μοχλών στο ανθρώπινο σώμα είναι τρία: η δύναμη του βάρους (W), η δύναμη στο 

υπομόχλιο (F) και η μυϊκή δύναμη (M). Το διαφορετικό είδος μοχλού εξαρτάται από την 

εκάστοτε διάταξη των τριών δυνάμεων. 

Όταν το σώμα βρίσκεται σε ηρεμία και ισορροπία (ακίνητο), το άθροισμα των δυνάμεων που 

ασκούνται σε αυτό σε οποιαδήποτε διεύθυνση, καθώς και το άθροισμα των ροπών σε 

οποιοδήποτε άξονα, είναι μηδενικό. 

Οι μύες αποτελούν τις κινητήριες μονάδες του ανθρωπίνου σώματος. Οι μυϊκές ομάδες 

εμφανίζονται κατά ζεύγη δεδομένου ότι οι μύες έχουν την ικανότητα μόνο να συστέλλονται. 

Η μία ομάδα προκαλεί κίνηση προς μία διεύθυνση γύρω από την άρθρωση, ενώ η άλλη 

προκαλεί την κίνηση προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ένα τέτοιο ζεύγος μυϊκών δυνάμεων 

(δικέφαλος-τρικέφαλος) παρατηρείται στον βραχίονα. Το ζεύγος αυτό συνεισφέρει στην 

κίνηση του αντιβραχίου γύρω από τον αγκώνα. Πιο συγκεκριμένα, όταν λυγίζουμε το 

αντιβράχιο (προς τον βραχίονα), ο δικέφαλος είναι ο μυς που ασκεί τη δύναμη. Αντίθετα, 

όταν εκτείνουμε το αντιβράχιο η δύναμη ασκείται από τον τρικέφαλο. Παρατηρούμε, λοιπόν, 

ότι οι δύο ομάδες εκτελούν κινήσεις με διαφορετική κατεύθυνση γύρω από την άρθρωση. 

 



Γ) Σκέδαση υπερήχων είναι το σύνολο των πολλαπλών ανακλάσεων και διαθλάσεων του 

ηχητικού κύματος προς όλες τις κατευθύνσεις εξαιτίας μικρών ατελειών είτε του μέσου 

(ανομοιογένεια) είτε της διεπαφής ( τραχύτητα επιφάνειας). Η σκέδαση, επομένως, 

προκαλείται από ατέλειες διαστάσεων παραπλήσιων με το μήκος κύματος του ήχου, αφού 

το φαινόμενο αυτό συμβαίνει όταν ο ήχος προσπέσει σε εμπόδια διαστάσεων παραπλήσιων 

του μήκους κύματος.  

Ήχοι χαμηλών συχνοτήτων (μεγάλα λ) επηρεάζονται μόνο από χονδροειδείς ατέλειες, ενώ 

ήχοι υψηλών συχνοτήτων (μικρά λ) υφίστανται μεγαλύτερη σκέδαση καθώς επηρεάζονται 

ακόμα και από μικροατέλειες. 

Εκτός από τη συχνότητα, το μέγεθος της σκέδασης εξαρτάται και από τον βαθμό των 

ατελειών, το μέσο μέγεθός τους και τη διαφορά στην εμπέδηση μεταξύ αυτών και του μέσου 

που τα περιβάλλει. 

Οι απεικονιστικές εφαρμογές των υπερήχων βασίζονται στο φαινόμενο της ανάκλασης. Το 

μέγεθος ενός αντικειμένου που είναι ικανό να ανακλά τον ήχο εξαρτάται από το μήκος 

κύματος, δηλαδή τη συχνότητα του ηχητικού κύματος. Γενικά, οι μικρότερες δομές είναι πιο 

ευδιάκριτες όταν χρησιμοποιούνται μικρά λ και άρα υψηλότερες f. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει 

ότι θα πρέπει να γίνεται αυθαίρετη χρήση υπερήχων μικρού λ για να επιτευχθεί απεικόνιση 

λεπτομερειών, γιατί οι υπέρηχοι μικρού λ έχουν μεγάλες συχνότητες και επομένως θα 

απορροφηθούν πριν φτάσουν στην περιοχή ενδιαφέροντος. Άρα το βάθος που μπορεί να 

διεισδύσουν οι υπέρηχοι και να πραγματοποιηθεί η απεικόνιση μειώνεται σημαντικά στις 

υψηλότερες f.  

Για την επιλογή της συχνότητας των υπερήχων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τόσο το βάθος 

που βρίσκεται το προς απεικόνιση αντικείμενο όσο και η απαιτούμενη χωρική διακριτική 

ικανότητα της εικόνας. Οι μικρότερες συχνότητες (μεγάλα λ)χρησιμοποιούνται για 

απεικόνιση δομών που βρίσκονται βαθιά στην κοιλιά, ενώ οι μεγαλύτερες f (μικρά λ) 

χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση, με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, τις δομές που βρίσκονται 

κοντά στην επιφάνεια. Επομένως, για την απεικόνιση των αρτηριών των καρωτίδων θα 

χρησιμοποιούσαμε συχνότητα 10 MHz. 

 

Δ) Οι τρεις βασικές αρχές του συστήματος ακτινοπροστασίας είναι οι εξής: 

1. Η αρχή της αιτιολόγησης. Για να εφαρμοστεί μια πρακτική που προϋποθέτει έκθεση 

σε ακτινοβολία, πρέπει αυτή να προσφέρει καθαρό όφελος στον εκτιθέμενο ή στο 

κοινωνικό σύνολο. 

2. Η αρχή της βελτιστοποίησης (ALARA). Οι δόσεις στις ιατρικές εκθέσεις θα πρέπει να 

είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερες δίνοντας ταυτόχρονα την επιθυμητή διαγνωστική 

πληροφορία, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες. 

3. Η αρχή των Ορίων Δόσεων. Η αρχή αυτή ισχύει εξ’ ορισμού μόνο για τον γενικό 

πληθυσμό και για τους επαγγελματικά εκτιθέμενους σε ακτινοβολία, και δεν 

αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για άτομα που υποβάλλονται σε αιτιολογημένη 

ιατρική διάγνωση ή θεραπευτική αγωγή με ακτινοβολίες, δεδομένου ότι προέχει η 

αποκατάσταση της υγείας τους. 


