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ΕΞΕΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΒΙΒΛΙΑ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΠ ! 
 
Χρόνος Εξέτασης 2½ ΩΡΕΣ                                                                                        ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
 
1ο ΘΕΜΑ: Συµπληρώστε τις κατωτέρω πυρηνικές αντιδράσεις και χαρακτηρίστε τις 
αντίστοιχες διασπάσεις: 
 
238U92 ! ?Th90 +? 
12N7 ! ? + e+ + νe 
20F9 ! (?Ne10)* + ? 

235U92 ! ?Kr36 +142Ba56 +? 
K0 ! π+ + e- + νe 
?p? ! π0 + e- + e+ 

 
2ο ΘΕΜΑ: Πόσο πάχος Αργιλίου (µAl = 0,044 mm�1) είναι ισοδύναµο για την 
εξασθένιση µονοχρωµατικών ακτίνων-γ µε φύλλο Μολύβδου πάχους 6,0 mm (µPb = 
5,8 mm�1). 
 
3ο ΘΕΜΑ: Το φυσικό Ουράνιο περιέχει τα ισότοπα µε τις αντίστοιχες 
περιεκτικότητες και χρόνους ηµι-ζωής 238U (99,27%, t½ = 4,468 109 y), 235U (0,72%, 
t½ = 7,038 108 y), 234U (0,0057%, t½ = 2,45 105 y). Να βρεθεί η ενεργότητα 10g 
φυσικού ουρανίου. 
 
4ο ΘΕΜΑ: Περιγράψτε πολύ περιληπτικά την διαδικασία επεξεργασίας απεικόνισης 
ενός ιστού. α) Τί ειδικό ρόλο παίζουν τα φίλτρα συχνοτήτων στην αναπαράσταση 
εικόνας. β) Τι συγκεκριµένη επίδραση έχει το φαινόµενο αναδίπλωσης στο τελικό 
αποτέλεσµα της απεικόνισης. 
 
5ο ΘΕΜΑ: α) Ποιά είναι η επίδραση στο σήµα εξόδου ενός ανιχνευτή Geiger-
Mueller όταν διαπλασιαστεί η διάµετρος του κυλίνδρου. 
β) Ποιά είναι η επίδραση στην βελτίωση της διακριτικής ικανότητας στην απεικόνιση 
ιστού µε µια γ-κάµερα µε κατευθυντήρα παραλλήλων οπών, αν διπλασιάσετε το 
πάχος τοιχώµατος των κυψελίδων του κατευθυντήρα. 
 
 
ΧΡΗΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ και ΣΧΕΣΕΙΣ 
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E=hc/λ = hν,      1 Å = 10-10 m,      c = 2.998 x 10 8 m/s 
 
1 Ci = 3,7 x 10 10 d/s 
 
RRcc  ~~  dd((LL  ++  zz))  //  LL,,            gg    ≈≈  [[kkdd22  //  LL((dd  ++  tt))]]22 
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