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ΕΞΕΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΒΙΒΛΙΑ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΠ ! 
Χρόνος Εξέτασης 2½ ΩΡΕΣ  

 
 
1ο ΘΕΜΑ: Βρείτε κατ΄ 
εκτίμηση από το σχήμα 
των πειραματικών με-
τρήσεων, την απώλεια 
ενέργειας ανά μονάδα 
διαδρομής του πρωτο-
νίου σε στόχους Μολύβ-
δου και Άνθρακα για την 
ενέργεια των 4 MeV   
και δικαιολογείστε το σχετικό αποτέλεσμα σύμφωνα με την σχέση των Bethe-Bloch. 
2ο ΘΕΜΑ: (α) Περιγράψτε συνοπτικά το φαινόμενο του στραγγαλισμού των 
φορτισμένων σωματιδίων, (β) δικαιολογείστε την αιτία του φαινομένου και (γ) 
αναφέρατε εκτός από την εμβέλεια και άλλα κινηματικά χαρακτηριστικά των 
φορτισμένων σωματιδίων που έχουμε το ίδιο φαινόμενο. 
3ο ΘΕΜΑ: Θεωρείστε ότι η κινητική ενέργεια των φωτοηλεκτρονίων που 
παραγονται από το αντίστοιχο φαινόμενο με βομβαρδισμό του υλικού με 
μονοχρωματικό φως μήκους κύματος 3000 Ǻ, κυμαίνεται από 0-4x10-19 J MeV. (α) 
Με πόσο ηλεκτροστατικό δυναμικό θα σταματήσετε αυτά τα φωτοηλεκτρόνια και. 
(β) Αναφέρατε ποιοτικά το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο και δικαιολογείστε τη μορφή 
της ενεργού διατομής του φαινομένου συναρτήσει της ενέργειας των φωτονίων με τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει. 
4ο ΘΕΜΑ: (α) Αναφέρατε πολύ συνοπτικά τις μεθόδους παρασκευής ραδιοϊσοτόπων 
(β) Αναφέρατε πολύ συνοπτικά τους ελέγχους καθαρότητας παρασκευής των 
ραδιοϊσοτόπων για ιατρική χρήση και (γ) Τί είναι η γεννήτρια των ραδιοϊσοτόπων και 
σε τί χρησιμεύει. 
 
 
 
ΧΡΗΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ και ΣΧΕΣΕΙΣ 
 

34 196,62610 , 197 , 0,511 , 1 1,602 10eh Js c MeVfm m MeV eV J− −= = = =h ×  
mp = 938,27 MeV,    E=hc/λ = hν,      1 Å = 10-10 m,      c = 2.998 x 10 8 m/s 
 
Zc = 6,     ZPb = 82,     ρc = 2,265 g/cm3,      ρPb = 11,35 g/cm3  
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ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 


	ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ
	7ο ΕΞΑΜΗΝΟ-ΣΕΜΦΕ 2004-05
	18 Ιανουαρίου 2005
	Χρόνος Εξέτασης 2½ ΩΡΕΣ 
	ΧΡΗΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ και ΣΧΕΣΕΙΣ



