
Radiologická fyzika a radiobiologie I 

1. Pojem nuklidu, značení nuklidů 

2. Základní druhy radioaktivního rozpadu (přeměny) 

3. Základní vztahy popisující vlastnosti vln a částic (energie, frekvence, vlnová délka, 

hybnost …….) 

4. Hmotnost, energie a spontánní přeměna jader 

5. Alfa rozpad uranu 238 a 228 – čím a proč se liší? 

6. Průběh potenciální energie interagujících molekul 

7. Vznik vodíkových můstků u vody 

8. Stavová rovnice a základní termodynamické děje 

9. Rutherfordův experiment (popis a závěr) 

10. Elektronová stavba atomů (kvantová čísla atp.) 

11. Relace neurčitosti – vysvětlení významu 

12. Základní dělení (elementárních) částic 

13. Popište zákony zachování platné při Comptonově rozptylu a základy jeho matematicko-

fyzikálního popisu. 

14. Proč a jak počítáme s relativistickou změnou hmotnosti tělesa?  

15. Celková energie částice v elektrickém poli. 

16. Popište soustavu jednotek SI 

17. Vysvětlete rozdíl mezi absorbovanou a ekvivalentní dávkou (jednotkou gray a sievert) 

18. Druhy radioaktivní přeměny 

19. Konkurenční procesy: vznik záření gama, vnitřní konverze a Augerovy elektrony 

20. Odvození zákona radioaktivní přeměny, aktivita a poločas 

21. Vysvětlení techneciového generátoru – radioaktivní rovnováha 

22. Srovnání radiační a tepelné zátěže, hmotnosti radionuklidu a jeho aktivity 

23. Metoda radiouhlíkového datování 

24. Spektrum elektromagnetického záření 

25. Brzdné a charakteristické rentgenové záření 

26. Energiové přechody jader (gama a beta – zvláštnosti) 

27. Útlum fotonového záření a jeho popis 

28. Srovnání základních interakcí fotonového záření (Fotoefekt, Rayleigh, Compton, tvorba 

párů) 

29. Práce s vektory (součet, rozdíl, skalární vs. vektorové násobení) 



30. Larmorova precese (vznik, projevy, výpočet …) 

31. Jaderný spin (podstata, výpočet, role v magnetickém momentu)  

32. Kvantové přechody (rozdíl energií hladin, principy vyvolání přechodu, základy 

pravděpodobnosti přechodu) 

33. Teplotní rovnováha z pohledu spinu (základní princip, narušení a návrat rovnováhy) 

34. Relaxační konstanty (spin-mřížková, spin-spinová) 

35. Gradientní pole (co dělá, jak vzniká, proč je potřebné…) 

36. Lokální nehomogenity statického pole B0 (jak se projevují?) 

37. Princip spinového echa (jak jdou pulzy a co se stane se spiny a magnetizací) 

38. Jaká matematická operace se využívá při převodu detekovaného MRI signálu na 

spinovou hustotu? 

39. Rozdíl v signálu mezi MRI a CT. 

40. Absorpce a absorpční koeficient v CT 

41. Klasické a současné principy CT 

42. Jaká matematická operace se využívá při převodu detekovaného CT signálu na 

absorpční koeficient? 

43. Co je to CT číslo (definice, vzorec, rozsah hodnot, popis…) 

44. Co je vlnění? Typy vln. 

45. Rovnice postupné vlny a popis základních vlastností vlny. 

46. Skládání vln. Interference. Huygensův princip. 

47. Vlnová rovnice. Rychlost šíření vlny prostředím. 

48. Akustická energie. Výkon a intenzita vlnění. Akustická impedance prostředí. 

49. Odraz a průchod akustické vlny rozhraním. Odrazivost a propustnost. 

50. Hladina akustické intenzity. Citlivost ucha. 

51. Ultrazvuk. Absorpce ultrazvuku. 

52. Co je Dopplerův jev? Základní rovnice. 

  


