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Gyakorlati kérdések - szigorlat
1 Hogyan változik a lencse törőereje, ha a görbületi sugarát csökkentjük?
2 Hogyan változik a lencse törőereje, ha a görbületi sugarát növeljük?
3 Mi a lencse görbületi sugara?
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4 Hogyan változik a lencse törőereje, ha anyagának törésmutatóját
növeljük?
5 Számítsa ki a lencse törőerejét, ha a fókusztávolsága 25 cm!
6 Számítsa ki a lencse törőerejét, ha a fókusztávolsága 20 cm!
7 Számítsa ki a lencse törőerejét, ha a fókusztávolsága 17 mm!
8 Jellemezze a keletkező képet, ha a tárgy egy gyűjtőlencse egyszeres
fókusztávolságán belül található!
9 Jellemezze a keletkező képet, ha a tárgy egy gyűjtőlencse egyszeres és
kétszeres fókusztávolsága között található!
10 Jellemezze a keletkező képet, ha a tárgy egy gyűjtőlencse kétszeres
fókusztávolságán kívül található!
11 Milyen kép keletkezik az összetett fénymikroszkópban?
12 Mekkora a fénymikroszkóp teljes nagyítása, ha az objektív 100x és az
okulár 20x nagyítású?
13 Mutassa be az okulárskála kalibrációjának lépéseit!
14 Milyen prizmák találhatók az Abbe-féle refraktométerben?
15 Milyen minták vizsgálhatók az Abbe-féle refraktométerrel?
16 Mire szolgál az Amici-féle prizma?
17 Mi az optikai diszperzió jelensége?
18 Milyen tényezők befolyásolják a törésmutató értékét?
19 A Snell-kör kialakulása.
20 Hogyan történik a koncentráció mérése a refraktométerrel?
21 Mennyi a desztillált víz törésmutatója?
22 Definiálja az abszorpciós spektrum fogalmát!
23 Milyen információk nyerhetők az abszorpciós spektrumból?
24 Hogyan történik a koncentráció mérése az abszorpciós
spektrofotométerrel?
25 Definiálja az optikai denzitás (abszorbancia) fogalmát!
26 Definiálja a transzmissziós tényező fogalmát!
27 Mennyi fényt ereszt át az a minta, amelynek abszorbanciája 1?

28 Melyik minta ereszt át több fényt: amelynek OD-je 1 vagy 3? Mennyivel
nagyobb a fényáteresztő képessége?
29 Hogyan változik az abszorpciós spektrum, ha a minta koncentrációját
megduplázzuk?
30 Hogyan változik az abszorpciós spektrum, ha a minta koncentrációját
megfelezzük?
31 Mire jellemző az abszorpciós spektrum maximumértéke?
32 Mi a monokromátor feladata?
33 Definiálja az optikai aktivitást a törésmutató alapján!
34 Definiálja a Biot-törvényt!
35 Mutassa be a lineárisan poláros fényt!
36 Mutassa be a cirkulárisan poláros fényt!
37 Milyen fényforrást használunk a polariméternél és miért?
38 Hogyan változik az elforgatás szöge, ha a polariméter csövének hosszát
csökkentjük?
39 Hogyan változik az elforgatás szöge, ha a polariméterben vizsgált minta
koncentrációját növeljük?
40 Mi az a királis molekula? Mondjon rá példát!
41 Milyen tényezőktől függ a fajlagos forgatóképesség?
42 Hogyan történik a koncentráció mérése a polariméterrel?
43 A szem törőközegei. A szem képalkotása.
44 Mekkora a nem akkomodált emberi szem törőképessége?
45 Melyik törőfelület járul hozzá a legnagyobb mértékben az emberi szem
törőképességéhez?
46 Hogyan változik az emberi szem törőképessége az akkomodáció során?
47 Mutassa be az emberi szem távolsági akkomodációjának folyamatát!
48 Hogyan számolható ki az emberi szem akkomodációs képessége?
49 Hogyan határozza meg a vakfolt helyzetét és átmérőjét?
50 Mi az a myopia és hogyan korrigálható?
51 Mi az a hypermetropia és hogyan korrigálható?
52 Mi az a presbyopia és hogyan korrigálható?
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Mi az a látásélesség és hogyan számolható?
Hogyan mértük meg a látásélességet?
Mutassa be a redukált szem modelljét!
Milyen tényezők befolyásolják a látásélességet?
Mutassa be a fotoreceptorok eloszlását az ideghártyán!
Mekkora a látásélessége annak a szemnek, melynek látószöghatára 2'?
Mutassa be a szcintillációs számláló részeit!
Zajok forrása a szcintillációs számlálóban.
Hogyan lehetséges a külső zaj csökkentése a szcintillációs számlálás
során?
Hogyan lehetséges a belső zaj csökkentése a szcintillációs számlálás
során?
Mutassa be az integráldiszkriminátor működését!
Definiálja a jel/zaj viszonyt!
Hogyan határozza meg az integrál diszkriminátor-szint optimális értékét?
Hány elektron érkezik a PM-cső anódjára minden egyes fotoelektron
hatására, ha a dinódák száma 8 és a dinóda sokszorozó tényezője 2?
(Miért?)
Definiálja a tömeggyengítési együtthatót!
Definiálja a felületi sűrűséget!
Definiálja a lineáris gyengítési együtthatót!
Definiálja a felező rétegvastagságot!
Definiálja a tizedelő rétegvastagságot!
Mutassa be az ólom tömeggyengítési együtthatójának energiafüggését
(diagram a képlettárban)!
Hasonlítsa össze a víz és a vízgőz lineáris gyengítési együtthatóját és
tömeggyengítési együtthatóját!
Hányad részére csökken a belépő intenzitás egy olyan elnyelő anyagon
áthaladva, melynek rétegvastagsága a felező rétegvastagság duplája
(x=2D)?

75 Hányad részére csökken a belépő intenzitás egy olyan elnyelő anyagon
áthaladva, melynek rétegvastagsága a felező rétegvastagság
háromszorosa (x=3D)?
76 Harmonikus rezgés (definíció, egyenlet, grafikon).
77 Csillapított szabadrezgés.
78 Kényszerrezgés, rezonancia.
79 Rezonanciagörbe.
80 Hogyan változik a sajátfrekvencia, ha a rezgő tömeget megduplázzuk?
81 Hogyan változik a sajátfrekvencia, ha a rugóállandót megduplázzuk?
82 Definiálja a sajátfrekvenciát!
83 Hogyan határozza meg a rugólapka rugóállandóját?
84 Az impedancia definíciója és összetevői.
85 A bőr elektromos modellje.
86 A kapacitív ellenállás definíciója és mértékegysége.
87 A bőr fajlagos ellenállása.
88 A bőr fajlagos kapacitása.
89 A bőrimpedancia melyik összetevője meghatározó egyenáram (DC)
esetén a nagyfrekvenciás váltóárammal (AC) összehasonlítva?
90 Mi a különbség a bőrimpedancia méréséhez használt mérőelektróda és
segédelektróda között?
91 A kapacitás definíciója és mértékegysége.
92 Definiálja Ohm törvényét!
93 Váltóáram és effektív feszültség.
94 Az erősítő erősítése és erősítésszintje.
95 Hasonlítsa össze az feszültségerősítést és a teljesítményerősítést!
96 Mekkora az erősítésszint, ha a feszültségerősítés 1000?
97 Mekkora az erősítésszint, ha a feszültségerősítés 1?
98 Mekkora a teljesítményerősítés, ha az erősítésszint 3 dB?
99 Az erősítő frekvencia-átviteli karakterisztikája.
100 Hogyan határozza meg egy erősítő átviteli sávszélességét?
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Hogyan változik az átviteli sáv szélessége negatív visszacsatoláskor?
A negatív visszacsatolás előnyei, hátrányai az erősítő esetében.
Feszültségosztó áramkör.
A Coulter-elv.
A Coulter-számláló felépítése és működése.
Hogyan függ a feszültségimpulzus amplitúdója a részecske méretétől a
Coulter-számlálóban?
Hogyan lehetséges a Coulter-számlálóban a vörösvértestek és a
fehérvérsejtek jeleinek elkülönítése?
Hogyan lehetséges a Coulter-számlálóban a vörösvértestek és a
vérlemezkék jeleinek elkülönítése?
Mi a differenciál diszkriminátor szerepe a Coulter-számlálás során?
Miért szükséges a vér hígítása a Coulter-számlálás során?
Milyen oldattal történik a vér hígítása a Coulter-számlálás során?
Hogyan változik az anyagáram-sűrűség, ha a koncentráció-gradienst
megkétszerezzük?
Nevezze meg azokat a mennyiségeket, amelyek a diffúziós együttható
értékét befolyásolják!
Melyik diffundál gyorsabban: egy kálium ion vagy egy vírusrészecske?
Hogyan függ a diffundáló részecske által megtett átlagos út a diffúziós
időtől?
Milyen távolságban hatékony transzportfolyamat a diffúzió?
Hogyan változik a röntgenspektrum határhullámhossza az
anódfeszültség növelésével?
Hogyan változik a röntgenspektrum határhullámhossza az anódáram
növelésével?
Mekkora a röntgenfotonok maximális energiája 50 kV anódfeszültség
mellett?
Milyen elemek alkalmasak a röntgencső anód-anyagának?
Mire jellemzőek a röntgenspektrum karakterisztikus csúcsai?
Miért szükséges a röntgencső anódjának hűtése?

123 Hogyan függ a röntgensugárzás abszorpciója az elnyelő anyag
rendszámától?
124 Jellemzően a röntgenspektrum melyik tartományát szűrjük ki szűrők
alkalmazásával?
125 Melyik elem nyeli el jobban a röntgensugárzást: Al vagy Ag?
126 Melyik sugárgyengítési mechanizmus dominál a
röntgendiagnosztikában?
127 Milyen részei vannak a gamma-sugárzás impulzusamplitúdóspektrumának?
128 A gamma-sugárzó izotóp aktivitásának hatása az impulzusamplitúdóspektrumra.
129 Az anódfeszültség hatása a gamma-sugárzó izotóp impulzusamplitúdóspektrumára.
130 Hasonlítsa össze két gamma-sugárzó izotóp impulzusamplitúdóspektrumát!
131 Hogyan határozná meg egy radioaktív izotóp gamma-energiáját a
szcintillációs számlálóval?
132 Milyen diszkriminátort használunk az impulzusamplitúdó-spektrum
regisztrálásához?
133 Az emberi hallástartomány (hallásküszöb, fájdalomküszöb,
határfrekvenciák).
134 Melyik hangot halljuk hangosabbnak: 50 Hz, 120 dB vagy 1 kHz, 110 dB
(képlettár, izofon görbék)?
135 Melyik hangot halljuk hangosabbnak: 30 Hz, 90 dB vagy 1 kHz, 70 phon
(képlettár, izofon görbék)?
136 Mennyivel hangosabb egy 80 dB-es, 1000 Hz-es hang a 70 dB-esnél?
137 A nagyobb dB-érték mindig hangosabb hangot jelent?
138 A nagyobb phon-érték mindig hangosabb hangot jelent?
139 A nagyobb son-érték mindig hangosabb hangot jelent?
140 Az audiogram definíciója és értelmezése.
141 Hallásveszteség és túlhallás definíciója.
142 Impulzusjel jellemzése.
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Monostabil multivibrátor és alkalmazásai.
Bistabil multivibrátor és alkalmazásai.
Astabil multivibrátor és alkalmazásai.
Milyen speciális pacemaker-üzemmódokat ismer?
A pacemaker-impulzusok jellemző adatai: periódusidő, amplitúdó,
kitöltési tényező, energia.
Az EKG-görbe értelmezése.
Hasonlítsa össze a vázizom és a szívizom depolarizációs és repolarizációs
folyamatait!
AZ EKG-elvezetések típusai I.: bipoláris elvezetések.
AZ EKG-elvezetések típusai II.: unipoláris mellkasi elvezetések.
AZ EKG-elvezetések típusai III.: unipoláris végtagi elvezetések.
Számolja ki az R(III) értékét, ha R(I)= 0,2 mV és R(II)= 1 mV a standard
EKG-elvezetések esetében.
Einthoven-háromszög, integrálvektor.
Differenciálerősítő az EKG-készülékben.
Mekkora a feszültség amplitúdója, ha az R(I) jel 12 mm magas és a
függőleges érzékenység 1 mV/cm?
Mekkora az időtartama egy 2 mm szélességű QRS komplexnek, ha a
papírsebesség 25 mm/s?
A röntgendenzitás és jelentősége a CT-képalkotásban.
Hasonlítsa össze a röntgensugárzás elnyelődését csontban és
izomszövetben!
Hasonlítsa össze a röntgensugárzás elnyelődését tüdőben és
izomszövetben!
Mekkora annak a voxelnek a röntgendenzitása, amely a belépő
röntgensugárzás 90%-át elnyeli?
Miért előnyös a komputertomográfiában a röntgendenzitás használata?
Hogyan lehetséges a CT-vizsgálat során a háromdimenziós struktúrák
megjelenítése?

