
 

 

КОНСПЕКТ 

по МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА 

за специалност ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА за учебната 2013/2014 год. 
 

 

1. Строеж на течностите  

Молекулен строеж на телата. Повърхностно напрежение на течност, коефициент на 

повърхностно напрежение, молекулно налягане. Откапване. Мокрене, немокрене, мениск, 

капилярни явления, Лапласово налягане. Газова емболия. Вода – структура, свойства и 

значение за живите организми. 

2. Строеж на твърдите тела  

Аморфно, кристално и течнокристално състояние. Механични деформации, закон на Хук. 

Якост и твърдост на материалите, скала на Моос. Метод на Бринел. 

3. Хидростатика. Влияние на налягането върху човешкия организъм  
Основни понятия: плътност, идеални и реални флуиди, хидростатично налягане. Архимедова 

сила, атмосферно налягане. Влияние на налягането върху човешкия организъм. 

4. Хидродинамика – медицински приложения 

Закон за непрекъснатост на потока и закон на Бернули. Ламинарно и турбулентно движение, 

число на Рейнолдс. Измерване на кръвно налягане. Закон на Нютон за вътрешното триене. 

Закон на Поазьой, вискозиметрия. Инфузия и инхалация. Ненютоново поведение и 

микрореологични процеси. 

5. Разделяне на фазите в течни хетерогенни системи 

Равномерно движение по окръжност, центростремително ускорение и сила, центробежни сили. 

Седиментация и центрофугиране. Скорост на утаяване (СУЕ), сила на центрофугиране, видове 

центрофуги. Действие на инертните сили върху човека, претоварване и безтегловност. 

6. Звук  

Механични трептения и вълни,период, честота, дължина на вълната. Уравнения на 

хармоничното трептение. Уравнение за разпространение на механичната вълна, напречни и 

надлъжни вълни. Дифракция и интерференция. Звук. Физични характеристики на звука. 

Екстракорпорална литотрипсия с ударна вълна. 

7. Психофизични характеристики на звука  

Психофизични параметри на звука, област на чуване, аудиометрия. Честотна разделителна 

способност, бинаурален ефект. Физика на говорния апарат на човека. Звукови методи в 

медицинската диагностика. Шумозащита. 

8. Ултразвук 

Свойства на ултразвука. Прав и обратен пиезоефект. Физични принципи на ехографията. Ефект 

на Доплер и доплеровата сонография. Приложение на ултразвука в медицината. 

9. Температура и топлина 

Температурни скали. Топлинно разширение на телата. Обемно разширение. Топлинни свойства 

на водата. Специфична топлина, калориметрия. Термостати, терморегулатори, стерилизатори. 

10. Топлообмен, закони 

Tоплообмен чрез топлопроводност, конвекция, излъчване и поглъщане. Закони при 

топлопроводност и конвекция. Закони на Кирхоф, Стефан–Болцман и Вин.  
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11. Електрично поле  

Интензитет и потенциал на точков заряд и електричен дипол във вакуум. Електрично поле в 

материална среда. Ориентационна и индуцирана поляризация. Електричен капацитет на 

проводник и плосък кондезатор. 

12. Електропроводимост на веществата  

Електропроводимост на твърди тела и течности. Електролитна дисоциация. Солватация 

(хидратация) и рекомбинация на йони. Степен на електролитна дисоциация. Проводимост на 

електролити. Закон на Фарадей. Постоянен и променлив електричен ток. 

13. Магнитно поле 

Магнитно поле на постоянен магнит . Магнитно поле на постоянен ток. Закон на Ампер – 

магнитна индукция. Магнитно поле на ток, който тече по кръгов проводник, соленоид. 

Движение на заряд в магнитно и електрично поле – сила на Лоренц. Мас-спектрометрия. 

14. Магнитни свойства на веществото  

Интензитет на магнитното поле , магнитна проницаемост. Диа-, пара-, и феромагнетици, 

магнитен хистерезис. Механични и магнитни моменти на електрон и атом. Електронен 

парамагнитен резонанс. Магнитни наночастици за диагностика и лечение. 

15. Физични основи на електродиагностиката  

Електрография, сърцето като електричен дипол. Линейни ЕКГ, триъгълник на Айнтхофен. 

Електростимулация, видове електрични импулси, параметри. Реобаза и хронаксия. 

16. Физични основи на електролечението  

Електролечение с постоянен ток, с нискочестотни и средночестотни токове. Електролечение с 

високочестотни, ултрависокочестотни и свръхвисокочестотни токове. Дефибрилатори и 

електронни пейсмейкъри. Лекарствена електрофореза. Електробезопасност. 

17. Ултравиолетови, видими и инфрачервени лъчи  

Електромагнитни вълни. Спектър на електромагнитните вълни. Слънчева радиация. 

Спектрална чувствителност на човешко око. Фотометрични величини и единици. Свойства на 

ултравиолетовите и инфрачервените лъчи - значение за биосферата. Инфрачервена 

термография. 

18. Отражение и пречупване на светлината 

Закон на Снелиус. Пълно вътрешно отражение, условия за пълно вътрешно отражение. 

Нишкова оптика. Ендоскопи. Рефрактометрия. 

19. Разсейване и поглъщане на светлината 

Разсейване на светлината в мътни среди, ефект на Тиндал. Закон на Рейли. Нефелометрия.. 

Поглъщане на светлината, закон на Буге-Ламбер-Беер. Фотоколориметрия. Нормална и 

аномална дисперсия. 

20. Поляризация на светлината 

Естествена и поляризирана светлина, закон на Малю. Получаване на линейно поляризирана 

светлина, поляризационни призми и поляроиди. Закон на Брюстер. Двойно пречупване, линеен 

дихроизъм. Въртене равнината на поляризация, поляриметрия. 

21. Оптични лещи  

Основни елементи на сферичните лещи. Оптична сила на лещите. Получаване на образ от 

сферична леща. Центрирана оптична система. Аберации на оптичните лещи. Астигматизъм, 

цилиндрични лещи. Призматични стъкла. 

22. Окото като оптична система 

Физична характеристика на човешкото око. Акомодация. Сферична аберация при човешкото 

око. Миопия и хиперметропия, коригиране с лещи, коригиране чрез лазерна аблация. 

Коригиране на астигматизъм и страбизъм. 

23. Оптичен микроскоп  

Принципно устройство, оптична схема, увеличение на микроскопа. Разделителна способност на 

оптичния микроскоп,  числена апертура, апертурен ъгъл,  полезно увеличение на микроскопа, 

имерсионен обектив. Методи за наблюдение с микроскоп. Поляризационен и флуоресцентен 

микроскоп. 

24. Електронен микроскоп  

Принципи на корпускулярната микроскопия – вълни на де Бройл. Трансмисионен и сканиращ 



електронен микроскоп – принципни схеми и получаване на образ. Подготовка на биологични 

проби за електронна микроскопия. 

25. Ядрен магнитен резонанс (ЯМР)  

Състав, заряд, маса и спин на ядрото. Магнитни моменти на нуклоните и ядрото. Ядрен 

магнитен резонанс - условия за възникване. Приложения в медицината. 

26. Атомни спектри 

Енергийни състояния на атома, принцип на Паули, оптични преходи между енергийните нива. 

Атомен спектрален анализ; емисионен, абсорбционен и флуоресцентен анализ.  

27. Молекулни спектри 
Енергийни състояния и преходи в молекулата. Молекулен спектрален анализ, видове. 

Спектрофотометрия. 

28. Луминесценция  

Видове луминесценция, закони на Стокс и Вавилов при фотолуминесценцията. Флуориметрия, 

биохемилуминесценция. 

29. Лазери  

Спонтанен преход, стимулирано излъчване. Нормална и инверсна населеност на енергийните 

нива. Главни части на лазера, припцип на работа. Видове лазери. Свойства на лазерното 

лъчение. Приложения на лазерите в медицината и стоматологията. 

30. Радиоактивност  

Радиоактивност, радионуклиди. Алфа- и бета- ядрени превръщания, енергийни спектри. Гама-

излъчване, спектри. Метастабилно състояние, изомерен преход. 

31. Активност на радиоактивен източник  

Закон за радиоактивното превръщане, период на полуразпадане на радионуклид. Биологичен 

период на полуотвеждане, ефективен период на полянамаление. Радиометричен анализ, метод 

на изотопно разреждане. Радиофармацевтици, начин на получаване, приложение. 

32. Радионуклидна диагностика  

Сцинтилационни детекори. Линеен скенер и гама-камера; принцип на действие. Еднофотонна 

емисионна компютърна томография. Позитронна-емисионна томография, диагностични 

възможности. 

33. Рентгенови лъчи 

Принципно устройство на рентгенова тръба. Спирачно и характеристично рентгеново лъчение. 

Спектър и интензитет на лъчението, графики. Свойства на рентгеновите лъчи. 

34. Рентгенова диагностика 

Принцип на рентгеновата диагностика. Рентгенови диагностични методи. Рентгенова 

компютърна томография. 

35. Взаимодействие на фотонни йонизиращи лъчения с веществото 

Фотоелектрично поглъщане, комптъново разсейване, образуване на двойки електрон-позитрон. 

Закон за намаляване на интензитета. Общ линеен коефициент на отслабване. Лечение с 

рентгенови и гама-лъчи. 

36. Взаимодействие на заредени частици с веществото 

Спирачна способност, линейна йонизация, среден линеен пробег, среден свободен пробег. 

Еластично разсейване, нееластични процеси на взаимодействие.  

37.  Действие на йонизиращите лъчи върху човешкия организъм. Дозиметрични величини 

Естествени и техногенни източници на йонизиращи лъчения. Външно и вътрешно облъчване. 

Доза, мощност на дозата, експозиция, конверсионен фактор, еквивалентна доза, радиационен 

тегловен коефициент, ефективна доза, тъканен тегловен коефициент. 

 

Учебни помагала: 

1. М. Маринов, Физика - учебник за студенти по медицина и дентална медицина, София, 2007 г. 

2. Записки от лекции 
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