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2.1. A PET működési elve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.2. Szcintillátor kristályok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.3. Fotodetektorok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.4. Reflektor fóliák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3. PET detektormodulok kísérletileg hitelesített modellje 19
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1. fejezet

Bevezető

A pozitronemissziós tomográfia (Positron Emission Tomography, PET) napjaink egyik
legkorszerűbb funkcionális orvosi képalkotási eljárása, mely segítségével a szervezeten
belüli biokémiai folyamatok vizsgálatára nyílik lehetőség. A PET-tel történő vizsgála-
tokat a rákkutatásban, -diagnosztikában és a gyógyszerfejlesztésben egyaránt széles
körben alkalmazzák. A pozitronemissziós tomográffal pozitronbomló nyomjelző mo-
lekulák szervezeten belüli eloszlását lehet meghatározni. A PET-et más, topográfiai
képalkotó eljárással (pl. CT, MRI) kombinálva a szöveti felépítést és az adott területen
megfigyelhető sejtaktivitást is feltáró felvételek készíthetők.

A PET által szolgáltatott kép más anatómiai képalkotási eljárásokhoz képest – a
módszer természetéből fakadóan – elmosódottabb, ugyanakkor erős törekvés irányul
az elméletileg elérhető legjobb képminőség minél jobb megközelítésére. Az utóbbi
évek-évtizedek kutatásai a PET-ekben használt szcintillátor kristályok és fotodetekto-
rok terén olyan új anyagok és eszközök megjelenését eredményezték, melyek előnyö-
sebb tulajdonságaik révén jobb felbontású berendezés építését tették lehetővé. Emellett
megjelent az igény a detektorban lejátszódó optikai folyamatok alapos megismerésére,
valamint a felbontást növelő, optikai elven működő megoldások kidolgozására is.

Az új kristályok és fotodetektorok a korábban sem olcsó technológiai kísérlete-
ket még költségesebbé tették, ami erősen motiválja a kísérletek modellezéssel való
(részleges) helyettesítését. Az irodalomban többféle szimulációs eszközt használnak a
szcintillátor kristályban keletkező fotonok életútjának követésére, azonban ezek kísér-
leti hitelesítése és optikai modelljének alapos kidolgozása általában hiányos. Doktori
munkámban elsőként egy, az irodalomban használatos modellező eszköz kísérleti úton
történő hitelesítését végeztem el. Meghatároztam, hogy mely paraméterek figyelembe
vétele szükséges a modell helyes működéséhez, valamint, hogy a szimulációs eszköz
adta korlátok között hogyan lehet ezeket a modellbe beépíteni.

A jó képminőséghez elengedhetetlen, hogy a kristályokban keletkező fotonokat a
fotodetektorok minél jobb hatásfokkal detektálják, melyben a fotodetektor kvantum-
hatásfoka kiemelkedő szerepet játszik. A helyes optikai modellhez a kvantumhatásfok
megfelelő modellezése tehát elengedhetetlen. Felismertem, hogy a gyártók által közölt
adatlapi kvantumhatásfok-értékeket a modellbe történő beépítéshez újra kell számolni,
figyelembe véve, hogy a PET alkalmazásokban a fotodetektorokat más optikai közeg-
ben alkalmazzák, mint az adatlapi kvantumhatásfok meghatározásakor. Az általam
kidolgozott átszámítási módszer analitikai levezetésen, valamint a detektor fényérzé-
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keny felületének reflexiós mérésén alapul.
Az utóbbi évek kutatásaiban egyre nagyobb hangsúlyt kapnak olyan PET detek-

torok, melyekben tömbi, a korábbiaknál nagyobb méretű szcintillátor kristályokat
alkalmaznak. Elsősorban ezen felhasználás mellett vet fel újabb kérdéseket, hogy a
kristályokon belüli, viszonylag gyenge fényszórás hogyan befolyásolja a detektor fel-
bontását. A fényszórás közvetlen mérésére azonban az irodalomban nem találtam
példát; azt mindig közvetve, a kristály transzmissziójából, valamint a törésmutatóból
meghatározott reflexiójából számítják. Megmutattam, hogy ezzel a módszerrel gyen-
ge fényszórás esetén a szórási hossz több nagyságrend bizonytalansággal határozható
meg. Kidolgoztam egy új, közvetlen mérési módszert, mely a szórási hossz lényegesen
pontosabb meghatározását teszi lehetővé.

A PET detektormodulokban lejátszódó folyamatok számítógépes modellezésének
egyik célja a későbbi tervezés megkönnyítése, a detektor térbeli felbontásának növelé-
sét célzó megoldások kidolgozásának elősegítése. A korábban kísérleti úton hitelesített
modell segítségével lefektettem egy olyan fényterelő modul alapjait, mely segítségé-
vel a detektormodul kiemelkedően rossz felbontású tartományaiban a térbeli felbontás
jelentősen javítható.

Az Atomfizika Tanszék kutatócsoportja éveken keresztül együttműködött a Mediso
Orvosi Berendezés Fejlesztő és Szerviz Kft.-vel PET berendezések detektormoduljának
fejlesztésében, valamint a kapcsolódó optikai kutatásokban. Doktori munkám is ennek
az együttműködésnek a keretében, az NKFP-A1-2006-0017, az OTKA CK80892 és a
TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0009 számú pályázatok támogatásával készült.

Az első fejezetben áttekintem a kapcsolódó irodalmat, a további fejezetekben pedig
saját kutatási eredményeimet mutatom be.

10



2. fejezet

A pozitronemissziós tomográf
felépítése és működése

2.1. A PET működési elve

A pozitronemissziós tomográfia [1] olyan orvosi képalkotási eljárás, mellyel metabo-
likusan aktív sejtek helyét lehet meghatározni a szervezetben, s ezáltal elsősorban a
rákdiagnosztikában, agykutatásban és a gyógyszerfejlesztés területén hasznos kiegé-
szítője a topográfiai (pl. CT, MR) képalkotó módszereknek. A PET vizsgálat során a
páciens szervezetébe a vizsgálandó biokémiai folyamatra jellemző, rövid felezési idejű
pozitronbomló izotóppal megjelölt nyomjelző molekulát juttatnak (ilyen pl. rákkuta-
tásban a 18F-cal megjelölt glükóz, „FDG”), mely a testben ott dúsul fel, ahol az adott
vegyület felvétele nagy.

A pácienst ezután a hengeres PET készülékbe fektetik (2.1. ábra), melynek pa-
lástját radioaktív sugárzás érzékelésére alkalmas detektorok borítják. A szervezetben
bekövetkező radioaktív bomlást követően a keletkező pozitron energiától függően 0,2–
2,6 mm-en belül egy elektronnal találkozva annihilálódik, és az elnyelődés helyéről két,
egyenként 511 keV-es γ-foton sugárzódik ki, melyek egymással közel 180◦-os szöget
zárnak be. (A pozitronok hatótávolsága egyben a PET-tel elérhető maximális felbon-
tás korlátait is kijelöli.) A pácienst körülvevő detektorok e két fotont koincidenciában
detektálják; az elnyelődés helyéből határozható meg az az egyenes, melyen a bom-
lás történt. A vizsgálat során nyert egyenesek adataiból számítógépes algoritmusok
segítségével lehetséges a kép rekonstruálása.

A sugárzás térbeli detektálására kisméretű (tipikusan 4×4×20 mm3-es) szcintillátor
kristályokból készített, nagyságrendileg 1000 elemből álló mátrixokat használnak. A
kristályok a radioaktív sugárzást elnyelve gerjesztődnek, majd UV/látható fény emittá-
lásával relaxálódnak, ezt a folyamatot nevezzük szcintillációnak. A kristály által kibo-
csátott fényt fotodetektorok – jellemzően fotoelektron-sokszorozók (Photomultiplier
Tube, PMT) – segítségével detektálják. A kristálymátrixokból és detektorokból mo-
duláris felépítésű gyűrűt állítanak össze. A modulokba magas áruk miatt lényegesen
kevesebb detektort építenek be, mint ahány kristály van bennük. A térbeli felbontást
úgy érik el, hogy a kristályok és a fotodetektorok közé fényvezető réteget helyez-
nek, mely a kristályból kilépő fényt több PMT között szétosztja (ld. 2.2. ábra), majd a
különböző detektorokra jutó fotonok számából határozzák meg (egyszerű súlypont-
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2.1. ábra. PET berendezés és egy emberi agyról készült PET felvétel. (Forrás:
Mediso/Wikipedia)

számítással vagy bonyolultabb algoritmusok segítségével), hogy melyik kristálytűben
volt a szcintilláció.

2.2. ábra. PET detektormodul felépítése. A γ-fotont elnyelő kristálytűből kilépő
szcintillációs fotonok a fényvezető rétegen keresztül több PMT-re oszlanak szét,

lehetővé téve a gerjesztett kristálytű meghatározását.

Az optikai fotonok kristálytűk közötti átszökésének megakadályozására a kristály-
mátrix tűi közé diffúz vagy tükrös reflektor fóliát szoktak helyezni. Megfelelő reflektor
választásával jelentősen javítható a kristályból kicsatolt fény mennyisége és ezáltal a
jel/zaj viszony.

A radioaktív nyomjelző használatán alapuló képalkotás nem példa nélküli az orvo-
si képalkotásban. Ezen az elven működnek az igen elterjedt gamma-kamerák, valamint
a gamma-kamerákból álló, de már tomográfiás felvétel készítésére is alkalmas SPECT
(Single Photon Emission Computed Tomography) készülékek is. A PET-tel szemben
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a gamma-kamerában és a SPECT-ben γ-sugárzó nyomjelzőt használnak, a térbeli fel-
bontás lehetőségének megteremtéséhez ólom kollimátort helyeznek a páciens és a
szcintillátor kristály közé. A PET nagy előnye e két képalkotó eljárással szemben a
nagyobb térbeli felbontás és a rövidebb vizsgálati idő – hátránya viszont, hogy egy
PET készülék a SPECT árának kb. 4-5-szörösébe kerül, és a nyomjelző előállítása is
költségesebb.

A PET vizsgálatokkal kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy egy átlagos tel-
jes testre vonatkozó vizsgálat kb. 7 mSv sugárterhelést jelent, mely közelítőleg 3 év-
nyi természetes háttérsugárzásnak felel meg. A leggyakrabban alkalmazott kombinált
PET–CT vizsgálatoknál a kapott dózis értéke ennek többszöröse is lehet a CT-ben al-
kalmazott röntgensugárzás miatt.

2.2. Szcintillátor kristályok

Szcintillátornak olyan anyagokat nevezünk, melyek a γ-fotonokat elnyelik, és válasz-
ként a látható tartományban emittálnak fotonokat. Léteznek gáz, folyadék és szilárd
halmazállapotú szcintillátor anyagok is; PET alkalmazásokban ezek közül a szcintil-
látor egykristályok lényegesek.

A szcintillátor kristályok általában szigetelő anyagok. A γ-foton által kilökött nagy
energiájú elektronok a kristályban haladva gerjesztik az atomokat, melynek hatására
elektronok kerülnek át a vegyértéksávból a vezetési sávba. A gerjesztett elektronok a
vezetési sávban történő „vándorlás” során csapdába eshetnek, nemsugárzásos átme-
nettel rekombinálódhatnak, illetve a tiltott sáv jellemző szélessége miatt UV-sugárzás
kibocsátásával térhetnek vissza az alapállapotba, ami viszont – nagyobb méretű kris-
tály esetén – annak önabszorpciója miatt nem is jön ki a kristályból. A kristályban
levő rácshibák illetve szennyező atomok hatására azonban a tiltott sávon belül is meg-
jelennek diszkrét energianívók. Ezek két csoportba sorolhatók: vannak lumineszkáló
centrumok és elektroncsapdák.

A lumineszkáló centrumok olyan, a vezetési sáv közelében levő energianívók, me-
lyekből az elektron rövid idő alatt, most már látható fény kibocsátásával rekombi-
nálódik. Ezzel szemben, ha egy elektron elektroncsapdába jut, akkor ott hosszabb
ideig megmarad. E hosszabb idő alatt viszont a hőmozgás hatására az elektron ismét
visszajuthat a vezetési sávba, ahonnan lumineszkáló centrumba esve szintén látható
fény kibocsátása mellett rekombinálódhat. Ez a fénykibocsátás lényegesen hosszabb
idő alatt játszódik le, így ez felelős a szcintillátor kristályok esetében megfigyelhető
hosszabb utánvilágításért [2, 3].

Olyan kristály használható jól szcintillátorként, mely az elnyelt energia hatására
sok, a látható tartományba eső fotont emittál. Ahhoz, hogy a szcintilláció jó hatásfokkal
és gyorsan végbe menjen, fontos, hogy kellő számú lumineszkáló centrum legyen
a kristályban. Ezt különböző szennyező anyagok hozzáadásával lehet elérni, mint
amilyen az általunk használt LYSO és GSO esetében a Ce3+ [4].

A szcintillátorban tehát a γ-foton elnyelődésének hatására végső soron fényfelvil-
lanások jönnek létre. Mivel ezek a felvillanások a látható tartományba esnek, ahol a
kristály gyakorlatilag nem nyeli el a fényt, ezért ezek a fotonok már kijutnak a kristály-
ból. A felvillanás intenzitása – vagyis a keletkezett fotonok száma – arányos a gerjesztő
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szabad elektron energiájával, így energiaszelektív mérésre, vagyis energiaspektrum
felvételére van lehetőség.

511 keV energián a γ-foton és a kristály közti kölcsönhatás lehet Compton-szórás
vagy fotoeffektus. A Compton-szórásnál a bejövő γ-foton energiájának egy részét egy
szabad elektron kapja meg, mely a kristályban elektrongerjesztést és fényfelvillanást
hoz létre az előbb ismertetett módon; míg a szóródott γ-foton vagy újabb kölcsönhatás-
ba lép a kristállyal, vagy kiszökik abból, ami az energiaspektrumban (a kristályban bent
maradt energia alapján) egy folytonos Compton-hátat eredményez. A fotoeffektusnál a
teljes γ-energiát detektáljuk, melynek hatására a spektrumban nagyobb energián a fo-
tocsúcs jelenik meg (ld. a 2.3. ábrát). A PET készülékekben a detektorok energiaablakát
a fotocsúcsra állítják; a Compton-hát zajként jelenik meg.
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2.3. ábra. GSO kristálytű energiaspektruma

A PET alkalmazásokban különféle szcintillátorokat alkalmaznak.
A kezdeti időkben (az 1940-es évektől) főként NaI:Tl-ot és CsI:Tl-ot használtak

szcintillátorként. Később, az 1970-es években jelent meg a BGO (Bi4Ge3O12), mely talán
még ma is a legelterjedtebb egykristály szcintillátor. Ennek sok előnyös tulajdonsága
mellett hátránya, hogy kicsi a fénykibocsátása, hosszú a lecsengési ideje (300 ns), és
jelentős az utánvilágítása.

Az utóbbi 20-25 évben a kristálynövesztési technológia fejlődésének köszönhetően
új, ritkaföldfém-szilikát szcintillátor kristályok jelentek meg, melyek a BGO-nál sokkal
kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkeznek. Ezek közös jellemzője a nagy atomsűrű-
ség, illetve hogy tartalmaznak valamilyen nagy rendszámú atomot. E két tényezőnek
a γ-foton elnyelési hatáskeresztmetszetében van szerepe. A rendszám növelésével a
hatáskeresztmetszet nő, ráadásul a fotoeffektusra Z5-es rendszámfüggés van, míg a
Compton-szórásra az összefüggés lineáris, így összességében a fotoeffektus valószínű-
sége megnő, javul a jel/zaj viszony. Szintén előnyük a gyors lecsengési idő, a BGO-hoz
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képest kisebb (bár még így is nagy) törésmutató és a nagy fényhozam (kibocsátott
fotonok száma egységnyi elnyelt γ-energiára).

A legelterjedtebb szcintillátor egykristályok jellemzőit a 2.1. táblázat foglalja össze.

BGO GSO LSO LYSO LaBr
Bi4Ge3O12 Gd2SiO5 Lu2SiO5 Lu2−xYxSiO5 LaBr3

Fényhozam [foton/MeV] 8500 7600 31000 32000 63000
Emissziós maximum [nm] 480 430 420 420 380
Lecsengési idő [ns] 300 30–60 40–47 41 16
Törésmutató 2,15 1,85 1,82 1,81 1,9
Sűrűség [g/cm3] 7,13 6,71 7,4 7,1 5,08

2.1. táblázat. Szcintillátor kristályok főbb jellemzői [5], [6]

A törésmutató értéke közelítő, ugyanis a kristályok jórészt kettőstörők [7], illetve
a törésmutató hullámhosszfüggő, amit az irodalomban sokszor figyelmen kívül hagy-
nak. A LYSO kristályok jellemzői a Lu arányával erősen változnak [8], mint ahogy a
szennyezők (pl. Ce, Zr) mennyisége is megváltoztatja a kristályok tulajdonságait.

A felsorolt szcintillátorok közül én a GSO-val és a LYSO-val foglalkoztam.
Előbbinek kisebb a fényhozama, viszont a LYSO-val ellentétben nincs saját sugárzása,
így PET alkalmazásokban jól használható.

A LYSO fényhozama (és előállítási költsége) a Lu hozzáadásával nő, és lényege-
sen jobb, mint a GSO-é, ugyanakkor a Lu révén saját sugárzása van. A természetes
lutécium 2,59%-ban tartalmaz 176Lu-ot, mely β−-bomló 3,76 · 1010 éves felezési idő-
vel. Így a detektált energiaspektrumban a Lu saját sugárzásának hatása is jelentkezik,
romlik a jel/zaj viszony. Ez elsősorban a labormérésekben okoz gondot, valódi szken-
nerekben ugyanis a koincidenciamérés és energiaszűrés révén a saját sugárzás hatása
kiküszöbölhető.

Az optikai tervezés szempontjából a kristályoknak két tulajdonsága meghatározó:
a törésmutató és az emisszió hullámhossz-tartománya. A kristályok jellemzően nagy
törésmutatója az optikai illesztésnél okoz nehézséget, ugyanis mind a fényvezető ré-
teg, mind a fotodetektorok ablaka üvegből vagy valamilyen polimerből készül, melyek
tipikusan kisebb törésmutatójúak, megnehezítve a kristályból történő fénykicsatolást.
A kristályok emissziós maximuma az UV–látható tartomány határán van. Mivel a
detektálásban szerepet játszó legtöbb anyag optikai paraméterei (transzmittancia, tö-
résmutató, reflektancia) ebben a hullámhossztartományban jelentősen változnak, így
ezt a tervezésnél (valamint a későbbi modellalkotásnál) szintén figyelembe kell venni.

2.3. Fotodetektorok

A keletkező fotonok elektromos jellé alakítását hagyományosan fotoelektron-
sokszorozó végzi el. A fotonok a PMT belépő ablakán keresztül az üveg belső oldalára
gőzölt fotokatódra jutnak, ahonnan – a fotokatód kvantumhatásfokának megfelelő va-
lószínűséggel – fotoeffektus útján elektronokat ütnek ki. A kilépő elektronokat a PMT
egyre nagyobb feszültségre kötött dinódasora megsokszorozza, így a PMT erősítésétől
függően az anódon már 105 . . . 107 db elektronból álló áramimpulzust fogunk észlelni.
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A szcintilláció során a kristálytűben néhány tíz vagy száz ns-ig tartó fényfelvillanás
jön létre, vagyis a PMT kimenetén is ilyen hosszúságú impulzusok követik egymást.
Nem túl nagy aktivitású forrás esetén az impulzusok követési távolsága időben ennél
sokkal nagyobb, így az egyes impulzusok jól elkülönülnek egymástól. Az elektronim-
pulzus nagysága a detektálásra kerülő fotonok mennyiségétől függ, így az áramim-
pulzust feszültségjellé alakítva sokcsatornás analizátorral energiaspektrum vehető fel.
Ha jó a fényhasznosítás, vagyis a szcintillációs fényfelvillanásból viszonylag sok foton
jut a PMT-re, akkor nagy impulzust kapunk. Ilyenkor a fotocsúcs a mért energiaspekt-
rumban az alacsony energiás zajtól jól elkülönül, és a nagyobb energiák felé tolódik
el.

Megjegyzendő, hogy a szcintillációs folyamat és a detektálás sztochasztikus volta
miatt a fotocsúcs nem egy diszkrét energiánál jelenik meg, hanem valamekkora – a
kristály anyagára és a detektorra jellemző – kiszélesedése van (ld. a 2.3. ábrát).

A PMT-k használata a klinikai PET alkalmazásokban – azon túl, hogy egy bevált esz-
közről van szó – elsősorban a viszonylag kedvező ár miatt előnyös. A készülékek széles
skálában kaphatók, így különböző sebességű, méretű, hullámhossz-érzékenységű de-
tektorok közül lehet kiválasztani az alkalmazásnak leginkább megfelelőt. Ugyanakkor
vannak a felhasználásuknak határai is. Egyrészt erős mágneses térben nem használ-
hatóak, ami az egy készülékbe integrált, kombinált PET–MR berendezésben való al-
kalmazásukat teszi nehézkessé; másrészt viszonylag nagy kiterjedésüknél fogva nem
használhatók olyan esetben, amikor a kis méret követelmény. Emiatt az utóbbi időben
intenzív kutatások folynak a PMT-k félvezető alapú fényérzékelőkkel történő kivál-
tására. Ilyen detektorok a lavina-fotodióda (Avalanche Photo Dioede, APD), a szilíci-
um fotomultiplier (Silicone Photomultiplier, SiPM), valamint a SPAD (Single Photon
Avalanche Diode). Ezek a kutatások olyan detektormodul létrehozására irányulnak,
ahol a fotodetektor pixelezett, a szcintillátor kristály pedig osztatlan tömb. A γ-foton
elnyelődésének helyét ez esetben a detektor oldali fotoneloszlásból igyekeznek meg-
határozni.

2.4. Reflektor fóliák

Egy-egy szcintilláció során – kristálytípustól függően – néhány ezer, esetleg 10–20 ezer
közötti UV–látható foton keletkezik. A keletkezett fotonok jó része a kristályok nagy
belső abszorpciója miatt elnyelődik, illetve a felületi veszteségek miatt a detektálás
szempontjából „elvész”. Így az eredetileg keletkezett fotonoknak általában csak né-
hány tíz százalékát tudjuk kinyerni a kristályból, és a PMT-k fotokatódjának rossz
kvantumhatásfoka miatt ezeknek is csak kevesebb, mint 30%-át detektáljuk ténylege-
sen a fotomultiplier kimenetén. Mivel így összességében a PMT-k szcintillációnként
csak néhány száz (vagy jobb esetben 1–2 ezer) fotonon osztozkodhatnak, ezért a szcin-
tillációs zaj, vagyis a fotokatódot érő fény Poisson-statisztikája továbböröklődik. A jobb
jel/zaj viszony eléréséhez fontos, hogy egy-egy fényfelvillanásból minél több foton jus-
son a PMT-kre, vagyis minél nagyobb legyen a fényhasznosítás. Ehhez a kristálytűket
különböző reflektor fóliákkal körül kell venni, melyek feladata, hogy a fotonokat ne
engedjék a kristály oldalán kiszökni, és a PMT-k irányába tereljék azokat.

Reflektor fóliaként diffúz (Lambert-sugárzó) és tükrös fóliákat szokás alkalmazni.
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Mindkét típusnál alapvető követelmény a nagy reflexiós tényező és a minél kisebb
transzmisszió a kristálytűk közti áthallás minimalizálása érdekében. Tükrös fólia ese-
tén a kristálytű és a reflektor közötti kicsiny légrés használata az optikailag illesztett
reflektorhoz képest kedvezőbb a teljes visszaverődés lehetőségének biztosítása miatt.
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3. fejezet

PET detektormodulok kísérletileg
hitelesített modellje

Egy általános PET berendezés 20–30 ezer kristálytűt és 200–300 PMT-t tartalmaz, ami
önmagában is hatalmas költséget jelent. Ebből fakadóan a technológiai kísérletek igen
drágák. A tervezésnél épp ezért igyekeznek számítógépes modelleket alkalmazni, me-
lyekkel a költségek csökkenthetők, a rendszert alkotó elemek ideális paraméterei kí-
sérletek nélkül is meghatározhatók.

A detektálási folyamat három, jól elkülönülő és külön-külön kezelhető részből te-
vődik össze: nukleáris (a pozitronbomlástól a γ-foton elnyelődéséig), optikai (szcintil-
lációs fotonok keletkezésétől a fotokatódban történő elnyelődésükig), valamint elekt-
romos (PMT-ben lejátszódó folyamatok). Kutatásaim során ezek közül csak az optikai
szakasszal foglalkoztam.

A PET-ben lejátszódó optikai folyamatok modellezése két alapvető módon történ-
het, s ez alapján a modellező szoftverek is két csoportba oszthatók: vagy a keletkező
fotonoknak, mint részecskéknek az életútját követik nyomon (a kimondottan PET mo-
dellezésre használatos modellező környezetek általában ilyenek, pl. GATE (Geant4
Application for Tomographic Emission) [9], Detect2000 [10]), vagy nemsorrendi sugár-
átvezetést alkalmaznak (ez jellemző az optikai tervezéshez használatos kereskedelmi
szoftverekre, mint amilyen pl. a ZEMAX [11]). Bár a részecskeéletút-követés a PET al-
kalmazáshoz jobban illeszkedik, az optikai tervező szoftverek használata az általuk
nyújtott komplexebb optikai modell miatt sok esetben előnyös. Ugyanakkor a fény-
sugarat mint fotonok sokaságát tekintve a legtöbb alkalmazásban a sugárátvezetéses
módszer a fotonéletút-követéssel azonos eredményt ad. A modellezés mindkét esetben
Monte Carlo módszeren alapul.

A modellezéssel minden esetben az a célunk, hogy a γ-foton elnyelődésének helyé-
ről kiinduló optikai fotonok terjedését végigkövetve, a rendszert alkotó elemek optikai
tulajdonságait figyelembe véve meghatározzuk a detektálásra kerülő fotonok számát,
valamint a detektorokon való eloszlásukat.

Az irodalomban a PET detektormodulok számítógépes modellezése mára már be-
vett gyakorlattá vált. Számos publikáció jelent meg az elmúlt években különböző
felépítésű detektorok modellezési eredményeiről [12, 13, 14, 15, 16]. Ezek optikai mo-
delljének kidolgozottsága jelentős szórást mutat, részben a modellező eszköz adta
lehetőségek különbözőségei miatt, részben azért, mert a szerzők az optika kellően
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alapos modellezésének sok esetben kevés jelentőséget tulajdonítanak. Ugyanakkor a
detektálási folyamat fényterjedési szakaszában a modult felépítő elemek optikai jel-
lemzői alapvetően meghatározzák a detektor kimeneti jelét, így ezek nem megfelelő
modellezése helytelen szimulációs eredményhez vezethet.

A fent említett publikációk mindegyike a modellező program valamilyen alkalma-
zását mutatja be. Ugyanakkor a modellek részletes, kísérletileg is alátámasztott validá-
ciója az irodalomban általában nem jelenik meg. Az Atomfizika Tanszéken munkám
kezdetekor folyamatban volt a ZEMAX szoftvercsomag alapján készített modell részle-
tes kísérleti hitelesítése [17, 18]. A Zemax – kimondottan optikai tervezőprogram lévén
– különösen alkalmasnak bizonyult a PET detektormodulban történő fényterjedés mo-
dellezésére. Ugyanakkor az irodalomban elterjedtebbek azok a modellező eszközök,
melyek a detektálási folyamat nukleáris és elektronikai részét is képesek modellezni.
Ez motiválta azt a törekvésemet, hogy ezek egyikének, a Detect2000 alapú PetDetSim
programcsomagnak a validációját elvégezzem.

A Mediso Kft-nél fejlesztett PetDetSim [19, 20] programcsomag egy Detect2000 ala-
pú, kimondottan a PET detektormodul modellezésére készült szimulációs eszköz. A
Detect2000 egy nyílt forráskódú, objektum orientált C++ nyelven íródott program-
csomag, így segítségével tetszőlegesen felépített optikai detektor modellezhető [10].
A PetDetSim lényegében a Detect2000 programnak a felhasználást megkönnyítő gra-
fikus felülettel ellátott változata, ahol a PET detektormodul modelljének felépítése,
parametrizálása egyszerűen állítható, ugyanakkor a PetDetSim korlátait a Detect2000
által megszabott kötöttségek jelölik ki.

Célom az volt, hogy a PetDetSim programot hitelesítsem. Ehhez egyrészt egy egy-
szerű kísérletsorozatot, másrészt a ZEMAX modellt használtam. A két szimulációs
eszköz összevetésével megkerestem azokat a paramétereket, melyek a helyes modell
felépítéséhez kulcsfontosságúak. A modellt ezekkel bővítve sikerült a PetDetSim és
a mérések között igen jó egyezést elérnem [19, 21, 22]. A PetDetSim programkód-
ját érintő változtatások leprogramozását Szlávecz Ákosnak (BME Irányítástechnika és
Informatika Tanszék) köszönhetem.

3.1. Hitelesítő méréssorozat

A számítógépes modell hitelesítéséhez a detektormodul leegyszerűsített változatát
használtam, mely egyetlen kristálytűből és egyetlen PMT-ből áll. A kristálytűt külön-
böző reflektor borításokkal láttam el. A tűt a PMT ablakához érintettem, optikai csatolás
nélkül (illesztetlen eset), vagy illesztőzsír alkalmazásával (illesztett eset). A kristály-
tűt tengelye mentén kollimált γ-forrással gerjesztettem. Ez az elrendezés az egyszerű
geometriának köszönhetően könnyen modellezhető, és alkalmas az egyes modellezési
paraméterek hatásának vizsgálatára.

A kísérletek során kétféle kristályt használtam: LYSO (lutécium-ittrium-
ortoszilikát) kristálytűket 10 × 10 × 20 mm3-es és 3,5 × 3,5 × 20 mm3-es méretben
(gyártó: Sinocera Photonics), valamint GSO (gadolínium-ortoszilikát) kristályokat 4 ×
× 6 × 20 mm3-es méretben (gyártó: Hitachi Chemical).

A mérésekben egyaránt használtam polírozott, csiszolt és kémiailag maratott felü-
letű kristályokat. A kristálytűk PMT felé eső felülete minden esetben polírozott volt.
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A fényhasznosítás növelésére háromféle reflektor fóliával (illetve ezek kombinációi-
val) borítottam be a kristályokat: diffúz reflektorként Toray Lumirror E60L [23] fóliát
és teflon szalagot használtam, tükrös reflektorként pedig 3M VikuitiTM ESR filmet [24]
(erre a későbbiekben „3M”-ként hivatkozom).

A mérések során a kristályokat hosszanti tengelyük mentén 5 mm-es kollimált 22Na
forrással gerjesztettem, a spektrumot Hamamatsu 2083-as PMT, előerősítő és Tukan 8K
spektrumanalizátor segítségével vettem fel. Az egyes kristálytű-konfigurációk egy-
máshoz viszonyított, relatív fényhasznosítását az 511 keV-os fotocsúcs spektrumbeli
helyzetéből határoztam meg: ha a fényhasznosítás jó, akkor egy-egy szcintillációból
sok foton éri el a fotokatódot, így a PMT kimenetén nagyobb impulzust kapunk, a fo-
tocsúcs a spektrumban a nagyobb csatornaszámok felé tolódik el. Az ismételt mérések
statisztikai eltérése ±5%-on belüli volt.

A kristálytűket egy belülről feketített, hengeres mintatartóba helyeztem (ld. a 3.1
és a 3.2. ábrát). A kristályt a PMT üvegablakához érintettem. A mérési összeállítást a
külső zajok csökkentése érdekében egy jól besötétíthető térben építettem fel.

3.1. ábra. A mérési elrendezés

A LYSO kristályokban található lutécium részben béta-bomló 176Lu izotóp formájá-
ban van jelen, mely 176Hf-má bomlik, miközben 39 cps/g tömegegységre vonatkoztatott
aktivitással gamma-fotonokat bocsát ki [25], ami a spektrumban háttérzajként jelentke-
zik. Ennek kiküszöbölésére a LYSO kristályok mérésénél mindig felvettem egy forrás
nélküli háttérspektrumot is, amelyet a Na-forrással mért spektrumból kivontam. A
különbségi spektrum fotocsúcsára Gauss-görbét illesztve határoztam meg a fotocsúcs
helyzetét. Egy jellemző spektrum látható a 3.3. ábrán.
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3.2. ábra. A mérési elrendezés sematikus ábrája
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3.3. ábra. Tipikus LYSO spektrumok forrással és anélkül, valamint a különbségi
spektrum az illesztett Gauss-görbével.

3.1.1. Vizsgált konfigurációk

A könnyebb áttekinthetőség érdekében az vizsgált konfigurációkat egy-egy három
karakterből álló névvel láttam el. Az első karakter a kristálytű tulajdonságaira (méret,
anyag, felület), a második a belépő oldali reflektor borításra, a harmadik pedig a palást
reflektor borítására utal. A megfeleltetéseket a 3.1. táblázat tartalmazza. Ahol a reflektor
fólia optikailag illesztve volt a kristálytű felszínéhez, ott az adott reflektort jelölő szám
után egy csillag (*) karakter áll. A PMT üvegablakához optikailag illesztett eseteket
zárójel és csillag (...)* jelöli. Így például dL∗3 jelöli azt a 3.5×3.5×20 mm3 méretű, minden
oldalán polírozott kristálytűt, melynek a belépő oldalát optikailag illesztett Lumirror
fólia, a palástját pedig illesztetlen 3M reflektor borítja, és a kristálytű és a PMT ablaka
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1. Kristály Kristály Kristály Tű mérete

karakter anyaga palástja belépő oldala [mm3]

c LYSO polírozott csiszolt 3.5×3.5×20

d LYSO polírozott polírozott 3.5×3.5×20

D LYSO polírozott polírozott 10×10×20

g GSO maratott maratott 4×6×20

2. és 3. Reflektor borítás

karakter Belépő oldal Palást

00 - -

L0 Lumirror -

L3 Lumirror 3M fólia

L*3 Lumirror* 3M fólia

LT Lumirror Teflon

L*T Lumirror* Teflon

LL Lumirror Lumirror

3*3 3M fólia* 3M fólia

3.1. táblázat. A konfigurációk elnevezéséhez használt 1., 2. és 3. karakter jelentése

közt légrés van.

3.1.2. Mérési eredmények

A szimulációkkal ellentétben a mérésből az abszolút fényhasznosítás nem határoz-
ható meg: a fotocsúcs helyzetéből azt nem tudjuk megmondani, hogy hány foton
érte el a fotokatódot, azonban az egyes konfigurációk egymáshoz viszonyított, relatív
fényhasznosítása meghatározható. A szimulációkkal való összehasonlításhoz a mérési
eredményeket átskáláztam. Viszonyítási alapnak az egyik legegyszerűbb konfigurá-
ciót, a D00 mintát használtam. A korábban az Atomfizika Tanszéken validált Zemax
modell [17] alapján ennek a referencia-konfigurációnak az abszolút fényhasznosítását
3,1%-nak véve kaptuk a minimális eltérést a szimulációs és mérési eredmények kö-
zött, így ezt tekintettem átszámítási alapnak. Minden más összeállítás abszolút fény-
hasznosítását a D00-hoz viszonyított, mérésből kapott relatív fényhasznosítás alapján
határoztam meg.

A mért fényhasznosítás-értékeket a 3.2. táblázat tartalmazza.
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Minta Fényhasznosítás [%]

g00 1,21

gLT 1,98

gLL 2,76

D00 3,10

gL*3 3,10

gL3 3,41

DL0 4,77

cL*T 6,79

DL3 7,32

DL*3 8,68

cL*3 8,77

dL3 9,21

(D00)* 9,77

(DL0)* 12,43

(cL*T)* 14,26

(dL3)* 15,53

(cL*3)* 16,31

(DL3)* 16,55

3.2. táblázat. GSO és LYSO kristálytűk mért fényhasznosítása

3.2. A PetDetSim modell felépítése

A modellben a detektormodul geometriája három dimenziós objektumokból építhető
fel. Aγ-foton beesésének – és ezáltal a kristálytűk hossztengelyének – iránya a z irány. A
detektormodul geometriájának modellje magában foglalja az x− y irányban megadott
számú, hasáb alakú kristálytűkből álló kristálymátrixot, mely akár egyetlen kristálytű
is lehet ; a kristálytűk közé, illetve a γ-forrás felőli oldalra helyezett reflektor fóliákat ;
a fényvezető réteget adott törésmutatójú téglatestként; valamint a PMT fotokatódját
adott kvantumhatásfokkal.

A PetDetSim-ben (a Detect2000 alapján) az egyes objektumok határfelületére le-
het reflexiós értékeket megadni, így a reflektor fóliákat is két közeg határaként kell
definiálni.

A Detect2000-ben a következő felületeket lehet definiálni [26] :

Polish. Teljesen sík, polírozott felület, melyen a beeső foton vagy áthalad, vagy vissza-
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verődik róla. Ha a foton a teljes visszaverődés szögtartományában érkezik a fe-
lületre, akkor totálreflexiót szenved. Ha a határszögnél kisebb szög alatt érkezik,
akkor a Fresnel-formulának megfelelő R valószínűséggel reflexiót szenved:

R =
1
2

[
sin2(θi − θt)
sin2(θi + θt)

+
tan2(θi − θt)
tan2(θi + θt)

]
, (3.1)

vagy továbbhalad a Snellius-Descartes törvény szerinti szögben:

sinθi

sinθt
=

n2

n1
, (3.2)

ahol θi a beesési szög, θt a törési szög, n1 a felület előtti, n2 pedig a felület
utáni közeg törésmutatója. A felületen nincs abszorpció, így ha a foton nem
reflektálódott, akkor T = 1 − R valószínűséggel transzmittálódik.

Ha a felületen kívül vákuum van, akkor definiálható egy külső diffúz reflektor
is adott RC reflexiós tényezővel. Ebben az esetben ha a foton átjutna a felületen,
akkor a megadott reflexiós tényezőnek megfelelő valószínűséggel mégis vissza-
kerül az eredeti közegbe Lambert-szórással. Ilyenkor a beesési szögtől független
a visszaverődési szög, az intenzitásra pedig koszinuszos iránykarakterisztika jel-
lemző:

I(θ) = I0 cosθ,

ahol θ a visszavert fénynek a felületi normálissal bezárt szöge, I0 pedig arányos-
sági tényező.

Ground. Csiszolt (optikai) felület modellezésére szolgál. Mindenben megegyezik a
„polish” felülettel, csak a számolásoknál a felületi normálist a névleges normális
körül Lambert-eloszlás szerint véletlenszerűen sorsolja a program.

Metal. Sima felület, melyet fémes tükröződő réteg borít. A megadott reflexiós ténye-
zőnek megfelelő valószínűséggel a foton a beesési szöggel megegyező szögben
tükröződik, vagy elnyelődik a felületen. Mivel a transzmisszió ebben az eset-
ben a programban nem megengedett, ezért a közegek törésmutatójának nincs
jelentősége.

Paint. Festett, diffúz tükröződésű felület. A megadott reflexiós tényezőnek (RC) meg-
felelő valószínűséggel a beeső foton (a beesési szögtől függetlenül) a Lambert-
szórásnak megfelelő irányban reflektálódik; 1−RC valószínűséggel pedig elnye-
lődik. A transzmisszió itt sem megengedett, vagyis a modellnek egy korlátja,
hogy nem lehet olyan reflektort megadni, amely részben áteresztő.

Detect. Fotonok detektálására szolgáló felület. A program hullámhosszal együtt re-
gisztrálja azon fotonokat, amelyek a Detect felületet elérik. Sem transzmissziója,
sem reflexiója nem adható meg.

A kristálytűt adott törésmutatójú és abszorpciójú hasábbal modelleztem. Emellett
a kristály emissziós spektrumának és fényhozamának megadására van lehetőség.
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A fényvezető rétegnek a validációs modellben nincs jelentősége, így ezt használtam
a kristálytű és a PMT ablaka közötti légrés vagy illesztőzsír megadására.

A PMT-t egy, a kristálytűével egybeeső tengelyű, henger alakú térfogatelem model-
lezi. Ennek megadható a törésmutatója a PMT üvegablaka alapján, valamint az elem
hátsó, „DETECT” típusú felületének hullámhosszfüggő kvantumhatásfoka. Utóbbi
alapján a program a felületet elért fotonok egy részét elveti, és csak a kvantumhatás-
foknak megfelelő hányadát regisztrálja.

A szimuláció során a γ-foton elnyelődésének (és az optikai fotonok keletkezésének)
helyét a program x − y irányban egy megadott keresztmetszeten belül egyenletes
eloszlás szerint, z irányban az exponenciális sugárgyengülési törvénynek megfelelően
sorsolja.

A szimuláció kimenete minden esetben a detektálás hatásfoka, vagyis hogy a kez-
detben indított fotonok hány százaléka került detektálásra.

3.2.1. Modellezési paraméterek

A méréseknél használt felületeket és reflektorokat megpróbáltam a lehető legmeg-
felelőbben összeállítani a rendelkezésemre álló lehetőségekből. A megfeleltetéseket
a 3.3. táblázat tartalmazza.

Mérés Szimuláció
felület reflektor felület RC[%] RC forrása
polírozott/maratott - polish - -
polírozott/maratott Lumirror* paint 95 Katalógus [23]
polírozott/maratott Lumirror polish 95 Katalógus [23]
polírozott/maratott teflon polish 92 Mérés
polírozott/maratott 3M metal+légrés 98 Mérés
polírozott/maratott 3M* metal 98 Mérés
csiszolt Lumirror* paint 95 Katalógus [23]
csiszolt Lumirror ground 95 Katalógus [23]

3.3. táblázat. Felületek és reflektorok szimulációs megfeleltetése (*-gal az illesztett
esetet jelöltem)

A GSO kristályok kémiailag maratott felületét nem tudtam külön kezelni, így azt
is polírozottnak tekintettem. Az illesztett csiszolt és az illesztett polírozott felületek
közt a valóságban sincs lényeges különbség, de ezeket is csak egyféleképp tudtam
modellezni.

A kristályok szimulációs paramétereit a 3.4. táblázat tartalmazza. Az adatokat egy-
részt az irodalomból merítettem (ld. a korábbi 2.1. táblázatot), másrészt saját mérése-
im eredményeit használtam fel. A LYSO törésmutatójának n = 1,83-at állítottam be,
mely a tanszéken végzett mérések alapján 420 nm-en a három orientációhoz tartozó
törésmutató-értékek átlaga.

A kristályok elnyelési hosszának meghatározásához Perkin Elmer Lambda 35
UV/VIS spektrométerrel transzmissziós méréseket végeztem. Az elnyelési hosszt a
transzmissziós spektrumokból a Lambert-Beer törvény alapján a következő képlettel

26



számítottam ki:
labs = −

x
ln T

,

ahol labs az elnyelési hossz mm-ben, x a transzmissziómérésnél a kristály vastagsága
(méréseimben 20 mm), T pedig a mért transzmisszió az adott hullámhosszon. A kezdeti
PetDetSim-es modellben a fényszórás illetve fluoreszcencia miatti sugárgyengülést
nem vettem figyelembe. A szórás és a fluoreszcencia kérdéskörével az 5. fejezetben
foglalkozom.

A szimulációkat a következő beállítások mellett futtattam:

Kristály. Az irodalmi adatok és saját méréseink alapján megadtam a kristálytű mére-
teit, fényhozamát (kibocsátott fotonok száma az 511 keV-es γ-foton elnyelésének
hatására), 511 keV-es γ-fotonra az elnyelési hosszt, valamint a kristály törésmu-
tatóját, abszorpcióját és emissziós spektrumát. Utóbbi három jellemző hullám-
hosszfüggő módon is beállítható. A kristálytű feketített (RC = 0) tartóban van, a
tű és a tartó között minden irányban 0,1 mm-es légrés található.

Reflektor. A belépő oldalon illetve a paláston a felülettípus külön-külön állítható. A
különböző reflektor fóliák paramétereit a 3.3. táblázat szerint állítottam be. A
Detect2000-ben nincs lehetőség hullámhosszfüggő reflexiós tényező (RC) meg-
adására, így az egyes fóliák 420 nm-en vett reflexióját vettem alapul. Az illesz-
tetlen 3M reflektor esetén a kristálytű és a fólia között egy 0,01 mm-es légrést
definiáltam. Diffúz reflektorok estén a „polish” felület mellett megadott RC ér-
tékkel közvetlenül lehet illesztetlen Lambert-reflektort definiálni.

PMT. Minden számítást kör alakú PMT-re végeztem el. Az ablak átmérője D = 46 mm,
törésmutatója n = 1,53; a belépő ablak üvegének vastagsága a PMT széle felé nő,
de mivel csak egy konkrét értéket lehet megadni, és a kristálytűk viszonylag
kicsik, ezért a középen mérhető d = 2,54 mm-es vastagsággal számoltam. A
kristály és a PMT belépő ablaka között 0,1 mm-es állítható törésmutatójú rés van.
Illesztetlen esetekben a kristálytű és a detektorablak közt légrés van, így ide n =
= 1-es törésmutatót állítottam be, míg illesztett esetben n = 1,5-ös törésmutatóval
számoltam. Ezenkívül még a fotokatód hullámhosszfüggő kvantumhatásfokát
tudtam megadni (3.4. ábra).

Szimuláció. Minden esetben 10 db γ-fotont szimuláltam. A γ-fotonok a kristály hossz-
tengelye körüli 5 mm átmérőjű körlapon egyenletes eloszlás szerint sorsolt he-
lyen, a felületre merőlegesen léptek be (a méréseknél használt 5 mm-es kollimált
nyalábnak megfelelően). A kristályba való behatolás mélysége exponenciális el-
oszlás alapján sorsolódik, melynek várható értéke az átlagos elnyelési út hossza.
A γ-foton elnyelődésének helyéről Poisson-eloszlás alapján sorsolt számú látható
foton indul ki (a keletkező fotonok számának várható értéke a megadott fényho-
zamnak megfelelő). A kimeneti fájlokban a futás végén az indított fotonok teljes
életútja rögzítésre kerül, amiből a detektálásra kerülő fotonszám meghatározha-
tó.
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Kristály LYSO GSO
Fényhozam (foton/511 keV) 16400 3900
Elnyelési hossz (511 keV-es γ-ra) 12 mm 14,3 mm [28]
Törésmutató 1,83 1,85
Elnyelési hossz 3.6. ábra 3.6. ábra
Emissziós spektrum 3.5. ábra 3.5. ábra

3.4. táblázat. LYSO és GSO kristályok modellezési paraméterei

3.3. A ZEMAX modell felépítése

A Zemax-ban a mérési elrendezés egyes elemeit objektumok (pl. téglatest, henger) és
felületek (pl. reflektor fólia, detektor felület) segítségével lehet definiálni. A szimulációs
geometria a 3.7 és a 3.8. ábrán látható. A modell felépítéséhez részben felhasználtam
az Atomfizika Tanszéken korábban megalkotott Zemax-os modellt is.

A kristálytű egyes oldallapjainak felülete (polírozott, csiszolt) külön-külön állítható,
valamint mindegyikre megadható borítás is (reflexiós tényező, típus – tükrös, Lambert,
Gauss, egyedi –, szórási hányad). Az illesztett reflektor esetét a tű felületére definiált
megfelelő szórási ill. reflexiós paraméterek beállításával modelleztük.

A kristálytűt egy nála minden irányban 0,1 mm-rel nagyobb, a kilépő oldalon
nyitott, abszorbens téglatestbe helyeztem (ez helyettesíti a mérésbeli mintatartót). A
kristály és a mintatartó között, a tű felszínétől 0,01 mm-re egy segédfelületet definiál-
tam, melyre megfelelő reflexiós illetve szórási paramétereket beállítva az illesztetlen
reflektor modellezhető. A távolságot becslés alapján adtam meg, ellenőrzéseim szerint
mértékének nincs különösebb jelentősége az eredmény szempontjából.

A Zemax a γ-foton elnyelődését nem tudja modellezni, ezért csak a szcintilláció
során keletkezett fény terjedését lehet vele nyomon követni. Másik fontos különbség a
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3.4. ábra. Hamamatsu R2083 PMT fotokatódjának kvantumhatásfoka [27]

28



300 350 400 450 500 550 600 650 700
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

 LYSO
 GSO

 

 

Re
la

tív
 in

te
nz

itá
s [

-]

λ [nm]

3.5. ábra. LYSO (γ-gerjesztés, [29]) és GSO (UV-gerjesztés, [30]) kristályok emissziós
spektruma
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3.6. ábra. LYSO és GSO kristályok hullámhosszfüggő elnyelési hossza

PetDetSim-mel szemben, hogy a Zemax nem fotonokkal, hanem a kristálytű különböző
pontjairól kiinduló fénysugarakkal számol. Vagyis a sok szcintillációs foton helyett sok
fénysugarat indítunk. Az elnyelődés során a fénysugár energiáját csökkenti a program;
ha ez egy adott érték alá csökken, akkor elnyeltnek tekinti a sugarat. A fénysugarak a
megadott spektrum szerinti hullámhossz-összetételűek.

A γ-foton elnyelődésének helyettesítésére a kristálytűn belül térfogati forrást de-
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3.7. ábra. Zemax szimulációk geometriája

3.8. ábra. A kristálytű, reflektor fólia és mintatartó modellje

finiáltam: 10 × 10 × 20 mm3-es tű esetén a méréseknek megfelelően 5 mm átmérőjű
hengeres forrást ; a kisebb kristálytűk esetén pedig a tű egészét kitöltő téglatest forrást.
A 4× 6× 20 mm3 GSO kristálytű esetén ez nem teljesen azonos a méréssel (a hosszanti
élek mentén a γ-nyaláb a valóságban nem „tölti ki” a kristálytű egészét), de ellenőrzé-
seim alapján ez nem okoz eltérést a végeredményben. A térfogati forrást a hossztengely
mentén 10 egyenlő méretű részre osztottam (ld. a 3.9. ábrát), és az egyes cellákban a
γ-foton elnyelődési valószínűségének megfelelően adtam meg a kezdeti fényteljesít-
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ményeket úgy, hogy az összegük 1 legyen (ld. a 3.5. táblázatot). Az egyes cellákból
kisugárzott fényteljesítményt az exponenciális sugárgyengülés képletéből határoztam
meg:

P ∼ e−
z
d ,

ahol d az elnyelési hossz az adott kristályra (ld. 3.4. táblázat), z pedig a cella közép-
pontjának z koordinátája.

3.9. ábra. A kristálytűn belüli fénykibocsátó cellák Zemax-os modellje

A Zemax ezután az adott cellán belül véletlenszerűen sorsolt helyről kiindított
sugarakkal számol. A statisztikai ingadozások csökkentése érdekében minden cellából
3000 sugarat indítottam, ez LYSO esetén kb. 2, míg GSO-nál kb. 8 szcintillációnak felel
meg. Mivel a kiindulási összteljesítményt 1 Watt-ra normáltam, így a detektoron mért
fényteljesítmény rögtön a fényhasznosítást adja meg.

cella LYSO GSO
1 0,189 0,173
2 0,160 0,151
3 0,136 0,131
4 0,115 0,114
5 0,097 0,099
6 0,082 0,086
7 0,070 0,075
8 0,059 0,065
9 0,050 0,057

10 0,042 0,049

3.5. táblázat. Relatív fénykibocsátás a Zemax-os modell egyes celláiban

Ezen a ponton rögtön jelentkezik egy eltérés a PetDetSim és a Zemax között : előbbi
esetén – és a mérésnél is – a fényhasznosítás a detektált és a szcintilláció során ke-
letkezett fotonok darabszámának aránya, míg utóbbinál a fényteljesítmények aránya.
A két különböző felfogásból fakadó fényhasznosításbeli eltéréseket a 3.4.1. fejezetben
vizsgálom.
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3.10. ábra. PMT modellezése Zemax-ban

A fotomultipliert egy 50 mm átmérőjű, 2,55 mm hosszú hengerrel modelleztem
(ld. a 3.10. ábrát). A PMT ablaka n = 1,53 törésmutatójú boroszilikát üveg. Ezen belül
definiáltam egy segédfelületet, melynek transzmissziójára a fotokatód kvantumhatás-
fokát állítottam be (másképp ezt nem lehetne figyelembe venni), a reflexiójára pedig
a fotokatód reflexióját lehet megadni. A detektor felület 46 mm átmérőjű, és a PMT-t
modellező henger belépő felületétől 1,54 mm-re helyezkedik el. Ez összegzi a rajta át-
haladt fénysugarak teljesítményét. Ahhoz, hogy egy sugarat csak egyszer vegyünk
figyelembe, a detektor felület mögé 0,01 mm-rel 100%-os elnyelő felületet helyeztem,
mely az egyszer már detektált sugarakat elnyeli.

A többi paramétert a PetDetSim-nek megfelelően állítottam be.

3.4. Modellezési eredmények

3.4.1. Kezdeti modell

A kísérletileg vizsgált konfigurációk fényhasznosítását meghatároztam az előzőekben
ismertetett szimulációs eszközökkel (PetDetSim és Zemax).

A szimulált és mért eredmények összehasonlítása a 3.11. ábrán látható. Az egy-
szerűség kedvéért a kiindulási modelleknél még csak PMT-hez illesztetlen konfigurá-
ciókat vizsgáltam. A mérés és a modellek egyezését, „jóságát” az eredmények közti
átlagos relatív eltérés meghatározásával számszerűsítettem. A PetDetSim modell és a
mérések közti eltérés 28,2% (csak LYSO kristályokra 33,9%, GSO-ra 19,0% az eltérés),
ami mutatja, hogy a kezdeti modell továbbfejlesztésre szorul.

A két modell közötti eltérés 12,5%, ami a konfigurációk változatosságát tekintve vi-
szonylag jónak mondható. Ugyanakkor a modellezési eredmények közt egy szisztema-
tikus eltérés figyelhető meg: a LYSO kristályok esetében a PetDetSim következetesen
kisebb fényhasznosítást ad (kivéve a c00 konfigurációt), míg a GSO kristályok eseté-
ben a Zemax eredményei kisebbek. A lehetséges okokat keresve felismertem, hogy az
eltérés a két modell különböző (foton vs. fénysugár) fény-reprezentációja miatt van.
A PetDetSim esetén a fényhasznosítás a detektált, valamint a szcintilláció során ki-
bocsátott fotonok aránya, míg a Zemax esetén a fényteljesítmények hányadosa adja
a fényhasznosítás értékét. Utóbbi függ a fotonok hullámhosszától, míg előbbi nem,
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3.11. ábra. A mért fényhasznosítások és a kezdeti modellek szimulációs
eredményeinek összehasonlítása

és ez az egyébként azonos modellek eredményei között is eltérést okoz. Ennek iga-
zolására megvizsgáltam, hogy a hullámhosszfüggés eltávolítása a modellből milyen
eredménnyel jár. Fix hullámhosszon (az emissziós maximumot választva LYSO ese-
tén 420 nm-en, GSO esetén 430 nm-en) végzett szimulációk már csak 1,3% eltérést
mutattak a két modell között, ha a c00 mintát nem tekintjük (ld. a 3.6. táblázatot).

A c00 minta esetét külön is megvizsgáltam. Ez a legegyszerűbb összeállítás, ame-
lyik csiszolt felületű kristályt tartalmaz, és az egyetlen, amiben a csiszolt felülethez
nincs optikailag illesztve reflektor fólia, így a Zemax és a PetDetSim csiszolt felületi
modelljében kerestem az eltérés okát.

A PetDetSim esetében a csiszolt felület kis „mikro-felületekből” áll, melyek nor-
málvektora Lambert-eloszlás szerinti. Ha a határfelületet eléri egy foton, melynek az
átlagos felülethez viszonyított beesési szöge a teljes visszaverődés határszögénél na-
gyobb, de az adott helyen érvényes mikro-felülethez képest határszögön belüli, akkor
a foton transzmittálódik – ahogyan a valóságban is. Ezzel szemben a Zemaxban min-
den, az átlagos felületet a határszögnél nagyobb szög alatt elérő foton visszaverődik.
Emiatt a csiszolt kristálytű felületi vesztesége Zemaxban kisebb, ez okozza a nagyobb
fényhasznosítás értéket a kezdeti modell eredményeiben. (A csiszolt felülethez illesz-
tett reflektort tartalmazó konfigurációk esetében ez a különbség értelemszerűen nem
jelenik meg.) A modell hitelesítésénél emiatt a továbbiakban kerültem az illesztetlen
csiszolt felületű konfigurációk használatát.
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Minta Fényhasznosítás [%]

PetDetSim Zemax

g00 1,41 1,37

D00 1,69 1,68

gLT 2,47 2,50

gLL 2,49 2,49

g3*3 2,51 2,53

gL3 2,57 2,53

c00 2,81 6,67

DL0 3,33 3,33

dL3 3,47 3,42

d3*3 3,47 3,45

DL3 3,48 3,38

D3*3 3,48 3,39

gL*3 4,49 4,51

cL*T 8,96 8,87

cL*3 10,02 9,84

DL*3 11,31 11,17

PetDetSim eredmények átlagos relatív eltérése a Zemaxtól

Minden konfiguráció 9.8%

Minden konfiguráció c00 nélkül 1.3%

LYSO kristályok (c00 nélkül) 1,4%

GSO kristályok 1,1%

3.6. táblázat. Fix hullámhosszú szimulációs eredmények

3.4.2. Fazettás kristálytű modell

A szimulációs modellek egy általános jellemzője, hogy „hibátlanok”: tökéletes geomet-
riájú, homogén anyagú objektumokkal számolunk, míg a valóságban minden testnek
vannak kisebb-nagyobb geometriai hibái, gyártási pontatlanságai, inhomogenitásai,
felületi hibái, stb. Ezek mind befolyásolják a fény terjedését. Ahhoz, hogy a szimu-
lációs modellt továbbfejlesszük, ezeket a hibákat valamilyen módon figyelembe kell
venni, meg kell törni a hibátlan geometriát. Mivel az általunk használt kristálytűknek
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eleve van egy kis élletörésük (fazettájuk – ld. a 3.12. ábrát), ezért kézenfekvő volt, hogy
a tökéletlenséget a fazetta segítségével építsem be a modellbe.

3.12. ábra. Kristálygeometria élletöréssel.

Az élletörés hatását a fényterjedésre a 3.13. ábra szemlélteti, mely 10 sugármenetet
ábrázol a kristály belsejében. Tökéletes geometria esetén a teljes visszaverődés miatt
többszáz vagy -ezer reflexió is előfordulhat, periodikus sugármenetek alakulnak ki.
Csiszolt élletörés alkalmazásával a fazetta megszórja ezeket az egyébként bezáródó
fotonokat, melyek így kapnak egy esélyt, hogy elhagyják a kristálytűt. Bár a valóságban
nyilvánvalóan a fazettán kívül számos más tökéletlensége is lehet a kristálytűnek,
mégis úgy tapasztaltam, hogy pusztán az élletörés beépítése a modellbe elegendő a
modellezési eredmények jelentős javulásához.

3.13. ábra. Sugármenetek (a) élletörés nélküli, (b) fazettás kristálytűben

Az élletörés méretét mérések alapján a GSO kristályok és a 10×10×20 mm3-es LYSO
kristályok esetén 0,24 mm-nek választottam, a 3,5 × 3,5 × 20 mm3-es LYSO kristályok
esetén pedig 0,2 mm-nek. A GSO kristályoknál polírozott, míg a LYSO kristályok esetén
csiszolt felülettel modelleztem a fazettát.

A korábbi illesztetlen kristálytűs konfigurációkat kiegészítettem azokkal, ahol a
kristály és a PMT üvegablaka között optikai illesztőzsírt alkalmaztam. Mivel az op-
tikai illesztés jelentősen megnöveli a kristályból történő fénykicsatolás hatásfokát, a
gyakorlatban a PET detektormodulokban rendszerint optikailag illesztett kristálytűk-
kel találkozunk. Ugyanakkor az optikailag illesztett esetben a fotokatódot lényegesen
nagyobb beesési szög alatt is elérhetik fotonok, így ennek modellezése a szögfüggő pa-
raméterek miatt újabb kihívásokat jelent. Erre részletesebben a 3.4.3. fejezetben térek
ki.

A fazettás kristálymodellel végzett szimulációk eredményeit a 3.7. táblázat és
a 3.14. ábra foglalja össze.
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Minta Fényhasznosítás [%]

Mérés PetDetSim

g00 1,21 1,63

gLT 1,98 2,72

gLL 2,76 2,75

D00 3,10 2,59

gL*3 3,10 3,94

gL3 3,41 3,16

DL0 4,77 4,45

cL*T 6,79 7,42

DL3 7,32 7,26

DL*3 8,68 10,31

cL*3 8,77 9,83

dL3 9,21 9,43

(D00)* 9,77 8,06

(DL0)* 12,43 9,51

(cL*T)* 14,26 11,16

(dL3)* 15,53 14,14

(cL*3)* 16,31 14,20

(DL3)* 16,55 12,90

PetDetSim eredmények átlagos relatív eltérése a mérésektől

Minden konfiguráció 15.6%

Minden illesztetlen konfiguráció 14.4%

Minden LYSO kristály 13,3%

Illesztetlen LYSO kristályok 9,5%

Illesztett LYSO kristályok 17,8%

GSO kristályok 21,3%

3.7. táblázat. PetDetSim modellezési eredmények fazettás kristállyal

LYSO kristályok esetén jelentős javulást tapasztaltam a szimulációs eredmények-
ben: az átlagos relatív eltérés a PetDetSim szimulációk és a mérések között az illesztet-
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3.14. ábra. Mérési eredmények összehasonlítása PetDetSim szimulációkkal fazettás
kristály modell alkalmazásával

len LYSO konfigurációk esetén 33,9%-ról 9,5%-ra csökkent, ugyanakkor az optikailag
illesztett konfigurációk modellezési eredményei nem kielégítőek.

A GSO kristályok esetén nem tapasztaltam jelentős javulást, ami feltehetőleg a
kémiailag mart felület nem megfelelő modellezéséből fakad. A kémiailag maratott
felület ugyanis – a modellezésre használt polírozott felülettel szemben – a teljes tér-
szögbe szór fényt [31], ezt azonban a használt modellező környezetben nem tudtam
figyelembe venni.

3.4.3. A PMT modelljének továbbfejlesztése

Mivel a szimulációkban kapott fényhasznosítás a PMT fotokatód paramétereitől köz-
vetlenül függ, különösen fontos, hogy ezeket a paramétereket helyesen modellezzük.
A korábbi modellekben csak a fotokatód kvantumhatásfokát vettem figyelembe. A szi-
mulációs eredmények továbbfejlesztéséhez a fotokatód hullámhosszfüggő reflexióját
is beépítettem a modellbe.

A Zemax esetében a fotokatód reflexiója közvetlenül megadható, a PetDetSim eseté-
ben azonban nem, mivel a Detect2000-ben a „detect” típusú felületre nem lehet reflexiót
definiálni. A probléma kiküszöbölésére a következő megoldást találtam: a fotokatód
anyagára (mely lényegében egy, a „detect” felület elé definiált segédtérfogat) meghatá-
roztam egy fiktív hullámhosszfüggő törésmutatót, úgy, hogy az üvegablak–fotokatód
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határfelületen a törésmutató-különbség miatti Fresnel-reflexió minden hullámhosszon
kiadja a mérések szerinti Rp fotokatód-reflexiót (ld. a 3.15. ábrát). Mivel a modellbe így
beépített reflexió egyidejűleg hordozza a Fresnel-reflexió szögfüggését is, ezzel az el-
járással lehetőség nyílik a szögfüggő reflexió – részleges – figyelembe vételére, amire
a Detect2000-ben ugyancsak nem lenne mód. Az így kapott szögfüggést a fotokatód
reflexiójának tényleges ([32] szerinti) szögfüggésével a 3.16. ábrán hasonlítom össze
420 nm-es hullámhosszon.

3.15. ábra. Reflektív fotokatód modellezése PetDetSim-ben

Természetesen a valóságban a fotokatódnak – amely egy, a PMT üvegére hátulról
felgőzölt vékony fémréteg – nem értelmezhető ilyen módon a törésmutatója, azonban a
reflexió ezzel a módszerrel modellezhetővé vált. Mivel pedig a modellben a fotokatód
elérésével a fotonok életút-követése véget ér, nincs további fényterjedés, így ennek a
fiktív törésmutatónak nincs további hatása a szimulációk eredményére.

A fotokatód reflexiójának megadásával együtt a PetDetSim-ben szükséges a kvan-
tumhatásfok újraszámolása is. Ahhoz, hogy a fotokatódot elért fotonoknak a koráb-
bi kvantumhatásfoknak megfelelő hányadát detektáljuk, a korábbi értéket a nem-
reflektált fotonok arányával át kell skálázni, ugyanis a katódot csak ezek érik tény-
legesen el. A 3.17. ábra mutatja az alkalmazott fotokatód reflexiót ([32] alapján), illetve
az újraszámolt kvantumhatásfokot.

A továbbfejlesztett PMT modellel futtatott PetDetSim szimulációs eredménye-
ket, valamint azok összehasonlítását a mérésekkel és a validált Zemax-modellel [17]
a 3.8. táblázat foglalja össze, illetve a 3.18. ábra szemlélteti. A Zemax-szal való összeve-
tésnél használt validált modell a korábban használthoz képest a fotokatód reflexiójával
van kiegészítve, valamint a fazetták csiszolt felületét Gauss-os szórásprofillal model-
lezi, ami a két modell közti különbséget jelentősen lecsökkentette.

A PetDetSim modell és a mérések közti különbség 13,3%-ról 10,7%-ra csökkent az
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3.17. ábra. A fotokatód reflexiója és újraszámolt kvantumhatásfoka

összes LYSO mintát figyelembe véve. A PMT-hez optikailag illesztett konfigurációk
eredményei jelentős javulást mutattak, 17,8%-ról 8,5%-ra csökkent a relatív eltérés.
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Minta Fényhasznosítás [%]

Mérés PetDetSim Validált Zemax

D00 3,10 2,67 3,20

DL0 4,77 4,88 4,72

cL*T 6,79 7,47 7,11

DL3 7,32 8,05 6,59

DL*3 8,68 11,23 9,64

cL*3 8,84 10,22 8,59

dL3 9,21 9,84 6,71

(D00)* 9,77 8,99 10,8

(DL0)* 12,43 10,74 12,3

(cL*T)* 14,26 12,43 12,6

(dL3)* 15,53 15,57 15,9

(cL*3)* 16,31 15,58 17,7

(DL3)* 16,55 14,61 15,9

Szimulációk átlagos relatív eltérése a mérésektől

PetDetSim Zemax

Minden konfiguráció 10,7% 7,6%

Illesztetlen LYSO kristályok 12,6% 8,6%

Optikailag illesztett LYSO kristályok 8,5% 6,4%

3.8. táblázat. Modellezési eredmények továbbfejlesztett PMT modellel

A 3.8. táblázatból az is látszik, hogy a Zemax-os modell eredményei közelítőleg 30%-
kal jobb egyezést mutatnak a mérésekkel, mint a PetDetSim-es eredmények. Ennek oka
lehet a méréseknek megfelelő irányfüggő fotókatód-reflexió figyelembe vétele vagy a
fazetta eltérő modellezése.

A PetDetSim és a mérés közötti 10,7% eltérés a nagyszámú konfiguráció tükrében
már jó eredménynek mondható.

3.5. Összefoglalás

A PET detektormodulok modellezésére többféle szimulációs eszközt használnak az
irodalomban. Ezek egyike a Detect2000, melyet kimondottan a PET detektorokban le-
játszódó folyamatok modellezésére fejlesztettek ki, azonban ennek kísérleti hitelesítése
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3.18. ábra. Továbbfejlesztett PMT modelles PetDetSim eredmények összehasonlítása a
mérésekkel és a validált Zemax modellel [17]

korábban nem történt meg.
Célom az volt, hogy egy hitelesítő méréssorozat segítségével elvégezem a

Detect2000, valamint az azon alapuló PetDetSim programcsomag validációját. Ehhez
elkészítettem egy méréssorozatot, melyben sokféle kristálytű–reflektor összeállítás
fényhasznosítását megvizsgáltam. A validációhoz felhasználtam a Zemax optikai ter-
vező programot is, melynek segítségével meg tudtam határozni, hogy mely paraméte-
rek szükségesek egy megbízható szimulációs modell felépítéséhez, valamint ezeket a
Detect2000 adta korlátokon belül hogyan kell figyelembe venni ahhoz, hogy a model-
lezési eredmények a mérésekkel összhangba kerüljenek.

Felismertem, hogy a mérések és a modell közötti egyezés elérésének egyik kulcs-
fontosságú eleme a modellben a fotonok kristályba való bezáródását előidéző hibátlan
geometria megszüntetése, a kristályban valóságban is jelen levő „tökéletlenségek” fi-
gyelembe vétele. Ehhez a kristálytű modelljét csiszolt fazettával láttam el, mely jelentős
javulást hozott a modell pontosságában.

A fotokatód reflexiója és kvantumhatásfoka a detektált fotonszámra közvetlen ha-
tással van, így ezek helyes modellezése szintén kulcsfontosságú. Bár a Detect2000-ben
nem lehet tükrös fotokatódot definiálni, kidolgoztam egy olyan módszert, mellyel a
fotokatód irányfüggő reflexiója figyelembe vehető. Az így felépített modell és a mérés-
sorozat között már igen jó egyezést sikerült elérnem, az összes konfigurációra vetítve
átlagosan 10,7%-os az eltérés a kísérleti és a szimulációs eredmények között.
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A modell továbbfejlesztésének lehetőségeit a kvantumhatásfok pontosabb model-
lezésével, valamint a szórási hossz figyelembe vételével a későbbi fejezetekben vizs-
gálom.

Tézis

A fotonok kristálytűbe záródását megakadályozó fazetta alkalmazásával, valamint a
PMT fotokatód irányfüggő reflexiójának figyelembe vételével megjavítottam, és válto-
zatos kristálytű-konfigurációkat tartalmazó méréssorozat segítségével kísérletileg hi-
telesítettem a PET detektormodulok modellezésére használt Detect2000 környezeten
alapuló PetDetSim szimulációs programcsomag optikai modelljét. [17]–[22]
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4. fejezet

Fotodetektorok kvantumhatásfokának
modellezése

Ahogy a 3. fejezetben láttuk, a fotodetektor paraméterei (és ezen belül is elsősorban a
kvantumhatásfoka) alapvetően befolyásolják a modell pontosságát. Az irodalomban
– miképp én is tettem a 3. fejezetben – a modell bemenő paramétereként a gyártók
által közölt adatlapi kvantumhatásfok értékeket szokás megadni. Azonban az adatla-
pi kvantumhatásfok és a modellek „logikája” alapján megadandó kvantumhatásfok
között alapvető különbség van [33].

Az adatlapi kvantumhatásfok meghatározásánál a gyártók a detektorablakot egy
kalibrált fénysűrűségű, párhuzamos nyalábbal világítják meg merőleges beesés mel-
lett. Ezzel szemben a szcintillációs detektoroknál a fényforrás (esetünkben a szcintillá-
tor kristály) a detektor ablakhoz optikailag illesztve van. Ez két lényeges különbséget
okoz: egyrészt a fotodetektor ablakáról nincs, vagy csak jóval kisebb mértékű a Fresnel-
reflexió, emiatt a fényérzékelő felületet (PMT esetén a fotokatódot) több foton éri el ;
másrészt a beesés szöge jellemzően eltér a merőlegestől. Utóbbi a fényérzékeny felü-
letben elnyelődött fotonok arányára van hatással a felület szögfüggő reflexiója miatt
[32].

Célom egy olyan módszer kidolgozása volt, mellyel a gyártók által megadott adat-
lapi értékek a szimulációk követelményeinek megfelelően átszámíthatók. Az eljárás
analitikai megfontolásokon, valamint a fotodetektor mért paramétereinek figyelembe
vételén alapszik.

4.1. A külső és belső kvantumhatásfok

Mivel a „kvantumhatásfok” kifejezés többféle jelentéssel bír, hiszen mást jelent a gyártó
adatlapján, és mást a modellező kezében, elsőként fontos magát a fogalmat tisztázni.

A mérések során meghatározott kvantumhatásfok a detektált fotonfluxus (Φdet) és
a beeső fluxus (Φ0) hányadosa normális beesés mellett. Ebben az esetben Φdet egyaránt
tartalmazza a közvetlenül és a többszörös reflexió után elnyelt fotonokat. Ilyenkor
valójában „külső”, externális kvantumhatásfokról (QEex) beszélünk:

QEex =
Φdet

Φ0
. (4.1)
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Ezzel szemben az optikai Monte-Carlo szimulációk esetén a fotonok életútját követ-
jük, és elkülönítjük az ablak és a fényérzékeny felület hatását. A szimuláció szempont-
jából az az érdekes, hogy a fényérzékeny felületet elért (ott elnyelődött vagy áteresztett,
tehát nem reflektált) fotonokat mekkora valószínűséggel detektáljuk ténylegesen. Ez a
detektálási valószínűség két tényezőből áll : (1−Rp)-ből, ahol Rp a fényérzékeny felület
reflexiója; és a belső kvantumhatásfokból (QEin). Utóbbit nevezik konverziós hatásfok-
nak is [32], amely megegyezik azzal a valószínűséggel, hogy egy nem-reflektált fotont
mekkora hatásfokkal detektálunk:

QEin =
Φdet

Φnr
, (4.2)

ahol Φnr a nem-reflektált fotonfluxus (beleértve a közvetlen és a többszörös reflexió
után elnyelt vagy áteresztett fotonokat is).

A fentiek értelmében tehát a fényérzékeny felület hullámhossz- és szögfüggő ref-
lexióját (Rp(Θ, λ)), valamint a belső kvantumhatásfokot kell meghatároznunk ahhoz,
hogy az adatlapi kvantumhatásfokot a szimulációnak megfelelően átszámítsuk.

A belső kvantumhatásfok a külső kvantumhatásfokból elméleti megfontolá-
sok alapján számolható. A számításhoz a levegő–detektorablak közötti határfelület
Fresnel-reflexióját (Rg), valamint a fényérzékeny felület merőleges reflexióját (Rp)
használom fel. Előbbi a detektorablak üvegének törésmutatójából (ng) számolható
a (4.3) egyenlet alapján tetszőleges hullámhosszra:

Rg(λ) =
1 − ng(λ)
1 + ng(λ)

. (4.3)

Ennél nehezebb a fényérzékeny felület reflexiójának meghatározása, mely általában
nem ismert, és nem is mérhető meg tetszőleges szögre. Rp meghatározását az általunk
használt Hamamatsu R2083 típusú PMT esetére a következő fejezetben tárgyalom,
ezért a továbbiakban fotodetektorként PMT-ről beszélek, fényérzékeny felületként pe-
dig fotokatódról, azonban a módszer más – pl. félvezető alapú – fotodetektorokra
hasonlóképp alkalmazható.

4.2. A fotokatód reflexiójának meghatározása merőleges
beesésnél

A PMT fotokatódja a belépő ablak vákuumtér felőli oldalára gőzölt vékony fémréteg.
Reflexiója közvetlenül nem, csak az üvegablakon keresztül mérhető, ilyenkor viszont
figyelembe kell venni az üvegablak hatását is.

A reflexiómérést Perkin Elmer Lambda 1050 spektrofotométerrel, integráló gömb-
bel [34], 8◦-os geometriában végeztem. A mérési elrendezést a 4.1. ábra mutatja.

Az integráló gömb és a PMT közé egy 5 mm átmérőjű apertúrát helyeztem. A
belépő nyalábot úgy fókuszáltam, hogy az apertúrának csak a középső 2×2 mm2-es
tartományát világítsa meg. Az apertúrának köszönhetően a PMT üvegablakáról és a
fotokatódról reflektált fotonok visszajutottak az integráló gömbbe, míg az elektronikai
részekről tükröződő fotonokat ki tudtam így szűrni. Végeztem méréseket az apertúra
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4.1. ábra. Mérési elrendezés a fotokatód reflexiójának meghatározásához

nélkül is, így információt kaphattam arról, hogy mekkora szerepük van a fotokatód
által áteresztett és az elektronikán visszatükröződött fotonoknak.

A mérést polarizálatlan fénnyel végeztem, így a 8◦-os geometria használata (me-
rőleges beesés helyett) a mért reflexióban elhanyagolható (10−5 nagyságrendű) hibát
okoz.

A mérés során nemcsak a fotokatód által visszavert fotonokat detektáltam, hanem
a PMT üvegablaka által reflektált fényt is. Továbbá figyelembe kell vennünk a PMT
üvegablakán belüli többszörös reflexiókat is (ld. a 4.2. ábrát) a következőképpen: a
beeső Φ0 fluxusú nyaláb a PMT üvegablakát közel merőlegesen éri. A nyaláb Fresnel-
reflexiónak (Rg) megfelelő része az üvegablakról reflektálódik, míg a másik része belép
az üvegablakba. A fotokatódot elérve (melynek görbületétől a PMT tengelyéhez kö-
zel, ahol a mérést végeztem, eltekinthetünk) a nyaláb egy része ismét reflektálódik a
fotokatód merőleges reflexiójának (Rp) megfelelően. A többszörösen reflektált nyalá-
bok a mért fluxushoz (Φm) egyre csökkenő járulékot adnak, melyeket összegezve egy
mértani sort kapunk. Az üveg önabszorpciója a szimulációk szempontjából releváns
375 nm-nél nagyobb hullámhossztartományban elhanyagolhatóan kicsi, így azt nem
vettem figyelembe.

A mért reflexiót a következőképpen fejezhetjük ki :

Rm =
Φm

Φ0
= Rg +

∞∑
i=1

(1 − Rg)2Ri−1
g Ri

p = Rg +
(1 − Rg)2Rp

1 − RgRp
. (4.4)

A (4.4) egyenlet egyenletből a fotokatód reflexiója merőleges beesésre kiszámítható:

Rp =
Rm − Rg

(1 − Rg)2 + (Rm − Rg)Rg
. (4.5)
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4.2. ábra. Többszörös reflexiók járuléka a mért reflektált fotonfluxushoz

A mért Rm értékeket (apertúrával) valamint az üveg reflexióját a 4.3. ábrán szem-
léltetem.
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4.3. ábra. Mért fotokatód reflektancia (Rm) és a PMT üvegablakának Rg reflektanciája
(adatlapi törésmutatóból számítva [35])

A mérés alapján kiszámított Rp(λ) értékeket a 4.4. ábra mutatja. Az ismételt mérések
relatív bizonytalansága ±1%-on belüli.

Az apertúrával ill. anélkül mért reflexiók csak 530 nm felett térnek el, vagyis az
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4.4. ábra. A fotokatód hullámhosszfüggő reflexiója merőleges beesés mellett

elektronikáról visszaverődő fotonok hatása csak ebben a tartományban jelentős. Mivel
a PET készülékekben használt legtöbb szcintillátor (mint pl. LYSO) fénykibocsátása
ebben a hullámhossztartományban nem jelentős, a katód által áteresztett fotonokat a
későbbiekben az elnyeltekkel együtt kezelhetjük.

4.3. A belső kvantumhatásfok analitikus meghatározása

Tekintsünk egyΦ0 fluxusú, monokromatikus, a PMT ablakára normális beeső nyalábot!
A reflexióméréshez hasonlóan a fotonok egy része a Fresnel-reflexiónak megfelelően
visszaverődik az üvegről. A továbbhaladó fotonok egy része a fotokatódról reflektáló-
dik, a nem-reflektált fotonok elnyelődnek a katódban vagy transzmittálódnak. Ezeket
a nem-reflektált fotonokat a továbbiakban együtt kezelem, mint olyanokat, melyeknek
egy része fotoelektront kelt, más része elvész. A 4.4. ábra alapján elhanyagolhatóan
kicsinek feltételeztem azt a hányadot, mely az elektronikán visszatükröződik, és a
fotokatódon keresztül visszajut a PMT üvegébe.

A katódról visszatükröződő fotonok többszörös reflexiók révén újra visszajuthat-
nak a fotokatódra, egyre csökkenő járulékot adva a teljes nem-reflektált fluxushoz (ld.
4.5. ábra). A nem-reflektált fluxust összegezve ismét egy mértani sort kapunk, mely-
nek kezdőértéke Φ0(1 − Rg)(1 − Rp), hányadosa RgRp. A fotokatód által elnyelt illetve
transzmittált teljes fluxus tehát

Φnr = Φ0
(1 − Rg)(1 − Rp)

1 − RgRp
. (4.6)

Most már ki tudjuk számítani a belső kvantumhatásfokot a külső kvantumhatásfok
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4.5. ábra. Többszörös reflexiók járuléka a teljes nem-reflektált fotonfluxushoz

értékéből :

QEin =
QEex
Φnr
Φ0

= QEex
1 − RgRp

(1 − Rg)(1 − Rp)
. (4.7)

Rp értékét a (4.5) egyenletből a (4.7) egyenletbe behelyettesítve a kifejezés igen
egyszerű formára hozható:

QEin = QEex
1

1 − Rm
. (4.8)

Vagyis ahhoz, hogy a belső kvantumhatásfokot meghatározzuk, elegendő a PMT
mért reflexiója (amely az üveg és a katód hatását együttesen hordozza magában).
Ugyanakkor a PMT helyes modellezéséhez a katód és az üveg reflexiójának ismerete
külön-külön szükséges.

A (4.8) egyenlet alapján meghatároztam a vizsgált Hamamatsu R2083-as PMT belső
kvantumhatásfokát. Ahogy azt a 4.6. ábra mutatja, QEin és QEex között jelentős eltérés
tapasztalható, a belső kvantumhatásfok átlagosan 30%-kal magasabb, mint az adatlapi
érték. Mivel a kvantumhatásfok a szimuláció kimenetét közvetlenül meghatározza,
kijelenthető, hogy ez a 30%-os különbség a szimulált fényhasznosításban közvetlenül
is megjelenik, így a kvantumhatásfok átszámítása a modellezés során nem hagyható
el.

4.4. Modellezési eredmények QEin használatával

Az eddig tett megállapítások alapján átalakítottam a PMT fotokatód modellt a kö-
vetkezőképp. A kvantumhatásfok értékére a 4.6. ábra szerinti értéket állítottam be (a
korábbi adatlapi QEex helyett). A fotokatód reflexióját merőleges beesésre a 4.4. ábra
szerinti Rp(λ) értékkel vettem figyelembe. A reflexió szögfüggését a 3.4.3. fejezetben
bemutatott módszer alapján, fiktív törésmutató megadásával építettem be a modellbe.
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4.6. ábra. A gyártó által megadott QEex és az ebből számított belső kvantumhatásfok a
Hamamatsu R2083-as PMT esetén

Mivel QEin meghatározásánál a katód reflexióját már figyelembe vettük, így a korábbi
átskálázásra ebben az esetben nincs szükség.

A szimulációs eredményeket a 4.1. táblázat foglalja össze. A könnyebb áttekint-
hetőség végett a 3.8. táblázatból átvettem a korábbi kvantumhatásfokkal számított
eredményeket is.

A két modell eredményei között 1...6% relatív eltérést tapasztaltam. Ez valamivel
több, mint az ismételt szimulációk szórása (ami 1–2% volt). Az illesztetlen konfigu-
rációk esetében nőtt az eltérés a modell és a mérés között (12,6%-ról 15,1%-ra), míg
az illesztett esetekben javult a modell pontossága (8,5%-ról 6,8%-ra). Mivel a valós
rendszerekben mindig van illesztés a kristály és a detektor között, ezért a belső kvan-
tumhatásfok és a fotokatód pontos, mért reflexiója alapul vételével felépített modell a
valós detektormodulok esetében pontosabb eredményre vezet.

4.5. Összefoglalás

A modellezés során a fotodetektor kvantumhatásfokának pontos megadása különösen
fontos, mivel az a szimuláció végeredményét közvetlenül befolyásolja. Felismertem,
hogy az irodalomban általánosan használt módszer, miszerint a gyártó által közölt
adatlapi kvantumhatásfokot használják fel a szimulációk során, korrekcióra szorul. A
modellben ugyanis más értelmezésben használjuk a kvantumhatásfok fogalmát, mint
a gyártó méréseinél.

A megfelelő kvantumhatásfok meghatározásához kidolgoztam egy módszert,
mellyel az adatlapi kvantumhatásfok a modellnek megfelelően átszámítható. Az eljá-
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Minta Fényhasznosítás [%]

Mérés Korábbi PetDetSim Javított PetDetSim Validált Zemax

D00 3,1 2,67 2,75 3,2

DL0 4,77 4,88 4,94 4,72

cL*T 6,79 7,47 7,76 7,11

DL3 7,32 8,05 8,21 6,59

DL*3 8,68 11,23 11,36 9,64

cL*3 8,84 10,22 10,64 8,59

dL3 9,21 9,84 10,41 6,71

(D00)* 9,77 8,99 9,22 10,8

(DL0)* 12,43 10,74 10,97 12,3

(cL*T)* 14,26 12,43 13,1 12,6

(dL3)* 15,53 15,57 16,11 15,9

(cL*3)* 16,31 15,58 16,1 17,7

(DL3)* 16,55 14,61 14,89 15,9

4.1. táblázat. Modellezési eredmények QEin és Rp(λ) felhasználásával

rást egy Hamamatsu R2083-as PMT példáján mutattam be. A detektor üvegablakának
és fotokatódjának reflexióját megmérve az adatlapi értékből meghatározható a modell-
be beépítendő kvantumhatásfok. Utóbbit, valamint a mért reflexiókat felhasználva a
fotokatód valósághűbb modelljét tudtam felépíteni.

Tézis

Új módszert dolgoztam ki a fotodetektorok gyárilag megadott kvantumhatásfokának
a modellezéshez szükséges átszámítására, valamint a modellbe történő beépítésére a
PMT ablak és a fotokatód reflexiójának figyelembe vételével. [21, 36]
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5. fejezet

Optikai szórási hossz szcintillátor
kristályokban

A szimuláció alkalmazhatóságát nagymértékben növeli, ha a modellezés paramétereit
megbízható mérések alapján határozzuk meg. A Monte-Carlo módszeren alapuló szi-
mulációkban a fotonok életútjának szempontjából az elnyelődés mellett a kristályon
belüli fényszórás jelensége, annak fajtája és erőssége is kulcsfontosságú.

Egyes, a mai PET készülékekben ritkán használt kristályok, mint pl. CsI–Na jelentős
fényszórással rendelkezhetnek [37], azonban a korszerű szcintillátorok (LYSO, GSO,
BGO) általában átlátszó kinézetű egykristályok, ezért a látható tartományban jelentős
fényszórásuk várhatóan nincs. Ugyanakkor az irodalomban számos példát találtam
arra, hogy a modellezésnél jelentős mértékű optikai fényszórást vesznek figyelembe
[12, 14, 38, 39, 40, 41], bár ezek az értékek erős szórást mutatnak (pl. LSO esetén,
420 nm-es hullámhosszon 138 mm-től [14, 38, 40] egészen 1000 mm-ig [42]). Utóbbi
cikkben a szerzők a szórási hosszból messzemenő következtetéseket vonnak le.

A fényszórást az optikai szórási hossz paraméterrel szokás figyelembe venni.
Fotonreprezentációban ez két szóródási esemény közötti átlagos távolságnak felel
meg, mely sugárreprezentációban a fényszórás miatti sugárgyengülés karakterisztikus
hosszával egyezik meg (vagyis azzal a hosszal, melynek megtétele után az anyagban
haladó nyaláb intenzitása a kezdeti érték 1/e részére csökken). A szcintillátor kristá-
lyok fényszórásának meghatározására korábban nem volt közvetlen mérési módszer;
a szórási hosszt indirekt módon, a kristály transzmissziós spektrumából és felületi
reflexiójából határozták meg. Utóbbit általában nem mérésből nyerik, hanem a törés-
mutató értékéből számítják ki [14, 39]. A legelterjedtebb kristályok (LYSO, LSO, LaBr3)
azonban kettőstörők, így esetükben a kristály orientációjától is függ a reflexió, amit fi-
gyelmen kívül szoktak hagyni. A következőkben megmutatom, hogy amennyiben a
fényszórás gyenge, a törésmutató kettőstörés miatti bizonytalansága az indirekt mó-
don meghatározott szórási hosszban extrém nagy hibát okozhat. Emellett a közvetett
mérési módszer esetében a fényszórás erősségét a hullámhossz lineáris függvényének
tekintik, holott a kapcsolat erősen nemlineáris. Így azokon a hullámhosszokon, ahol
szórás és elnyelés egyaránt fellép, a szórási hosszt lineáris extrapolációval határoz-
zák meg a „tisztán szóró” hullámhosszokra kapott értékekből, ami további hibaforrást
jelent.

Ezen hibák kiküszöbölésére bevezetek egy új módszert, mely segítségével a szó-
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rási hossz közvetlenül, a szórt fény mennyiségének meghatározásából számolható.
Mivel, mint látni fogjuk, a vizsgált kristályokban a szórás eltérő tulajdonságú (ru-
galmas vagy rugalmatlan) a különböző hullámhossz-tartományokban, ezért a szórási
hossz meghatározása is eltérő elméleti megfontolások alapján lehetséges a különböző
hullámhosszokon.

5.1. A szórási hossz közvetett meghatározása

5.1.1. A közvetett szórásihossz-mérés elméleti háttere és korlátai

A szórási hosszt indirekt módon a kristály transzmittanciájából (T) és merőleges be-
esésnél mért felületi reflektanciájából (R) lehet meghatározni. A mérést hasáb alakú
kristályon végzik, emiatt a mért transzmittancia a kristály elő- és hátlapja közötti több-
szörös reflexiók miatt az (5.1) egyenlet szerinti formában írható fel :

T =
(1 − R)2e−L/λatt

1 − R2e−2L/λatt
, (5.1)

ahol L a minta hossza, λatt pedig az elnyelés és a fényszórás miatti sugárgyengülési
hossz:

1
λatt
=

1
λabs
+

1
λsc
, (5.2)

ahol λabs az elnyelési, λsc pedig a szórási hossz. Ahhoz, hogy az elnyelési és szórási
hatás szétválasztható legyen, többnyire azt feltételezik, hogy a kristály emissziós ma-
ximuma fölött nincs abszorpció, csak fényszórás [14, 39, 40]. Az emissziós maximum
alatt a szórási hosszt a nagyobb hullámhosszoknál kapott értékek lineáris extrapo-
lációjával határozzák meg; a „maradék” sugárgyengülést az abszorpció hatásának
tekintik. Ezzel szemben a legtöbb kristály az emissziós maximum alatti hullámhosszo-
kon fluoreszkál, amely – bár szorosan véve egy abszorpciós–emissziós folyamat – a
szimuláció szempontjából a rugalmatlan szórással egyezik meg, hiszen mindkettő so-
rán a foton hullámhossza és terjedési iránya változik meg. A fluoreszcencia intenzitása
erősen hullámhosszfüggő, így az egyenesillesztés helytelen eredményt ad a rövidebb
hullámhosszú tartományban.

Ugyancsak jelentős hibát okozhat a szórási hossz indirekt levezetésében, hogy még
azonos kristálytípus esetén is különböző eredetű fényszórást tapasztalhatunk az eltérő
gyártóktól származó mintákban. Az 5.1. ábra két különböző gyártó LYSO:Ce kris-
tályát mutatja, melyeket ugyanazzal az 532 nm hullámhosszú, 200 mW-os lézerrel
világítottam meg. Az a) esetben zöld megvilágító nyaláb útja a kristályban narancs-
sárgás színűnek látszik, a szórás nyilvánvalóan rugalmatlan, míg a b) esetben nincs
színváltozás, a szórás rugalmas. Emiatt mintáról mintára eltérő lehet a szórási hossz
is.

A szórási hossz közvetett meghatározásánál azt is figyelembe kell venni, hogy a
kristályok kettőstörők [7, 39], emiatt a kristály felületi reflexiója függ az orientációtól és
a megvilágító fény polarizációjától. A legtöbb korábbi munkában ezt figyelmen kívül
hagyják, és a transzmittanciát egy olyan reflektanciával korrigálják, amelyet az adott
kristály (pl. LYSO, [43]) ismeretlen orientáció mellett mért törésmutatójából számítanak
ki az (5.3) egyenlet alapján.
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5.1. ábra. Két 10×10×20 mm3-es LYSO kristály fényképe, melyeket jobbról 200 mW-os,
532 nm hullámhosszú lézerrel világítottam meg. A kristályokat a jobb láthatóság
érdekében fehérrel bekereteztem. Az a) minta esetén a szórás rugalmatlan, a b)

mintánál rugalmas.

Merőleges beesésre a felületi reflektancia (R(λ)) a kristály törésmutatójából a kö-
vetkezőképp számolható:

R(λ) =
(

n0 − n(λ)
n0 + n(λ)

)2

, (5.3)

ahol n0 a levegő, n(λ) pedig a kristály törésmutatója.

5.2. ábra. A sugárgyengülési hossz függése a transzmittanciától (5.1) és (5.3) alapján.
A szaggatott függőleges vonalak a transzmittancia elméleti korlátját jelzik különböző

törésmutatók esetén.
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A transzmittancia- és reflektanciamérés hibája erősen befolyásolja az ezekből szá-
mított sugárgyengülési hossz pontosságát. Az 5.2. ábra különböző törésmutatót fel-
tételezve a az (5.1) illetve az (5.3) egyenletek alapján számolt λatt közötti elméleti
összefüggést szemlélteti logaritmikus skálán. Az ábrán jól látható, hogy a sugárgyen-
gülési hossz (amelyet 420 nm felett a szórási hosszal megegyezőnek tekintenek) a
transzmittancia elméleti határánál (Tlimit) divergál. Tlimit a minta elméletileg mérhető
maximális transzmittanciáját jelöli, melyet akkor kapnánk, ha a mintának sem elnye-
lése, sem szórása nem lenne (tehát csak a felületi reflexiók miatt mérnénk 1-nél kisebb
transzmissziót) :

Tlimit =
1 − R(λ)
1 + R(λ)

. (5.4)

Látható, hogy Tlimit R(λ)-n keresztül függ a kristály törésmutatójától. Amennyiben
tehát a szórás gyenge, és az elnyelés elhanyagolható, a mért transzmittancia az elméleti
határ közelében van, és ekkor mind a transzmittancia, mind a reflektancia (vagy a
törésmutató) értékét nagyon pontosan kell ahhoz meghatározni, hogy λatt értékére
megbízható eredményt kapjunk. Már 0,1% hiba T vagy R értékében is nagyságrendi
hibát okozhat a kiszámított sugárgyengülési (és ezáltal a szórási) hosszban.

A szórási hossz indirekt módon történő meghatározásához tehát nagypontossá-
gú transzmisszió- és reflexiómérések szükségesek, ugyanakkor gyengén szóró kristály
esetén még ebben az esetben is előfordulhat nagyságrendi hiba a kapott szórási hossz-
ban.

A merőleges reflektancia közvetlenül nem mérhető, helyette hagyományosan egy θ
hajlásszögben érkező polarizált nyalábbal szokás a reflexiómérést végezni. Általában
θ = 8◦-os beesésnél szokás mérni, az így kapott reflektancia a merőlegestől csak csekély
mértékben tér el. Amint azonban láttuk, a szórási hossz meghatározásánál R(λ) pon-
tossága kritikus, ezért a θ szög alatt meghatározott reflektanciát merőleges beesésre
át kell számítani a következőképp. Elsőként az adott nyalábpolarizációra és kristály-
orientációra meghatározzuk a törésmutató (n) értékét a következő implicit egyenlet
megoldásával :

Rp(θ) =


n0

√
1 − (n0

n sinθ)2 − n cosθ

n0

√
1 − (n0

n sinθ)2 + n cosθ


2

, (5.5)

majd a merőleges beesésre kiszámítjuk R(λ) értékét az (5.3) egyenlet felhasználásá-
val. A kristály kettőstörése miatt minden polarizáció és kristályorientáció esetén más
törésmutatót és ezáltal már reflektanciát kapunk. Végezetül meghatározzuk a sugár-
gyengülési hosszt T-nek és R-nek az (5.1) egyenletbe történő helyettesítésével.

5.1.2. Mérési eredmények

A szórási hossz mérését 10×10×20 mm3-es, Saint-Gobain gyártású LYSO hasábokon
végeztem. A mérésekhez két mintát használtam, ezekre #1 és #2 néven hivatkozom a
továbbiakban. A felületi szórás kiküszöbölése érdekében a kristályok gondosan polí-
rozottak voltak.

A transzmittancia- és reflektanciaméréseket jól definiált nyalábpolarizáció és kris-
tályorientáció mellett végeztem. A mérések eredményeit egyrészt arra használom fel,
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hogy megmutassam az ezekből számított szórási hossz bizonytalanságát, másrészt a
mért T és R értékeket a szórási hossz közvetlen meghatározása során is felhasználom.

Mind a transzmittanciát, mind a reflektanciát Perkin Elmer Lambda 1050 spekt-
rofotométerrel mértem. A reflexiómérésnél a kristály hátoldaláról visszaverődő fény
kiküszöbölése alapvető fontosságú a nagypontosságú eredmény érdekében. Mivel a
hagyományos fekete festékekkel a kristály nagy törésmutatója miatt nem tudtam a
hátoldali reflexiót kiszűrni, Cargille illesztőfolyadékba (nd = 1.80) kevert szénport
használtam, mellyel kielégítő eredményt kaptam. (Nem megfelelő feketítés esetén a
reflektanciagörbében a kristály abszorpciós élénél ugrás látható a kristályon kétszer
áthaladt és a hátoldalról visszaverődött sugarak miatt, míg megfelelő feketítés esetén
ez eltűnik a spektrumból.)

A transzmittanciamérést az #1-es mintára négyszer megismételtem a kristálynak a
mintatartóból történő kivételével és visszahelyezésével (ld. 1-4. mérés az 5.3. ábrán.) A
mért értékek szórása ± 0,1%-on belüli. Ugyanennek a mintának a mért reflektanciája
azonos nyalábpolarizáció és kristályorientáció esetén 8◦-os beesésre, valamint az abból
számított merőleges reflektancia az 5.4. ábrán látható.
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5.3. ábra. Az #1-es minta transzmissziós spektruma – 4 független mérés eredménye
azonos beállítások mellett. A mért értékek ±0,1%-on belül szórnak.

A transzmittancia- és reflektanciamérések eredményeit felhasználva kiszámítot-
tam a szórási hosszt a közvetett módszerrel az irodalomban szokásos módon [14, 39].
Az 5.5. ábra mutatja a számított értékeket. Látható, hogy 430 nm-es hullámhossz felett
λatt értéke divergál, illetve negatív értékek is megjelennek, ami fizikailag nyilvánvalóan
lehetetlen. Vagyis a kristály emissziós maximuma feletti hullámhosszokra az irodalom-
ban szokásos egyenesillesztés nem megfelelő a szórási hossz meghatározására. 430 nm
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5.4. ábra. Az #1-es minta mért reflektanciája 8◦-os beesésre, valamint az abból
számított merőleges reflexió spektrum. Szaggatott vonal jelöli a mért és számított

reflektancia bizonytalanságát.

alatt meghatározható a sugárgyengülési hossz a közvetett módszerrel. 405 nm-en (ami
a közvetlen módszernél használt lézer hullámhossza) a négy mérésből kapott sugár-
gyengülési hossz értékek rendre 0,472 m, 0,464 m, 0,462 m és 0,466 m. A következő
részben, a szórási hossz közvetlen meghatározásánál ezek átlagát, 0,466(±0,004) m-t
fogom felhasználni.

A sugárgyengülési hossz mind a szórás, mind az elnyelés járulékát tartalmazza, a
két összetevőt az indirekt módszer nem választja szét. Így a szórási hosszról annyit tu-
dunk kijelenteni, hogy a közvetett módszerrel meghatározott sugárgyengülési hosszal
megegyező, vagy annál nagyobb.

5.2. A szórási hossz meghatározásának közvetlen módsze-
re

Ahogy megmutattam, a közvetett eljárással meghatározott szórási hossz bizonyta-
lansága rendkívül nagy. Célom ezért egy olyan eljárás kidolgozása volt, mely a fenti
hibaforrások kiküszöbölésével a szórási hossz pontosabb meghatározását teszi lehető-
vé. A módszer lényege, hogy először meghatározom a szórás típusát, ami információt
ad a szórt fény iránykarakterisztikájáról ; majd megmérem egy adott térszögbe szórt
fényteljesítményt, végül kiszámítom a szórási hosszt a korábban meghatározott irány-
karakterisztika alapján.

Adott hullámhosszon a szórás lehet rugalmas és/vagy rugalmatlan (ld. az 5.1. áb-
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5.5. ábra. Az #1-es minta sugárgyengülési hossza az indirekt módszer alapján
számolva a négy (megismételt) transzmissziómérés alapján. A -500 m alatti és +500 m

feletti értékeket levágtam.
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rát), továbbá felléphet fluoreszcencia is, amelyet a rugalmatlan szóráshoz hasonlóan
kezelhetünk. A szórási hossz a modellezés szempontjából minden szórástípusnál az-
zal az átlagos hosszal egyezik meg, amelynek megtétele után a foton terjedési iránya
(ill. rugalmatlan szórás vagy fluoreszcencia esetén a hullámhossza is) megváltozik.

A szórás típusának meghatározásához elsőként a kristály fluoreszcens spektrumát
vettem fel Hitachi MPF-2A típusú fluoreszcens spektrofotométerrel. Ez a mérés le-
hetőséget teremtett arra, hogy két hullámhossztartományt elkülönítsek: azt, ahol a
fluoreszcencia jelentős (vagyis a spektrofotométer érzékenységét meghaladja), és azt,
ahol nem.

Utóbbi hullámhossztartományban Raman-mikroszkópot használtam a szórás típu-
sának (rugalmas/rugalmatlan) meghatározására. A Raman-spektroszkópiában a min-
tát lézerrel megvilágítják, és a szórt fény intenzitását mérik a hullámhossz-eltolódás
függvényében. A spektrumokat Olympus BX-40 optikai mikroszkóphoz csatolt Horiba
Jobin-Yvon LabRAM rendszerrel vettem fel, a mintát külső 532 nm-es Nd:YAG lézerrel
gerjesztettem.

A szórási hossz közvetlen meghatározására szolgáló mérési elrendezés az 5.6. áb-
rán látható. A mintát egy abszorbens mintatartóba helyeztem, és hossztengelye mentén
megvilágítottam a lézernyalábbal. A kristály oldalait feketére festettem, kivéve a detek-
tor fej felé néző oldalt, továbbá a belépő- és kilépő oldalon két, 2×2 mm2-es feketítetlen
„ablakot” hagytam, amely lehetővé tette a lézernyaláb átjutását a kristályon. A kris-
tályon átjutó nyalábot abszorbens nyalábstoppal nyelettem el. A szórt teljesítményt a
nyalábra merőleges irányban Coherent FieldMaxII-TO teljesítménymérővel mértem,
melyet a befogadó térszög korlátozása érdekében 6 mm átmérőjű, 45 mm hosszú fekete
kollimátorral egészítettem ki. A detektor érzékeny felülete a kollimátor teljes kereszt-
metszetét lefedi. Az érzékeny felület és a lézernyaláb közötti távolság 50 mm volt,
amely levegőben 0,0113 sr térszögnek felel meg. (A kristály törésmutatója ezt befolyá-
solja, amit később a szimulációs korrekciók számításánál figyelembe veszek.) A bejövő
teljesítmény méréséhez a detektorfejet a kristály helyére tettem, úgy, hogy az érzékeny
felület a kristály belépő oldalának helyére essen.

A mérésekhez két lézert használtam: 405 nm-en egy 21 mW-os Power Technology
lézert, 532 nm-en pedig egy nagy teljesítményű (max. 2 W)-os Spectra Physics Millenia
lézert. A közvetlen mérési módszer korlátja, hogy csak az alkalmazott lézer hullám-
hosszán határozható meg vele a szórási hossz.

Rugalmatlan szórás és fluoreszcencia esetén térben izotróp szórást feltételeztem,
míg rugalmas szórás esetén a szórt fény iránykarakterisztikája a Rayleigh-szórásra
jellemző [44].

A szórt teljesítményből a szórási hossz meghatározása a szórás típusának függvé-
nyében a következőkben ismertetett módon számolható.

5.2.1. Térben izotróp szórás

Ahogyan korábban volt már róla szó, a fluoreszcencia szimulációs szempontból egy tér-
ben izotróp szórási folyamatnak felel meg. Ilyenkor a teljes térszögbe szórt teljesítmény
(Ps) a mért érték (Pm) 4π/Ω-val történő szorzásával kapható meg, ahol Ω =0,0131 sr a
detektor által „látott” térszög. Az exponenciális sugárgyengülési törvény felhasználá-
sával a szórási hossz megkapható a kristály középpontjából (a belépő oldaltól számítva
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5.6. ábra. A szórási hossz (a) és a bejövő teljesítmény (b) meghatározására szolgáló
mérési elrendezés
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L/2 mélységből) szórt teljesítmény alapján:

1
λsc
= −2

L
ln

(
1 − Ps

P0

)
, (5.6)

ahol P0 a teljes szórható teljesítmény a kristályon belül a detektor által „látott” térfo-
gatban. P0 értéke a kristályba belépő teljesítményből (Pi) számolható a kristály be- és
kilépő oldala közötti többszörös reflexiók figyelembe vételével. Erre azért van szükség,
mert a többszörösen reflektált fotonok minden áthaladáskor szóródhatnak, és ezáltal a
teljes szórható teljesítményhez többszörösen hozzájárulnak, mintegy megnövelve azt.
P0 mértani sorként írható fel, melynek kezdőértéke az elsődleges nyalábnak a belépő
oldaltól számított L/2 mélységben mért teljesítménye:

Pi (1 − R) e−L/2λatt . (5.7)

A többszörösen reflektált fotonok járuléka minden reflexió során r-rel, a geometriai
sor hányadosával csökken:

r = R e−L/λatt , (5.8)

ahol R a kristály–levegő határfelületén a Fresnel-reflexió merőleges beesésre.
A teljes szórható teljesítmény ennek a végtelen sornak az összegeként írható fel :

P0 = Pi
(1 − R) e−L/2λatt

1 − R e−L/λatt ≡ Pi · Cre f l, (5.9)

ahol Cre f l egy reflexiós faktor, melyet az (5.9) egyenlet definiál.
A nem-fluoreszcens tartománybanλatt nagyon nagy, 1/λatt közelítőleg 0, ezért Cre f l ≈

≈ 1 és P0 ≈ Pi. A fluoreszcens tartományban Cre f l a transzmittancia- és reflektanciamé-
résekből vezethető le az (5.5), (5.3) és (5.1) felhasználásával.

5.2.2. Térben nem-izotróp szórás

Jellemzően akkor lép fel, ha a szórás részben vagy egészében Rayleigh-típusú. Ilyenkor
a [45]-ben bevezetett módszert használom, mely szerint a szórási hossz az (5.10) egyen-
let alapján számolható:

1
λsc
= R(90◦)

8π
3

2 + ρ(90◦)
1 + ρ(90◦)

, (5.10)

ahol R(90◦) az ún. Rayleigh-arány, mely az egységnyi mintahosszból a megvilágításra
merőlegesen egységnyi térszögbe szórt teljesítmény normálva a megvilágító nyaláb
teljesítményével ; továbbá

ρ(90◦) =
Ph(90◦)
Pv(90◦)

, (5.11)

ahol Ph(90◦) és Pv(90◦) a nyaláb irányára merőlegesen mért teljesítmény vízszintesen
és függőlegesen polarizált belépő nyaláb esetén.
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5.2.3. Szimulációs modell

A mérés során fellépnek olyan geometriai hatások, hibák (mint pl. többszörös reflexiók,
mintatartó reflexiója, kristályanyag hatása a detektor által befogadott térszögre, . . . ),
melyeknek a mért teljesítményhez való hozzájárulását kísérletileg nem lehet meghatá-
rozni, azonban optikai modellezéssel figyelembe tudtam venni. Ehhez elkészítettem a
mérési elrendezés Zemax-os modelljét.

A kristályt egy szcintillátor anyagú hasábbal modelleztem, melynek optikai para-
métereit a korábbi modell alapján állítottam be. A törésmutatókat a különböző orientá-
ciókra [7] szerint adtam meg (ld. az 5.7. ábrán). A mintatartó és a kollimátor abszorbens
felületét mérések alapján 4%-os diffúz reflexióval láttam el. A szimulációk során 106

fotont indítottam a kristály középpontjában a nyalábbal párhuzamosan elhelyezett�1 mm × 6 mm-es hengeres térfogatból. A szimulációk szerint az ezen kívülről ér-
kezett fotonoknak kevesebb, mint 2%-a éri el a detektorfelületet, így ez a megkötés
nem okozott a számításokban jelentős hibát. A fotonok hullámhosszát a #3-as LYSO
kristály 405 nm-en mért fluoreszcens spektrumából (5.9. ábra) véletlenszerűen sorsol-
tam. A szimuláció kimenetele a detektálás hatásfoka, vagyis a detektált és az indított
fényteljesítmények aránya. A szimulációk végeredményét mind az alkalmazott törés-
mutatótól, mind a hullámhossztól függetlennek találtam.
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5.7. ábra. LYSO kristály törésmutatói különböző orientációkra [7] alapján
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5.3. Mérési eredmények a közvetlen módszerrel

5.3.1. Fluoreszcencia-mérések

A kristályon belüli fényszórás jellegének megállapításához elsőként a fluoreszcens
spektrumokat vettem fel 370 nm és 650 nm közötti gerjesztés mellett. A fluoreszcens
(és a Raman-spektroszkópiai) méréseket a korábbi #1-es és #2-es minta mellett egy
harmadik, Sinoceramics gyártmányú kristályon is elvégeztem (#3), hogy az egyes
gyártók mintái közötti különbséget (melyet az 5.1. ábrán is láttunk) a mérésekkel meg
tudjam magyarázni.

Az 5.8. ábra a #3-as minta fluoreszcens spektrumát mutatja. A kristály erősen flu-
oreszkál 370 és 410 nm közötti gerjesztésre, míg 430 nm felett a fluoreszcens válasz
a spektrofotométer zajszintje alatti. Az #1-es és #2-es minták spektrumának lefutása
hasonló, de a válasz intenzitása lényegesen gyengébb, ahogy azt az 5.9. ábra mutatja
405 nm-es gerjesztésnél.
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5.8. ábra. A #3-as LYSO kristály fluoreszcens spektruma.

A nem-fluoreszcens tartományban a szórás típusát a kristályok 532 nm-en mért
Raman-spektruma alapján határoztam meg. Az eredményeket az 5.10. ábrán szem-
léltetem. Az #1-es és #2-es (Saint-Gobain) minták esetén rugalmas szórást tapasztal-
tam, míg a #3-as (Sinoceramics) minta esetében a szórás rugalmatlan, ami egybevág
az 5.1. ábrán látottakkal.

A továbbiakban csak a Saint-Gobain minták szórási hosszának meghatározását vég-
zem a közvetlen mérési módszerrel, mivel a rugalmatlan szórású minták vizsgálatához
szükséges hullámhossz-függő mérés beépítése az általam javasolt módszerbe túlmutat
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5.9. ábra. A három LYSO kristály fluoreszcens válasza 405 nm-es gerjesztésre.
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5.10. ábra. Különböző gyártóktól származó LYSO minták rugalmatlan szórásból
származó spektruma 532 nm-es gerjesztésre Raman-mikroszkópos mérés alapján. Az
#1-es és #2-es minták spektruma gyakorlatilag megegyező. A grafikon alatti színskála

szemlélteti az adott hullámhossznak megfelelő színt.
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jelen doktori értekezés keretein. Az #1-es és #2-es minták szórási hosszát két hullám-
hosszon határozom meg: 405 nm-en (a fluoreszcens tartományban) és 532 nm-en (mely
a nem-fluoreszcens hullámhossztartományba esik).

5.3.2. Szórási hossz meghatározása 405 nm-en

405 nm-en a fluoreszcencia miatt a „szórás” viszonylag jelentős, azonban az alkal-
mazott lézerteljesítmény (21 mW) mellett a mért szórt teljesítmények így is csak a
30–40 nW-os tartományba estek. A mérési pontosság 10%-on belüli. A fluoreszcens
fény intenzitáseloszlását térben izotrópnak feltételeztem.

Az adatok kiértékelése előtt két korrekciót tartottam szükségesnek. Egyrészt, a
Zemax modell segítségével a geometriai hatásokat és fényveszteségeket modelleztem.
A szimulációk eredménye alapján azoknak a fotonoknak, melyek a detektor által „lá-
tott” Ω = 0,01131 sr térszögbe szóródnak, csak Cgeom = 30,1(± 1,5)%-át detektáljuk
ténylegesen. Ennek egyik fő oka a kristály–levegő határfelületen történő fénytörés,
melynek következtében az eredetileg a detektor érzékeny felülete felé haladó foto-
nok irányt változtatnak, és a kollimátor falába ütköznek (ez megegyezik azzal, hogy a
levegőben meghatározott, detektor által látott térszög a kristályon belül más térszög-
nek felel meg). A kristály–levegő határon fellépő Fresnel-reflexió (illetve az azt követő
további reflexiók) szintén befolyásolják a végül ténylegesen detektált fotonszámot. A
Zemax alapján meghatározott Cgeom geometriai korrekciós faktort az (5.12) egyenletben
veszem figyelembe a szórt teljesítmény számításánál.

Megjegyzendő, hogy a kapott eredményeket befolyásolja a Zemax modell helyessé-
ge, ezen belül is az eloxált alumínium mintatartó és kollimátor felületének modellezési
paraméterei. Mivel pontos modell nem állt rendelkezésemre, a számítások során 4%-os
diffúz reflexiót feltételeztem. Ezzel szemben az eloxált felületen részben tükrös reflexió
is fellép ([46] alapján a tükös hányad 10% körüli), valamint a reflexió szögfüggése sem
elhanyagolható. Hogy ennek a mértékére becslést adjak, a Fresnel-reflexió szögfüggé-
sét vettem alapul. A szögfüggő reflexiót és a 10% tükrös komponenst figyelembe véve
a geometriai korrekcióra Cgeom = 39,6(±1)%-ot kaptam. Ez a korábbi érték 1,32-szerese,
mely eltérés a szórási hossz értékekben is megjelenik. Vagyis az általam meghatározott
szórási hossz értékek tekinthetők egy „worst case” becslésnek, aminél az eloxált fe-
lület pontosabb modellezésével várhatóan megközelítőleg 30%-kal nagyobb értékeket
kapnánk.

Emellett a detektor hullámhosszfüggő érzékenységére vettem figyelembe korrek-
ciót. A szórt teljesítményt egy Cdet szorzóval korrigáltam, melyet a detektornak a flu-
oreszcens spektrummal súlyozott, integrált kvantumhatásfoka és a bejövő lézer hul-
lámhosszán mért kvantumhatásfoka hányadosaként határoztam meg. (Ez egyben azt
is jelenti, hogy rugalmas szórásra Cdet = 1.) Cdet értékét 405 nm-en az #1-es és #2-es
kristályokra az 5.1. táblázattartalmazza.

A szórt teljesítményt (Ps) a mért teljesítményből (Pm) határoztam meg a korrekciós
tényezők figyelembe vételével :

Ps = Pm
4π
Ω

Cdet

Cgeom
. (5.12)

R és λatt értékét a transzmittancia- és reflektanciamérések alapján határoztam meg
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Minta Elforgatás R (0◦) λatt Cre f l Cdet λsc

szöge [m] [m]

#1 0◦ 0,086 0,466 0,975 0,798 1,516

90◦ 0,088 0,900 0,987 0,798 1,437

180◦ 0,086 0,466 0,975 0,798 1,546

270◦ 0,088 0,900 0,987 0,798 1,510

#1 átlag 0,087 0,683 0,981 0,798 1,495(±0,038)

#2 átlag 0,090 0,420 0,972 0,778 1,013(±0,152)

5.1. táblázat. A közvetett mérésből származó sugárgyengülési hosszok, valamint a
közvetlen mérési módszerrel meghatározott szórási hossz értékek 405 nm-en

az (5.5), (5.3) és (5.1) egyenletek segítségével. A szórási hosszt végül az (5.6) és
(5.9) egyenletekből vezettem le.

Az eredményeket az 5.1. táblázat foglalja össze. Az #1-es mintánál megadott négy
érték a minta hossztengelye körüli elforgatásával kapott, különböző orientációknak
megfelelő értékek. A várakozásoknak megfelelően a szórási hossz orientációfüggése
igen gyenge, a mérési hibahatárhoz közeli.

A közvetett módszerrel ellentétben a mérési hibák forrása elsősorban a mért
szórt teljesítmény (∆Pm/Pm = 6%) és a két korrekciós faktor bizonytalanságából ered
(∆Cdet/Cdet = 2% és ∆Cgeom/Cgeom = 5%). λatt és Cre f l bizonytalanságával szemben a
mérés igencsak érzéketlen: λatt 50%-os relatív hibája esetén is 1%-nál kisebb eltérést
kapunk a szórási hossz értékében (ha minden más paramétert változatlanul hagyunk).

A közvetett mérésből meghatározott sugárgyengülési hossz, valamint a direkt mé-
résből kapott szórási hossz felhasználásával az elnyelési hossz is kiszámítható az (5.2)
egyenlet átrendezésével : az #1-es minta esetén λabs = 1,25(± 0,03) m, a #2-es min-
tára 0,72(±0,1) m, vagyis 405 nm-en a szórás (fluoreszcencia) mellett jelentős tömbi
abszorpció is jelen van.

5.3.3. Szórási hossz meghatározása 532 nm-en

A nem-fluoreszcens tartományban 532 nm-en mértem meg az #1-es LYSO kristály
szórási hosszát. A Raman-spektrumból látszik, hogy az #1-es és #2-es minta esetén a
rugalmas szórás a domináns, a rugalmatlan komponens elhanyagolható. A függőle-
ges és vízszintes bejövő polarizáció esetén különböző szórt teljesítményeket mértem,
ezért az (5.10) egyenletet használtam a szórási hossz számításánál. Mivel 532 nm-en
a szórás lényegesen gyengébb a fluoreszcenciánál, a lézer nagy teljesítménye ellenére
a 405 nm-en végzett méréshez hasonlóan pár tíz nW-os szórt teljesítményt mértem. A
mért teljesítményt a korábbi Cgeom faktorral korrigáltam (Cdet=1, mert a szórás rugal-
mas). A mérési elrendezés a 405 nm-en végzett méréstől csak annyiban különbözött,
hogy a lézer és a kristály közé egy infravörös szűrőt helyeztem, hogy az alkalmazott
frekvenciakétszerezett Nd:YAG lézer infravörös komponensét kiszűrjem.
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Pinc[mW] Ph [nW] Pv [nW] λsc[m]

117 8,6 7,0 23,6(±1,2)

243 18,4 15,8 22,5(±0,4)

365 27,2 23,7 22,8(±0,3)

491 37,0 31,7 22,7(±0,2)

620 46,5 39,7 22,8(±0,2)

5.2. táblázat. Szórt teljesítmény vízszintesen (Ph) és függőlegesen (Pv) polarizált beeső
nyalábok esetén, különböző beeső teljesítmények (Pinc) mellett, valamint a számított

szórási hossz 532 nm-en (#1-es minta).

Elforgatás szöge λsc[m]

0◦ 22,9(±2,3)

90◦ 36,5(±3,7)

180◦ 22,8(±2,3)

270◦ 35,2(±3,5)

5.3. táblázat. Az #1-es mintát a beeső lézerpolarizációhoz képest a nyaláb körül
különböző szögekkel elforgatva kapott szórási hosszok. Az értékek öt különböző

bejövő Pinc teljesítmény mellett mért szórási hosszok átlagait mutatják.

Az 5.2. táblázat összegzi az #1-es minta mérési eredményeit különböző beeső tel-
jesítmények esetén. Ahogyan a fluoreszcens spektrum alapján várható volt, a kapott
szórási hossz értékek lényegesen nagyobbak a 405 nm-en mért értékeknél. A különböző
beeső teljesítmény mellett mért szórási hossz értékek hibahatáron belül megegyeznek.

532 nm-en (a nem-fluoreszcens tartományban) a szórási hossz mérésének eredmé-
nyei jelentősen eltérnek a 405 nm-en végzett mérési eredményektől. Egyrészt, a szórt
teljesítmény (és ezáltal a szórási hossz) függ a lézerpolarizáció és a kristály orientá-
ciójának viszonyától, ahogy azt az 5.3. táblázat szemlélteti. Másrészt a szórási hossz
értékére átlagosan 29(±3) m-t kaptam, amiből a Rayleigh-szórás λ4-es hullámhossz-
függését figyelembe véve meghatározható a LYSO emissziós maximumán, 420 nm-en
a Rayleigh-szóráshoz tartozó szórási hossz: λ420 = 11,3(±1,1) m. Ez nagyságrendileg
is különbözik az irodalomban gyakran használt értékektől (0,02–0,5 m, [14]). A PET
detektorokban jellemzően 1–2 cm hosszú kristályokat alkalmaznak, a kapott szórási
hossz ennél megközelítőleg 3 nagyságrenddel nagyobb, így kijelenthető, hogy a nem-
fluoreszcens tartományban az optikai fényszórás hatásától a szimulációkban el lehet
tekinteni.
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5.4. Összefoglalás

Mivel a részecskeéletút-követés fontos paramétere a fényszórás erősségét jellemző
szórási hossz, megvizsgáltam ennek jelentőségét LYSO szcintillátor kristályokban.
Az irodalomban a szórási hossz meghatározására közvetett módszert használnak.
Megmutattam, hogy gyenge fényszórás esetén az indirekt mérési módszer nagyon ér-
zékeny a mért paraméterek (transzmittancia, reflektancia/törésmutató) pontosságára,
és még nagy pontosságú mérések esetén is akár több nagyságrend bizonytalansággal
terhelt lehet.

A szórási hossz pontosabb meghatározásához kidolgoztam egy közvetlen méré-
si módszert, mellyel a fényszórás sajátosságait figyelembe véve, adott térszögbe szórt
fény közvetlen mérésével határozható meg a szórási hossz. Ennek a direkt módszer-
nek előnye a korábbi indirekttel szemben, hogy a mért paraméterek pontosságára
sokkal kevésbé érzékeny, valamint figyelembe veszi adott hullámhosszon a fényszó-
rás sajátosságait (rugalmas vagy rugalmatlan-e a szórás). A módszer segítségével
meghatároztam LYSO szcintillátor kristályok optikai szórási hosszát a fluoreszcens
és a nem-fluoreszcens hullámhossz-tartományokban egy-egy hullámhosszon (405 ill.
532 nm-en).

405 nm-en 1–2 m nagyságrendű szórási hosszokat mértem, ez az irodalmi érté-
keknél lényegesen nagyobb. A fluoreszcencia erőssége a 405 nm-nél nagyobb hullám-
hosszok felé erősen lecseng, így a LYSO kristályok által kibocsátott jellemző hullám-
hosszokon az ebből fakadó szórási hossz igen nagy, a fluoreszcencia miatti szóródás a
szimulációkban elhanyagolható.

A nem-fluoreszcens tartományban gyártótól függően tapasztaltam rugalmas és
rugalmatlan fényszórást is a kristályokban, ezek erőssége azonban messze elmaradt
a 405 nm-en mért fluoreszcenciáétól. 532 nm-en a rugalmasan szóró LYSO kristály
szórási hosszát határoztam meg, erre 29(±3) m-t mértem, amiből 420 nm-en 11,3(±
±1,1) m adódik, mely a PET alkalmazásokban jellemzően használt kristályméreteknél
(2–50 cm) több nagyságrenddel hosszabb, így a fényszórásnak LYSO kristály esetén
ebben a hullámhossz-tartományban sincs jelentősége.

Az általam kidolgozott módszerrel könnyen eldönthető, hogy egy adott kristály
esetén adott hullámhosszokon az optikai fényszórást figyelembe kell-e venni a szi-
mulációk során, valamint megbízható mérési módszert kínál olyan újgenerációs (pl.
kerámia [47]) szcintillátorok szórási hosszának meghatározásához, melyekben a fény-
szórás erőteljesebben jelen van.

Tézis

Új módszert dolgoztam ki a szcintillátor kristályok optikai szórási hosszának köz-
vetlen meghatározására, mely a mért paraméterek pontosságára kevésbé érzékeny, és
figyelembe veszi a fényszórás sajátosságait az adott hullámhosszon. Megállapítottam,
hogy LYSO kristályokban a fényszórás a kristály emissziós tartományába eső hullám-
hosszokon elhanyagolható. [48, 49]
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6. fejezet

Fényvezető modul a térbeli felbontás
növelésére

A klasszikus PET detektormodulok nagyszámú, kisméretű szcintillátor kristálytűkből
állnak, a térbeli felbontást – a kristályokhoz viszonyítva – nagyméretű fotodetektorok
közötti fényosztással érik el. Ennek a módszernek előnye, hogy a kristályok számánál
lényegesen kevesebb detektorra van szükség, ami a készülék árát és az adatfeldolgozó
elektronika komplexitását jelentősen csökkenti ; a moduláris kialakítás pedig lehetővé
teszi egy esetleges meghibásodás esetén a készülék egyszerűbb javítását.

Ugyanakkor a felépítésnek komoly hátránya, hogy a modul szélső tartományában
igen rossz a térbeli felbontás, az itt található kristálytűket a fotodetektorok jele alapján
nehéz (vagy lehetetlen) megkülönböztetni. Ennek áthidalására számos próbálkozás-
sal találkozhatunk. Egyik irányvonal a (részben) osztott fényvezető réteg alkalmazása
[50, 51, 52], vagy részben folytonos kristálytömb használata a kristályokon túlnyúló
PMT-k esetén [53]. Egy újabb módszerben a nagyobb térbeli felbontást sakktábla sze-
rűen elhelyezett, különböző lecsengési idejű szcintillátor kristályok használatával érik
el [54]. [55]-ben és [56]-ban részletes összefoglalás található a különböző módszerek
előnyeiről és hátrányairól.

A gerjesztett kristálytű helyét a PMT-k jeléből legegyszerűbben és leggyorsabban
az ú.n. Anger-logikán [57] alapuló módszerrel lehet visszanyerni, mely az egyes PMT-
kre jutott fotonok számából súlypontszámítással határozza meg, hogy melyik tűben
történt a szcintilláció. Célom az volt, hogy egy strukturált fényvezető réteg formájában
olyan optikai elven működő megoldást keressek, mely segítségével az Anger-logikán
alapuló pozíciómeghatározás pontosabbá tehető. A tervezéshez a korábban kísérletileg
hitelesített Zemax modellt használtam fel.

6.1. Az Anger-logikán alapuló pozíciómeghatározás

Az Anger-módszer előnyös tulajdonságai az egyszerűség és gyorsaság; hardveresen
kivitelezhető, nem igényel nagy számítási kapacitást és kalibrálást sem. A detektorok
középpontjainak (xi, yi) koordinátáiból a γ-fotont elnyelő kristálytű (X,Y) pozíciója
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súlypontszámítással kapható meg:

(X,Y) =


∑
i

xiPi∑
i

Pi
,

∑
i

yiPi∑
i

Pi

 , (6.1)

ahol Pi az i-edik detektor jele, amely arányos az adott detektorra jutott fotonszámmal.
Rögtön látható, hogy az Anger-módszer a teljes kristálymátrixot a szélső detektorok
középpontjai által meghatározott síkidomon (esetünkben téglalapon) belülre képezi
le. A leképezés nem lineáris volta miatt a modul szélei mentén elhelyezkedő kristály-
tűk képei átlapolnak, így ezek nem bonthatók fel. A módszer modulszéleken fellépő
torzítását jól mutatja a 6.1. ábra.

6.1. ábra. PET detektormodul Anger-módszerrel számított képe. A kristálytűk
egyesével voltak gerjesztve, feketével az egyes szcintillációk esetén számított

pozíciókat látjuk. A piros „+” szimbólumok a kristálytűk átlagos számított pozícióját
mutatják. A kék körök jelölik a PMT-k helyét. Jól látható az Anger-logika torzítása: a

modul széle felé eső kristálytűk megkülönböztethetetlenek.

6.2. Strukturált fényvezető a térbeli felbontás növelésére

Célom az volt, hogy olyan fényvezetőt tervezzek, amely az Anger-módszer alkal-
mazása mellett a leképezést lineárissá teszi, így az egyes kristálytűk felbonthatóvá
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válnak. Ennek megvalósítása úgy lehetséges, ha a kristálytűből kilépő fotonok eloszlá-
sát a fényvezető detektorok felőli oldalán megváltoztatjuk, úgy, hogy azok súlypontjai
egyenletesen helyezkedjenek el a számított képen. A módszer két lépésen alapszik: a
kristálytűből kilépő fénykúp nyílásszögét lecsökkentjük, majd ezt a fénykúpot eltérít-
jük a kívánt irányba [58].

A kristály és a fényvezető anyagának törésmutató-különbsége miatt a teljes vissza-
verődés következtében a fényvezetőben a fotonok a törésmutatók által meghatározott
fénykúpon belül terjedhetnek. A kristálytű és a fényvezető közé keskeny (<0,1 mm)
légrést helyezve a fénykúp nyílásszöge lecsökkenthető ; a fényvezető detektor felőli
oldalán a fényeloszlás a kristálytű tengelye körül hengerszimmetrikus.

Az így kapott fénykúpot előre meghatározott módon el lehet téríteni a kristálytű
és a fényvezető közé helyezett kettős prizmával (ld. a 6.2. ábrát). A prizma–kristálytű,
valamint a prizma–fényvezető felületek egymáshoz optikailag illesztve vannak. A két
prizmát elválasztó felületek között található a keskeny légrés.

6.2. ábra. Kristálytű a fény kontrollált eltérítését végző kettős prizmával (α a
prizmapár hajlásszöge)

A fényeloszlás a prizmapár hajlásszögével (α) változtatható (ld. a 6.3. ábrát). A tel-
jes visszaverődés miatt különböző hajlásszögek esetén csak adott irányokban terjedő
fotonok juthatnak át a légrésen, melynek következtében a fényeloszlás módosul. Ha
minden kristálytűn a megfelelő hajlásszögű kettős prizmát alkalmazzuk, azzal a fény-
folt súlypontját a kívánalmaknak megfelelően helyezhetjük el [58]. Ezáltal lehetővé
válik a kristálytűk megkülönböztetése a modul korábban felbonthatatlan pozícióiban
is.

6.2.1. Fényeltérítős kristálytűk fényeloszlásának mérése

Első lépésként meghatároztam különböző hajlásszögű prizmapárokkal ellátott kris-
tálytűk fényeloszlását, ami alatt a továbbiakban a fényvezető PMT-k felőli oldalán
mérhető fényeloszlást értem. Oldalirányú és átlós hajlású prizmapárokat is vizsgál-
tam, melyek az egy- illetve kétirányú torzítások kompenzálására használhatók.

Célom egyrészt az volt, hogy ellenőrizzem a fényeltérítő módszer alkalmazha-
tóságát, másrészt, hogy hitelesítsem a modellt a bonyolultabb fényvezető geometria
tervezéséhez.

A mérési elrendezés a 6.4. ábrán látható. A méréshez 3,9×3,9×20 mm3-es LYSO kris-
tálytűt, valamint hozzá illesztett üveg (n = 1,518) prizmákat használtam. A prizmapár
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6.3. ábra. A kristálytűből kilépő fénykúp 0◦-os (fent) és 30◦-os prizma hajlásszög
esetén. (Zemax szimuláció 15 mm-es fényvezetővel.)

6.4. ábra. Fényeloszlásmérés kísérleti elrendezése
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keresztmetszete a kristályéval megegyező, együttes hosszúsága 6,3 mm. Ez a viszony-
lag nagy hossz lehetővé tette, hogy 40◦-os hajlásszögig tudjak prizmákat készíteni.

A kristálytűt és a prizmapárt 3M VikuitiTM ESR tükrös reflektorral vettem körül,
hogy a fényhasznosítást megnöveljem. A kristály és a prizmák felületei polírozottak
voltak, kivéve a kristálynak a fényforrás felőli belépő oldalát, amely a homogénebb
megvilágítás érdekében csiszolt volt.

A prizmapár kristálytűtől távolabb eső tagjának oldalait feketére festettem a ref-
lexiók miatti szellemkép kialakulásának megakadályozására. Itt jegyzem meg, hogy
mind a feketítés, mind maga a prizmák közötti légrés csökkenti a fényhasznosítást
(a vizsgált hajlásszögek esetén ∼30%-kal), ami együtt jár az időbeli- és energiafelbon-
tás romlásával. Ennek a módszernek a használatával ez az ára a jobb térbeli felbontás
elérésének.

Annak érdekében, hogy az optikai mérésekhez elegendő fényteljesítményt kapjak,
γ-forrás helyett UV LED-del gerjesztettem a kristálytűt a hossztengelye mentén. A
152×112 mm2 méretű, PMMA (n0 = 1.492) anyagú fényvezető hátoldalát fluoreszcens
festékkel vontam be; a kristályból kilépő fény a fényvezetőn áthaladva ezt az „ernyőt”
világítja meg. Az ernyőn megjelenő fényeloszlást egy objektív lencsén keresztül AVT
Marlin CCD kamerával vettem fel. A leképezés torzítását 1%-on belülinek találtam,
így a mérést nem befolyásolja.

A megfelelő LED hullámhossz kiválasztásához megvizsgáltam a rendszer spektrá-
lis jellemzőit.

A LYSO kristálynak az 5. fejezetben közölt fluoreszcens spektrumát rövidebb hul-
lámhosszokra is megvizsgálva azt tapasztaltam, hogy az 5.8. ábrán látható mellett
320...350 nm között egy gyengébb fluoreszcens gerjesztése is van. A kristály és a fény-
vezető 390 nm-es hullámhossz felett gyakorlatilag átlátszó, míg 350 nm alatt elnyelő. A
fluoreszcens ernyő festéke 340 nm feletti hullámhosszokon gerjeszthető. Mindent egy-
bevetve egy 335 nm-es LED-et választottam, így a LED fénye közvetlenül nem juthat
az ernyőre (illetve nem is gerjeszti azt), viszont a 335 nm-es gerjesztésre a kristály ál-
tal kibocsátott fluoreszcens fény már átjut a kristályon és a fényvezetőn (az emissziós
maximum 415 nm-nél található), és gerjeszti a fluoreszcens ernyőt.

A mérési elrendezés Zemax-os szimulációs modelljét is elkészítettem. A kristálytűt
n = 1.826-os törésmutatójú, csiszolt fazettás hasábbal modelleztem. A kristály 335 nm-
es gerjesztésre adott emisszióját, valamint a kristály, prizmaüveg és PMMA fényvezető
transzmisszióját hullámhosszfüggő módon vettem figyelembe (6.5. ábra). Az optikai
elemek felülete minden esetben polírozott (a fazettát leszámítva). A prizmák feketítését
mérések alapján 0,5% reflexióval és 2% transzmisszióval vettem figyelembe.

Mivel a 335 nm-es fotonok elnyelődési hossza a kristályban igen kicsi, a modellben
a fényforrás (vagyis az a térfogat, amelyben véletlenszerűen sorsolt pozícióból indítja a
program a fénysugarakat) a kristálytűnek az UV-LED-hez közelebbi végén egy 1,6 mm
szélességű szelete volt.

A fluoreszcens ernyőn megjelenő fényeloszlást 456×456 pixeles, 91,2×91,2 mm2

méretű detektor felülettel vettem fel. A szimulációkat 20 millió fénysugár átvezetésével
futtattam.

A mérések és a szimuláció eredménye a fluoreszcens ernyőn megjelenő fényelosz-
lás. Ezeket a képeket hasonlítottam össze különböző hajlásszögű prizmapárok alkal-
mazása esetén Matlab használatával.
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6.5. ábra. A fényeloszlásmérés optikai elemeinek spektrális jellemzői

A 6.6. ábra átlósan 30◦ hajlásszögű prizmapárok esetén mért és modellezett fényel-
oszlást ábrázolja. A mérés és a szimuláció összehasonlításához elkészítettem a képek
intenzitásprofilját a vízszintes és átlós irányú metszetekben. A profilok mintavételezé-
si egyeneseit fehér vonal jelzi az ábrán. Mivel a kristály a mérésben (és a modellben is)
élére állítva helyezkedett el, a vízszintes metszet az átlós hajlású, míg az átlós metszet
az oldalirányú hajlású prizmapárok vizsgálatára szolgál.

A mért és szimulált fényeloszlásból nyert profilokat azonos intenzitásra normálva
a 6.7. ábrán szemléltetem oldal- illetve átlós irányban 10◦, 20◦, 30◦ és 40◦-os prizma
hajlásszögek esetén. A mérések a szimulációval igen jó egyezést mutatnak.

A profilok mellett meghatároztam a fényfoltokba eső összintenzitást, ld. 6.8. ábra.
Amint az ábrán látszik, a hajlásszög növelésével csökkent a detektált fénymennyiség.
Az átlagos eltérés a mért és szimulált fényeloszlások integrált intenzitása között 6%
mind az oldalirányú, mind az átlós hajlású prizmapárok esetében.

Az egyetlen, prizmapárral ellátott kristálytűvel végzett mérések illetve az ahhoz
kapcsolódó szimulációk segítségével tehát sikerült megmutatnom az elgondolás al-
kalmazhatóságát, valamint hitelesítettem a modellt összetettebb fényeltérítő modul
tervezésére.

6.3. Kísérleti modul a fényeltérítő vizsgálatára

Második lépésként a kettős prizma hatását egy valósághoz közeli elrendezésben kí-
vántam megvizsgálni. Ehhez egy tesztmodult terveztem és építettem, mely a valós
PET detektormodulhoz hasonló, azzal a kivétellel, hogy a kristálytűk egy részét kettős
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6.6. ábra. 30◦-os átlós hajlásszögű prizmapárral ellátott kristálytű mért és szimulált
fényeloszlása a fluoreszcens ernyőn. Az ábrát az intenzitás szerint színeztem.
A 6.7. ábrán látható keresztmetszeti profilok a fehérrel jelölt vonalak mentén

készültek.

prizmákkal láttam el.
A modulban kiválasztottam 14 pixelt a kristálymátrix egyik felezővonala men-

tén, melyek esetén a torzítás csak egy irányban jelentős, így egy irányban döntött
prizmapárral korrigálható. Ezeket a kristálytűket kettős prizmával láttam el, melyek
hajlásszögét a Zemax-os modell segítségével optimalizáltam. A szimmetrikus pozíci-
óban elhelyezkedő pixeleket prizmapár nélkül, közvetlenül az üvegre ragasztottam;
ezek referenciaként szolgáltak a mérésben a fényeltérítő hatásának vizsgálata során. A
fényeltérítős és a referencia pixelek helyzetét a 6.9. ábra szemlélteti.

A mérések és a szimulációk kiértékeléséhez a gerjesztett kristálytű számított pozíci-
óját ábrázoltam a valódi helyzet függvényében. Mindkét pozíciót a 6.9. ábrán megjelölt
origótól mértem. Mivel a számított helyzetet az Anger-logika alapján határoztam meg,
erre a továbbiakban „Anger-pozícióként” fogok hivatkozni.

Mivel az Anger-logika erősen torzít, a referenciapixelekre egy telítődő görbét ka-
punk, ha az Anger-pozíciót a valódi pozíció függvényében ábrázoljuk. Ezt a függ-
vényt a későbbiekben Anger-pozíció függvénynek nevezem. A 6.10. ábra szemlélteti az
Anger-pozíció függvény meghatározását a fényeltérítő nélküli detektorképből (a kép
pixelenként 12 000 szcintilláció átlagát mutatja). Az Anger-pozíció függvény meredek-
sége a pozíciómeghatározás bizonytalanságával áll összefüggésben: kis meredekség
esetén a szomszédos pixelek megkülönböztethetősége romlik. Célom az volt, hogy op-
timalizált hajlásszögű prizmapárok segítségével az Anger-pozíciókat úgy módosítsam,
hogy lineáris függvényt kapjak. Ez a detektorképen egyenlő távolságú pixelpozíciók-
nak felel meg.

6.3.1. Prizma hajlásszögek optimalizálása

A tesztmodul tervezéséhez a Zemax modellt használtam. Az egyes pozíciókban alkal-
mazandó prizma hajlásszögek meghatározását iteratív módon végeztem. Az így kapott
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6.7. ábra. Oldalirányú (balra) és átlós irányú (jobbra) profilok átlós- és oldalirányban
döntött prizmapárok esetén. Fentről lefelé: 0◦, 10◦, 20◦, 30◦ és 40◦-os hajlásszögű
prizmapárok mérési és szimulációs eredményei. Skála: 7,1 px/mm (balra) illetve

5 px/mm (jobbra).
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6.8. ábra. Oldalirányú (balra) és átlós (jobbra) hajlású prizmapárok esetén mért és
szimulált normált összintenzitás.

6.9. ábra. Prizmapárral ellátott (üres négyzetek) és referencia pixelek (tele négyzet)
elhelyezkedése a tesztmodulban. Az egyes tűk helyzetét az origóként megjelölt

ponttól számítom a későbbiekben.
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6.10. ábra. Az Anger-pozíció függvény származtatása a korrigálatlan detektorképből.
A függvény telítődő görbét mutat a modul szélei felé haladva. Az ideális (lineáris)

Anger-pozíció függvényt üres jelölőnégyzetekkel ábrázoltam.

szögeket a 6.11. ábrán ábrázoltam. A negatív értékek azt jelentik, hogy az adott pozíci-
óban a prizmapár a fénykúpot az origótól távolítja. A tesztmodul keresztmetszetét az
optimalizált szögű prizmapárokkal a 6.12. ábra szemlélteti.
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6.11. ábra. Optimalizált hajlásszögek a különböző kristálytű-pozíciókban.

A prizmák kritikus paramétereinek meghatározásához tűrésanalízist végeztem. Az
eredmények alapján a hajlásszög pontosságára a legérzékenyebb a módszer. Ahhoz,
hogy a tesztmodulban a kívánt Anger-pozíciót ±1 mm-es pontossággal elérjük, a priz-
mapárokat ± 0.5◦-os pontossággal gyártattam le, és egyesével ellenőriztem.

A kísérleti modult a legyártatott kettősprizmákkal összeállítottam (6.13. ábra). A
prizmapárokat és a 12 PMT-t egy 25 mm vastag, BK7-es üvegből készült fényvezető
két oldalára ragasztottam. A kristálytűket egymástól 3M Vikuiti ESR filmmel válasz-
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6.12. ábra. Optimalizált hajlásszögű prizmapárok a különböző kristálytű-pozíciókban.
Keresztmetszeti ábra a 14 vizsgált pixelről és a referencia pixelekről.

tottam el, a tűknek a γ-forrás felé eső véglapjára Toray Lumirror E60L diffúz reflektort
helyeztem.

6.13. ábra. Kísérleti modul összeállítása.

Mivel a tesztmodulban a legnagyobb alkalmazott hajlásszög 17◦-os volt, a kettős-
prizmák együttes hosszát 2,6 mm-re tudtam csökkenteni. (Ez a későbbiekben egy tény-
leges modul esetén valószínűleg nem tehető meg, az ott várható nagyobb hajlásszögek
miatt.)
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6.3.2. Kísérleti modul bemérése

A kísérleti modul bemérését a Mediso Kft-nél Major Péter végezte el. A kristályokat
22Na γ-forrással gerjesztettük. A mérést egy referencia PMT használatával koinciden-
ciában végeztük, hogy a LYSO saját sugárzását kiszűrjük. A szcintillációs fotonokat a
folytonos fényvezetőre ragasztott 4×3 db Hamamatsu R11102 PMT gyűjtötte.

A mérési eredményeket a szimulációval a 6.14. ábrán hasonlítom össze. A mért
és a szimulált Anger-pozíció függvények igen jó egyezést mutatnak mind a korrekció
nélküli, mind a prizmapárral korrigált esetben. A mérési eredmények 20 000, a szimulá-
ciós eredmények 40 szcintilláció átlagát mutatják. A mérési eredményeket a 6.15. ábrán
külön is ábrázoltam, feltüntetve a pozíciószámítás szórását.
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6.14. ábra. A kiválasztott 14 pixel Anger-pozíció függvénye. Az a és c görbe a
referencia pixelek, a b és d görbe a prizmapárral ellátott pixelek mért (a, b) illetve

szimulált (c, d) Anger-pozícióját ábárolja.

Az eredmények azt mutatják, hogy a kettősprizmák alkalmasak a detektorképen
a pixel pozíciók megváltoztatására, ezáltal az Anger-pozíció függvény monotonná és
közel lineárissá tehető. További előny, hogy a számított pozíciók szórása a prizmapár
alkalmazásával csökkent.

Megvizsgáltam a kettősprizmák fényhasznosításra gyakorolt hatását is, melyre a
fotocsúcs csatornaszámából következtethetünk. A légrés és a prizmapár együttesen
átlagosan 27,1% veszteséget okoz a kiválasztott pixelek esetén, mely azonban a priz-
mapár hajlásszögétől valamint a kristálytű helyzetétől erősen függ. Utóbbi oka, hogy
a fénykúp eltérítésével bizonyos esetekben a fotonok egy részét a PMT-k közötti holt-
térbe irányítjuk, így a katódot elérő fotonok mennyisége csökken.

A fényhasznosítás romlása az időbeli- és energiafelbontásra is hatással van, így en-

80



0 10 20 30 40 50 60
-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

 

 

A
ng

er
-p

oz
íc

ió
 [m

m
]

Pixel pozíció [mm]

 korrekció nélkül (referencia pixelek)
 optimalizált kett sprizmával

6.15. ábra. A kiválasztott 14 pixel Anger-pozíció függvénye a mérések alapján,
korrekció nélküli és korrigált esetben. A hibasávok a pozíciószámítás szórását jelzik.

nek mértékét is megvizsgáltam. A prizmapárral ellátott kristálytűk időbeli felbontása
a referencia pixelekhez képest 8,5%-kal romlott. A korrigált pixelek energiafelbontá-
sa 20,4%, ami csak kismértékben marad el a referenciapixelek energiafelbontásától
(19,8%).

A térbeli felbontás javulásának mértékére egy becslés adható. A modul mérésekor
kollimált forrást használunk, így tudjuk, melyik kristálytű gerjesztődik. Amennyiben
ezt az információt nem használjuk, a mérési adatokból az ún. Voronoi-cellákat gene-
rálhatjuk le, melyek alapján megtippeljük, melyik kristálytűben történt a szcintilláció.
A helyes tippek számát elosztva az összes eseményszámmal megkapjuk az ún. „talá-
lati arányt”, vagyis hogy mekkora valószínűséggel találjuk el, hogy melyik kristálytű
szcintillált. A referencia pixelekre 43,56(±21,04)%, a korrigált pixelekre 56,3(±13,2)%-os
találati arányt kaptunk.

A pozicionálást Gauss-eloszlásúnak tekintve a találati arányt a Gauss-eloszlásnak
a kristálytű méretére vett integráljával, az ún. Gauss-féle hibafüggvénnyel is kife-
jezhetjük. A találati arányt az inverz hibafüggvény argumentumába behelyettesítve
megkapjuk a pozicionálás szórását a referencia- és a kettősprizmával ellátott pixelek-
re: előbbiekre 3,47(±1,88) mm, utóbbiakra 2,57(±0,73) mm ez az érték. Ha feltesszük,
hogy a detektor modul ésszerű „hatásos” kristálymérete arányos a pozicionálás szó-
rásával, a kettősprizmák hatására 26% hatásos kristályméret csökkenés becsülhető a
vizsgált modul esetén.

A becsléssel kapcsolatban megjegyzendő, hogy mivel a tesztmodulba csak a ki-
választott kristályok voltak beépítve, a találati arány – és ezáltal a térbeli felbontás –
várhatóan valamivel rosszabb lenne egy valós modul esetén, ahol minden kristálytű
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minden szomszédja is jelen van. Másrészt, mivel a tesztmodult a prizmapáros fénytere-
lőre optimalizáltam, a fényvezető vastagabb, mint a hagyományos modulban alkalma-
zott 8–15 mm. A teljes rendszerre vonatkozó térbeli felbontás javulást így célszerűbb
lenne egy teljes referencia modullal összevetve vizsgálni, ami túlmutat az értekezés
keretein. Jelen munkában az volt a célom, hogy a kettősprizmával történő korrekció al-
kalmazhatóságát bizonyítsam, így az azonos modulon belüli változások megmérésére
és kiértékelésére fókuszáltam.

6.4. Összefoglalás

A hagyományos PET detektormodulokkal történő képalkotás egyik problematikus
pontja, hogy a PMT-k jeléből nyert súlyponti (ú.n. Anger-) pozíció alapján a modul
szélső tartományában elhelyezkedő kristálytűk nehezen, vagy egyáltalán nem külö-
níthetők el egymástól, ezáltal a modul szélein erősen leromlik a térbeli felbontás.

Célom az Atomfizika Tanszéken korábban kidolgozott fényeltérítő kettősprizmák
[58] alkalmazhatóságának igazolása, valamint ezek felhasználásával olyan optikai el-
ven működő strukturált fényvezető megtervezése és megépítése volt, melynek segítsé-
gével az Anger-pozíció lineárissá tehető, és a modul szélén elhelyezkedő kristálytűk is
felbonthatóvá válnak. A tervezéshez a korábban hitelesíttet Zemax modellt használtam
fel.

A fényeltérítés elgondolásának igazolásához megvizsgáltam különböző hajlásszö-
gű kettősprizmákkal ellátott kristálytűk fényeloszlását a fényvezető PMT-k felőli ol-
dalán. A mérések és a modell eredményei között kapott igen jó egyezés alapján a
modellt fel tudtam használni arra, hogy egy kísérleti modul egyes pixeleit optimalizált
hajlásszögű kettősprizmákkal ellátva az Anger-pozíció linearizálását elvégezzem. A
tesztmodul mérési eredményei alapján a vizsgált pixelekre a pozicionálás pontossága
26%-kal javult a kettősprizmák használatának következtében.

Tézis

Megterveztem és megépítettem egy új strukturált fényvezetőt, mellyel a PET detek-
tormodul perifériális, gyakran elkülöníthetetlen kristálytűi is felbonthatóvá tehetők. A
kristálytűkhöz illesztett fényeltérítő kettősprizmák alkalmazásával a korábban nemli-
neáris Anger-pozíció közel lineárissá tehető, és a számított pozíciók szórása is csökken.
[59, 60]
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