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PET dedektörü

• Positron emission tomography (PET) cihazları medikal alanda yaygın kullanıma sahip.

• PET dedektörlerinde kullanılan sintillatörler : LSO, LYSO, BGO, LaBr_3, GSO, NaI(Tl), …

• LYSO (Lutetium-Yttrium Oxyorthosilicate - 𝐿𝑢1.8𝑌2𝑆𝑖𝑂5) :
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PET dedektörü

• PET tarayıcıları çok sayıda sintilatörle oluşturuluyor.

• Sintilatörlerin yüksek ışık çıktısı vermesi çözünürlüğün iyileştirilmesinde etkili [1]. 

• Uygun ışık toplama veriminin sağlanmasında yüzey parlaklığı ve yansıtıcı yüzey kaplaması etkili [2-4].

• Küçük boyutlu sintilatörlerin yüzey parlatması maliyetli bir işlem.

• Kimyasal aşındırma maliyeti düşürmek için bir alternatif.
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Kimyasal aşındırma

• Amaç: Parlatma yöntemiyle ilgili deneyim kazanmak.

• Sintilatör kesme, parlatma işlemi yapacak firma/grup bulamadık.

• Aşındırma sonucu daha pürüzsüz (parlak) bir yüzey elde edilmesiyle ışık çıktısında artış elde 

ediliyor [4-8].

• Enerji çözünürlüğünün geliştiğini gösteren [3, 8] ve kayda değer bir değişim olmadığını belirten 

çalışmalar var [6, 7].

• Işık çıktısı değişimi : % 25 - % 450 aralığında !
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Kimyasal aşındırma

• Yaygın kullanılan yöntem:

• LYSO yüzey aşındırmasında fosforik asit (H3PO4) kullanılıyor.

• Çalışılacak fosforik asit sıcaklığına göre silikon yağ yağ-banyosunda ısıtılır.

• Fosforik asit istenilen sıcaklığa (110-200 ℃) getirilir. Hacmen %80 fosforik asit içindeki suyun tamamen çıkışının sağlanması sonrası 
pirofosforik (difosforik) asit elde etmek için bir saat kadar ısıtmaya devam edilir.

• Uygun sıcaklıkta LYSO teflon üzerinde veya cam yünüyle asit içerisinde sıcaklığa çağlı olarak                                                             
bir süre tutulur.

• HCl içerisinde bekletilir. 

• Alkol veya su ile durulanır.

• Kullandığımız yöntem :

• Silikon yağ sıcaklığı > 200 ℃

• Fosforik asit 190 ℃ sıcaklığa ulaştıktan sonra 1h ısıtma işlemine devam edildi.

• Kinetik sağlanması için manyetik balık ve/veya teflon tabaka hareketi kullanıldı.
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Sintilatörlerin hazırlanması

• Mekanik olarak parlak olan sintilatörlerle (LYSO 4x4x22 mm3) veri alımı.

• Sintilatörlerin zımparalanması.
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Kimyasal aşındırma

• Kimyasal parlatma sonrası sintilatör yüzey değişimi:
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Kimyasal aşındırma

• 180-190℃ sıcaklık aralığında 5 dk aşındırma:
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Kimyasal aşındırma

• 180-190℃ sıcaklık aralığında 7.5 dk aşındırma:
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Kimyasal aşındırma

• 180-190℃ sıcaklık aralığında 10 dk aşındırma:
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Kimyasal aşındırma

• 180-190℃ sıcaklık aralığında 12.5 dk aşındırma:
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Veri toplama
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Veri toplama
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Işık çıktısı değişimi

Relative light output = (𝑁𝑆𝐶/𝑄. 𝐸.𝑆𝐶 )/(𝑁𝑅𝐸𝐹.𝑆𝐶/𝑄. 𝐸.𝑅𝐸𝐹.𝑆𝐶 ) [9]
N: Dağılımda tepe noktasına karşılık gelen kanal numarası

Q.E.: Dedektörün kuantum verim değeri
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Enerji çözünürlüğü
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Ağırlık değişimi
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Veri okuma yüzü aşındırma
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Sonuç ve gelecek planı

• Asitle aşındırma sonucu yüzey parlaklığı elde edildi.

• Ön sonuçlara göre ışık çıktısında ~ %40 artış elde edildi. 

❑ Asitle aşındırma düzeneği iyileştirilecek.

❑ Sinyal zaman karakteri incelenecek.

❑ Sintilatör kesim ve mekanik parlatma için yöntemler uygulanacak/geliştirilecek. 
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Dinlediğiniz için teşekkürler
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