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Plan prezentacji

1. Wprowadzenie 
– podstawy tomografii PET
– tomograf J-PET - budowa oraz zasada działania
– pakiet GATE

2. Dotychczasowe wyniki
3. Cel doktoratu
4. Podsumowanie
5. Źródła
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1. Wprowadzenie

PET – Positron Emission Tomography [1] (pozytonowa 
tomografia emisyjna)
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Źródło: http://www.gch.org/Services/Imaging/PET-CT.aspx
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1. Wprowadzenie
Klasyczny tomograf PET
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Źródło: http://www.cellsighttech.com/technology/pet.html 
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1. Wprowadzenie
Tomograf PET typu TOF
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Źródło: http://www.springerimages.com/Images/RSS/1-10.1007_s13244-011-0069-4-4
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J-PET – Jagiellonian Positron Emmision Tomography 
[2,3]

Kierownik projektu: prof. Paweł Moskal (Wydział Fizyki, Astronomii 
     i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego)
http://koza.if.uj.edu.pl/pet/

Główne cechy J-PET:
- plastikowe scyntylatory (w komercyjnych urządzeniach 

wykorzystywane są scyntylatory nieorganiczne) 
- będzie umożliwiał jednoczesny pomiar dużego obszaru ciała – 

prawdziwe 3D)
- znacznie niższe koszta produkcji urządzenia pozwolą na jego 

upowszechnienie oraz na zmniejszenie kosztów badania pacjenta

1. Wprowadzenie
Paskowy pozytonowy tomograf emisyjny
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1. Wprowadzenie
Schematyczna budowa tomografu J-PET
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1. Wprowadzenie
Zasada działania tomografu paskowego
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Żródło: Pezentacja „Cechowanie energetyczne detektorów paskowych” , Sympozjum PET. 2012, T. Bednarski, E. Czerwiński

Miejsce uderzenia kwantu 
gamma w scyntylator wzdłuż 
scyntylatora wyznaczane 
jest z wykorzystaniem 
metody Compressive 
Sensing

Rysunek opracowany przez 
Lecha Raczyńskiego
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1. Wprowadzenie
Scyntylatory plastikowe
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Wady:

 - niska liczba atomowa Z
 - umiarkowana wydajność 
świetlna – rzędu 10 tys. 
fotonów/MeV (dla porównania BGO 
ma około 8,2 tys. fotonów/MeV)

Zalety:

 - krótki czas zaniku sygnału – rzędu 
pojedynczych ns
 - łatwe sterowanie właściwościami 
poprzez modyfikację składu 
chemicznego
 - wysoka transparencja dla światła 
widzialnego
 - niski koszt produkcji
 - możliwość wyprodukowania 
scyntylatorów o dużych rozmiarach

Na podstawie prezentacji Łukasza Kapłona “METODY SYNTEZY SCYNTYLATORÓW POLIMEROWYCH”, wygłoszonej na Sympozjum PET 2012



1. Wprowadzenie
Scyntylatory – zasada działania
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Scyntylator – materiał, w którym część padającego promieniowania jest 
absorbowana, a następnie emitowana na skutek luminescencji

Scyntylator nieorganiczny – w wyniku absorpcji promieniowania, elektrony 
przechodzą do stanów wzbudzonych, a następnie powracają do pasma 
podstawowego emitując światło

Scyntylator organiczny polimerowy – związek węglowodorów 
aromatycznych zawierających pierścienie benzenowe – złożone wieloatomowe 
molekuły;
całe molekuły przechodzą do stanu wzbudzonego, następnie część energii 
oddawana jest w postaci ciepła, a w końcu emitowany jest kwant światła przy 
powrocie do stanu podstawowego

   Na podstawie hasła Scyntylacja w polskiej Wikipedii



1. Wprowadzenie
Scyntylatory plastikowe
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Zasada działania organicznych scyntylatorów polimerowych

Podstawowy budulec węgiel 12C
Stan podstawowy 1s22s22p2

W związkach chemicznych 1s22s12p3 (Teoria Wiązań Walencyjnych)

Różne wartościowości węgla – kombinacje 4 walencyjnych orbitali 
elektronowych (jeden 2s, trzy 2p)

   Na podstawie książki “Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments” , Leo W.R. oraz hasła Scintillation w angielskiej Wikipedii 

Trygonalna konfiguracja – orbital 2s oraz 
dwa orbitale 2p są wymieszane (i tworzą 
wiązanie sigma) a jeden orbital 2p 
pozostaje niezmieniony. Ten orbital 
nazywany jest orbitalem π. Dwa 
oddziałujące orbitale π tworzą wiązanie π.



1. Wprowadzenie
Scyntylatory plastikowe
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W organicznych molekułach orbitale π oddziałują ze sobą, w wyniku czego 
powstaje wspólna płaszczyzna węzłowa (ang. common nodal plane). 
Zdelokalizowane elektrony mogą być wzbudzane przez promieniowanie.

W molekułach organicznych rozróżniamy 
wzbudzone stany elektronowe
i wibracyjne. 

Stany wzbudzone można również podzielić
na singletowe i tripletowe.

   Na podstawie książki “Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments” , Leo W.R. oraz hasła Scintillation w angielskiej Wikipedii 



1. Wprowadzenie
Scyntylatory plastikowe
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Deekscytacja zdelokalizowanych elektronów π powoduje luminescencję.

   Na podstawie książki “Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments” , Leo W.R. oraz hasła Scintillation w angielskiej Wikipedii 

Deekscytacja stanu singletowego prowadzi 
do fluorescencji. Czas od absorpcji do 
emisji jest rzędu pojedynczych ns.

Deekscytacja stanu tripletowego prowadzi  
do fosforescencji. Czas od absorpcji do 
emisji jest > 10 ns.

Zależnie od dE/dx, “szybkie” i “wolne” stany
są obsadzone w róznych proporcjach, które 
wpływają na kształ sygnału. Na podstawie 
kształtu sygnału można określić energię 
cząstki, która spowodowała scyntylację.



1. Wprowadzenie
Oprogramowanie GATE

GATE – Geant4 Application for Tomographic Emmision [4]
http://www.opengatecollaboration.org/ 

Cechy oprogramowania GATE:
- oprogramowanie Monte Carlo
- procesy fizyczne zaimplementowane z wykorzystaniem bibliotek Geant4
- prostota użytkowania (np. dodanie nowego procesu fizycznego wymaga 
dopisania jednej linijki kodu w języku skryptowym GATE)
- ułatwienia w definiowaniu złożonej geometrii tomografów (np. repeaters) 
- możliwość wykorzystania zaawansowanych fantomów medycznych, np. 
XCAT v.2 (fantom 4D)
- symulacje zjawisk zależnych od czasu (ruch detektora, wpływ oddechu fantomu, 
zmiana aktywności źródła)
- zastosowania: PET, SPECT, CT,  RT

Oprogramowanie zainstalowane jest na klastrze obliczeniowym CIŚ.
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1. Wprowadzenie
Przykładowe zastosowania GATE
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Ilustracje ze strony opengatecollaboration.org



1. Wprowadzenie
Implementacja procesów optycznych
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Procesy optyczne dostępne w GATE:

- scyntylacje
- rozpraszanie Rayleigh'a oraz Mie
- absorpcja
- luminescencja
- promieniowanie Czerenkowa
- efekty brzegowe (na granicy ośrodków)
- przesunięcie długości fali (ang. wavelength shifting)



1. Wprowadzenie
Implementacja procesów optycznych
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W symulacjach wykorzystywane są metody Monte Carlo, których istotą jest 
losowanie wielkości charakteryzujących proces z określonych rozkładów. 

Procesy optyczne mogą być symulowane dzięki podaniu empirycznych 
parametrów symulowanych materiałów.

Przykład: scyntylacje mogą być symulowane dzięki zdefiniowaniu widm emisji 
fotonów (stałych czasowych oraz rozkładów w postaci wketorów dla wolnej i 
dla szybkiej składowej), parametru określającego stosunek dwóch 
składowych oraz wydajności scyntylacji (wartości oczekiwanej oraz wariancji 
rozkładu normalnego).



1. Wprowadzenie
Tomograf J-PET w GATE
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Materiał EJ230 C10H11:
- gęstość: 1.023 g/cm3
- wydajność scyntylacji: 10240 1/MeV 
- współczynnik zał. światła: 1.58
- droga absorpcji: 110 cm

Geometria:
- rozmiar scyntylatora: 19x5x500 mm
- fotopowielacze zdefiniowane jako 

         powierzchnie dielektryk-metal
Źródła:

- wiązka, punkt, prostopadłościenny
         region

- kwanty gamma „back-to-back” 
         o energii 511 keV
Fizyka:

- efekt fotoelektryczny, efekt Comptona, scyntylacje, efekty na granicach 
  ośrodków, itd. 



2. Dotychczasowe wyniki

a) Symulacja sygnałów napięciowych

19

Paweł Kowalski
19

A

B

Wiązka kwantów gamma
 o energii 511 keV
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 A B

Source activity: 10 000

Miejsce uderzenia
kwantu gamma

- symulacja: wiązka 10.000 kwantów gamma skierowana prostopadle do scyntylatora
- większość wygenerowanych fotonów była przetransportowana do fotopowielaczy i zaabsorbowana 
w powierzchni dielektryk-metal



2. Dotychczasowe wyniki

a) Symulacja sygnałów napięciowych 
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A

B

Wiązka kwantów gamma
 o energii 511 keV



2. Dotychczasowe wyniki

a) Symulacja sygnałów napięciowych
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2. Dotychczasowe wyniki
Mapa wydajności dla układu dwóch detektorów

b) Mapa wydajności dla układu dwóch detektorów
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2. Dotychczasowe wyniki

c) Prędkość światła
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Obliczona prędkość światła jest mniejsza niż stosunek c/n ponieważ:
- rzeczywista droga przebyta przez foton jest większa
- w rzeczywistości fotony są absorbowane tuż przed osiagnięciem styku 
dielektryk-metal – ograniczenia Geant4

- “prędkość światła” została 
obliczona dla każdego fotonu jako 
stosunek Dd/Dt, gdzie:

Dd – odl. pomiędzy punktem 
scyntylacji a fotopowielaczem

Dt – czas pomiedzy chwilą 
scyntylacji a chwilą dotarcia fotonu 
do fotopowielacza
- maksymalna “prędkość” 
ograniczona przez sotsunek c/n 
(n zdefiniowane w symulacji - 1.58)



2. Dotychczasowe wyniki

Konferencje:
 - 2013.06.03-06 Cracow - Symposium on Applied Nuclear Physics 

and Innovative Technologies
 - 2013.06.28 Warsaw - Symposium of National Centre for Nuclear 

Research
 - 2013.09.19-22 Cracow - Symposium on Positron Emission 

Tomography

Publikacje:
 - Application of Compressive Sensing Theory for the Reconstruction 

of Signals in Polymer Scintillators, L. Raczyński, P. Kowalski, et al., 
Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement

 - w trakcie pisania: Simulations of J-PET detector response with 
GATE package, Bio-Algorithms and Med-Systems
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3. Cel doktoratu

Cel podstawowy:

1. Przygotowanie narzędzia Monte Carlo do pełnej 
symulacji J-PET (konieczna konfrontacja danych 
eksperymentalnych z wynikami symulacji)

2. Wykorzystanie przygotowanego narzędzia do 
optymalizacji parametrów docelowego urządzenia

Cel dodatkowy: wsparcie użytkowników GATE               
w Centrum Informatycznym Świerk
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3. Cel doktoratu

Zadania na najbliższe tygodnie:

1. Zbadanie zależności DOI (Depth of Interaction) dla 
różnych rodzajów scyntylatorów przy dużej statystyce

2. Zbadanie efektów związanych z owinięciem 
scyntylatora materiałami o różnych wartościach 
współczynnika odbicia światła

3. Wyznaczenie macierzy kowariancji dla układu dwóch 
detektorów
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4. Podsumowanie

Wnioski:

1. Dzięki symulacjom w GATE możliwe będzie 
zoptymalizowanie geometrii tomografu J-PET

2. Symulacje umożliwią zbadanie efektów trudno 
mierzalnych (np. DOI)

3. Klaster obliczeniowy w CIŚ może być z powodzeniem 
wykorzystywany nie tylko to obliczeń na potrzeby 
energetyki jądrowej, ale i na potrzeby fizyki 
medycznej
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Dziękuję za uwagę


