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AMAÇ

Bu projenin amacı, CdZnTe tabanlı gama algılayıcıların

geliştirilerek, hastanelerin nükleer tıp ünitelerinde

kullanılabilecek özelliklerde Gama-prob (GP) ve Gama-

kamera (GC) prototiplerinin üretilmesidir.

Üretilen prototipler fantom ve klinik olarak test edilecektir.



CdZnTe X ve gama ışını
algılayıcı sistemleri
 Neden CdZnTe?

 Yüksek bant aralığı (~1.6 eV) ile soğutma
gerekmeden çalışma imkanı!

 Yüksek atom numarası (Z~50) ve büyük
yoğunluk (5.8 gm/cm3) ile bir kaç mm 
kalınlıkta yüzlerce keV fotonları etkili
durdurabilme.

 Kompakt üretim, çok iyi enerji, iyi
görüntüleme çözünürlüğü, yüksek atım
oranlarında operasyon.

CdZnTe problemli yönleri: 

 Deşik yük toplanması problemi.

 Kristal üretimi zor ve zahmetli

 Kristal ve elektronik pahalı (satın alınması
güç, kritik teknoloji)



CdZnTe - sintilatör karşılaştırması 1
CdZnTe enerji çözünürlüğü daha iyi (%9-10 NaI yerine %3-4)



CdZnTe - sintilatör karşılaştırması 2
 Daha iyi durdurma gücü

(stopping power)

 Kompakt üretim ve küçük
piksellerle hedef bölgeye
daha yakın olma şansı ve
böylece daha iyi görüntüsel
çözünürlük
(CdZnTe <2.5 mm, NaI için
tipik 4 mm)

 Algılayıcı yüzey alanının
tamamını kullanabilme
(Anger kameralarla
kıyaslandığında) 

 Daha az zırhlama, hafiflik



Proje amaçları I: Gama-problar
Sentinel Lenf Nodu
Biyopsisi: 

 Meme Kanseri

 Malign Melanoma

 Vulva ve serviks
kanserleri



Proje amaçları II:
Elle tutulabilir gama kameralar

•Sentinel lenf nodlarının anlık tespit edilmesi
•ROLL: Radio-guided occult lesion
localisation
•SNOLL: Sentinel node and occult lesion
localization
•Araştırma: Hızlı ve yüksek çözünürlükle Tc-
99m işaretlenmiş dokuların görüntülenmesi



Kristal büyütme ve kesme - ODTÜ KBL

Kristal büyütme Vertical Bridgeman
sistemi

simülasyonlar



Temiz oda işlemleri…

Kristal yüzeylerinin temizlenmesi, fotolitografi,  elektrotların dökülmesi ve
pasivasyon

Abant İzzet Baysal (NÜRDAM), ODTÜ (KBL), Sabancı Üniversitesi (SUNUM)



Anot / katot geometrisinin belirlenmesi: Benzetimler
Sabancı Üniversitesi



Anot / katot geometrisinin belirlenmesi: Benzetimler
Sabancı Üniversitesi



Çözünürlük (kaynak @1cm):
0.5 cm, 15 derece



Gama-kamera tasarımı, benzetimler
Sabancı Ün.

Geant pozisyonları

piksel ölçeği ve yumuşatma



Elektronik tasarım - protipleme



Mekanik tasarım-prototipleme



Mekanik tasarım - prototipleme



Gama-prob beklenen teknik
özellikler
Özellik Minimum -

maksimum
Beklenen Notlar

Radyal hassasiyet
dağılımı (@30 cm)

30o - 75o 40o benzetimlerle uyumlu

FWHM çözünürlük
(@1 cm)

10 mm - 20 mm 10 mm benzetimlerle uyumlu

Nokta kaynak
hassasiyeti (cps/kBq)

3 - 15 >8 benzetim/ölçüm yapılmadı

Görüş alanı dışı / içi
oranı

0.1 - 2% 0.2% benzetimlerle uyumlu

Probe çapı (mm) 15-16 <20 şu anda 23.5mm 

Probe ağırlığı (gr) <250 şu anda 240 gr

Sayım aralığı (cts/s) <10000 ölçüm yapılmadı

Enerji çözünürlüğü
(@ 140 keV)

3-6% 5% ölçüm yapılmadı



Gama kamera örneği
4 x SRE 4001 + GamaCam (IDEAS) 



Gama-kamera tasarımı, mekanik ve elektronik, 
İleri Teknolojiler Ar-Ge ve Sabancı Ün.

Medium energy GP



Gama-kamera beklenen teknik özellikler

Özellik Minimum -
maksimum

Beklenen Notlar

Enerji aralığı (keV) 20 - 600 keV 25 - 350 30 - 350 ticari sistem ölç.

Enerji çözünürlüğü
(@ 140 keV)

3-6% 5% %5 ticari sistem ölçülen

Pixel büyüklüğü 1x1 - 2x2  mm 1.6x1.6 mm 1.6x1.6 mm M1085

Kamera alanı 4x4 - 6x6 cm2 5x5 cm2 5x5 cm2  (M1085)

Kolimatör I (hexagonal)

Derinlik: 30mm Delik çapı: 
2.5mm

Septa:
0.5mm

Üretim için İstek Savunma
ile çalışılmaktadır.

Çözünürlük: 12.1 mm 
(@10cm)

Hassasiyet
775 c/min/µCi

Penetre
%0.04

ASIC: 4 x 256 kanal SRE4001 (IDEAS)
Okuma elektroniği: IDEAS GamaCam* 



Sonuçlar
 Türkiye’de ilk kez CdZnTe bazlı gama-prob ve gama kamera üretimi

için çalışmalar devam ediyor
 CdZnTe kristaller ODTÜ-KBL’de büyütülüyor. X ışını algılayıcılarında

beklenen direnç değerleri yakalandı.
 Okuma elektroniği Sabancı Üniversitesi tarafından tasarlanıyor. Ayrıca

ilk testler Sabancı Üniversitesi’nde gerçekleştiriliyor. Gama-prob
elektroniği tamamlandı, testler yapılacak. Gama-kamera Altium
tasarımı bitti, devreler üretilecek.

 Mekanik tasarım, kontrol elektroniği ve pazar araştırması İleri Ar-Ge 
tarafından gerçekleştiriliyor.

 Kolimatörler Türkiye’de bir şirket tarafından üretilecek.
 Fantom ve klinik testler medikal araştırma personeli tarafından

yürütülecek. 
 Şubat 2021’de sonlanacak projede ilk prototipler ortaya konmuş olacak.

Gelecek

Charge sensitive preamplifier (önyükseltici) entegre tasarımı
Application specific integrated circuit ASIC tasarımı
%100 yerli prob ve kamera!



EKSTRA



Daha gelişmiş ticari uygulamalar

kardiyak meme

tüm vücut gama kamera

çok delikli pinhol kamera sistemi



Geliştirme aşamaları

1. CdZnTe kristalinin yüksek kalitede ve projenin gerektirdiği boyutlarda üretimi ve

karakterizasyonu.

2. CdZnTe kristalinin yüzeyinin algılayıcı üretimine hazırlanması. Kesme ve parlatma

işlemleri yapılarak yüzey pürüzlülüğü (roughness) <1 nm

3. Algılayıcı aygıt piksel geometrisinin benzetimler yardımı ile tasarlanması, fotolitografi

ile kristal yüzeyine aktarılması, kristalin PCB kart üzerine yerleştirilmesi.

4. Okuyucu devrenin ve diğer elektronik bileşenlerin tasarlanması ve testleri ve üretilmesi.

5. Gama-prob ve gama-kamera cihazlarının mekanik aksamının (kol, zırh, kolimatör,

kontrol ünitesi) tasarımı ve üretilmesi

6. Cihaz entegrasyonu ve laboratuvar testlerinin yapılması. Bu aşamada, laboratuvarda

gama ışınına duyarlılık testleri yapılacaktır.

7. Fantom ve gerçek hastalar üzerinde klinik testlerin yapılması

8. Üretilen ve test edilen cihazın ticari pazara hazırlanması.



CdZnTe algılayıcılarının uygulama
alanları

ASTROFİZİK
MEDİKAL GÜVENLİK

Karadelik ve nötron yıldızları
Gama ışını patlamaları
Güneş patlamaları
Beyaz cüceler

• Kirli bomba bulucular
• Havaalanı tarayıcıları
• Gümrük tarayıcıları
• Kompakt Compton 

görüntüleme sistemleri
ve izotop algılayıcıları

CdZnTe kristal IR 
görüntüleme sistemlerinin
alttaş malzemesidir!

• SPECT
• kardiyak
• mamografik (MBI)

• Kemik dozimetresi
• Diş görüntüleme
• PET 
• PEM (mamografik)
• Gama-prob





14 bit digitizer for
pre-amp output
investigation.

16 piksel NIM bazlı
kalibrasyon sistemi ve
Labview kontrollü 3 eksenli
robot.

16 piksel CdZnTe
Redlen + eV Product preamp

+ 4 Radyoaktif kaynak, Co, Am, Cd,Cs
ve 3 kolimatör, 0.3 mm, 0.7 mm

Sabancı Üniversitesi HEALAB 
okuma elektroniği ve CdZnTe
test merkezi



Elektrot geometri optimizasyonu…
REDLEN ~20x20x5mm
CREATIVE ELECTRON…



Tubitak Projesi:

prototip çizgi CdZnTe görüntüleme sistemi
4 kristal, 40 mm x 40 mm alan, 32 x 32 (eşdeğer) piksels 4 RENA 3b ASIC ile okunur.

Benzetimler

redo



Gama-prob tasarımı, mekanik I
İleri Teknolojiler Ar-Ge ve Sabancı Ün.

Mekanik model ve Benzetimler





Fantom ve klinik testler

 Fantom testleri
 Çeşitli derinliklere konarak 

radioizotopların tespit edilme 
duyarlılıkları  değerlendirilecek

 Cps/MBq analizi
 Derinlik analizi
 Background 

değerlendirilmesi/ekstraksiyonu

 Klinik testler
 Fantom testlerini geçen prob ile 20 

hasta üzerinde yapılacak.
 Sayımlar elde bulunan ticari Gama 

prob cihazı ile karşılaştırılarak :
 Sayım doğruluğu
 Lokalizasyon doğruluğu
 Background subtraksiyon doğruluğu 

değerlendirilecek

realistik fantom
testleri
www.surgigate.com


