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Gamma Spectrum analysis  



GAMMA-RAY SPECTROMETER 
       A Gamma-Ray Spectrometer (GRS)  is an instrument for measuring the 
distribution (or spectrum) of  the intensity of  gamma radiation versus the energy 
of each photon. The gamma spectrum is characteristic of the gamma-
emitting nuclides contained in the sample. 

   Environmental sample spectrum 

NAA Sample spectrum 

NORM gamma spectrum 
 Arial gamma survey 
 Ground gamma survey 

องคป์ระกอบของงานวเิคราะห ์
1. เครือ่งมอืวเิคราะหแ์ละการใชฟั้งกช์นั 
2. การเตรยีมตัวอยา่ง 
3. การวเิคราะหส์เปกตรัม 
4. การรายงานผลวเิคราะห ์



หวัขอ้บรรยาย 

 Gamma spectrum analysis  
   - Principle of gamma spectrum analysis      - Nuclide identification 

   - Counting statistics                                       - Quantitative analysis 

   - Net area calculation                                     - Efficiency calibration  

   - Energy calibration                                       - Minimum detectable activity 



Principle of gamma spectrum analysis 

 การวเิคราะหส์เปกตรัมรังสแีกมมา แบง่เป็น 2 สว่น : การวเิคราะหเ์ชงิคณุภาพ  (Qualitative 
analysis) จากตําแหน่งพคีพลังงาน (Energy peak) และ การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 
(Quantitative analysis) จากอตัรานับรังสทีีพ่คี (Peak count rate) ซึง่จะเชือ่มโยงกนั 

 

 ความเชือ่มั่นในการวเิคราะหส์เปกตรัมทกุครัง้ คอื การระบตํุาแหน่งพคีพลังงานและการอา่นจํานวน
นับใตพ้ืน้ทีข่องแตล่ะพคีพลังงานนัน้ๆ อยา่งแมน่ยํา ซึง่กระบวนการวเิคราะหส์ามารถทําไดด้ว้ย
ตนเองโดยผูป้ฏบิัตงิาน (Manual)  วธิกีารนีแ้มว้า่นักวจัิยบางทา่นมองวา่น่าเชือ่ถอืและปลอดภัยกวา่ 
แตพ่คีพลังงานเดยีวอาจใชเ้วลา 20-30 นาทหีรอืมากกวา่นัน้  

 

 การใชซ้อฟตแ์วรค์อมพวิเตอร ์จะชว่ยใหส้ามารถวเิคราะหตํ์าแหน่งพคีหลายตําแหน่งในสเปกตรัม
เดยีวกนัไดใ้นเวลาอนัสัน้ มคีวามสะดวกและประหยัดเวลา แตก่ารออกแบบ algorithm มหีลากหลาย
วธิ ีดังนัน้จงึมกีารวจัิยดา้นสมรรถนะของซอฟตแ์วรต์า่งๆ  “The 1995 IAEA intercomparison of 
gamma-ray spectrum analysis software”, Nucl. Instrum. Meth. A, 387, pp.416-432 (1997) 

        การวเิคราะหส์เปกตรัมรังสแีกมมาเป็นสิง่สําคัญควบคูก่ับการใชร้ะบบวัดสเปกตรัมรังสแีกมมาใน
งานดา้นตา่งๆ เชน่ Environmental Monitoring, Body Burden Analysis, Nuclear Waste Assay, 
Safeguards and other applications ปัจจัยทีต่อ้งทําความเขา้ใจ มดีังนี ้ 

      Comparison of the activity determined for the 
Co-60 source using each software; Z(1173) and 
Z(1332) are the Z-Scores calculated using the 1173 
and 1332keV transitions, respectively, and 𝜎1173(%) 
and 𝜎1332(%) are the area percent uncertainties. 

𝑍𝑖 =
𝑥𝑖 − �̅�
𝜎

 Z-Scores: 



        ขอ้มลูพืน้ฐานทีไ่ดจ้ากสเปกตรัม (Peak channel, Peak count rate) จะนําเขา้สูก่ระบวนการ
วเิคราะห ์(Energy calibration, Peak efficiency)  และไดผ้ลการวเิคราะหใ์นเชงิคณุภาพและเชงิ
ปรมิาณ (Radionuclide, Radioactivity) 



Covell’s method based on peak count summation   
Peak fitting method by least squares calculation 

Peak Area & Error 

Calculated by peak area, counting time, peak 
efficiency and other corrections 

γ-ray Intensity & Error 

Peak Efficiency 

(A) γ-ray energy determined from the peak channel  
(B)  Peak channel and peak region from γ-ray energy 

 P(ch)        E(keV) 
 FWHM 

Sample name, Date & place of sampling, Weight & height,  
File name, Date of meas., Counting time, System No., etc. 
Method (A or B), Energy calib., Peak efficiency, BG, etc. 

Input Item 
Information & Conditions 

of Measurement and Analysis 

Ge Detc. 

Numerical spectrum data, ROI data, Data format  
0 ch : Live time, 1 ch : True time, Others : count/ch Reading Data from MCA MCA 

(A)  Automatic peak search : wide application 
(B)  Previously assigned nuclides : routine monitoring Peak Search       Assigned RI 

(A)                      B) 

Radioactivity Nuclear Data 
    Library 

Nuclear data : Half-life, γ-ray energy, Emission ratio, 
Related γ-rays, (Decay mode, Production reaction) 

Output of Report 
Nuclide determined, γ-ray energy, Peak channel, Peak area, 
Radioactivity, Peak efficiency, Correction factors, etc. 

Flowchart of spectrum analysis Data acquisition Data analysis 



Counting statistics 
     การสลายตัวของสารกมัมันตรังสจีะเกดิแบบสุม่ในชว่งเวลา (Randomly in time) ดังนัน้การตรวจวดั
เหตกุารณ์ในชว่งเวลาจงึตอ้งใชห้ลักสถติเิขา้ชว่ยวเิคราะหค์า่นับวดัรังส ี(Counting statistics) เพือ่ให ้
สามารถประมาณความแมน่ยําทีว่ดัไดจ้ากความไมแ่น่นอน 
     ลักษณะการสลายตัวทางนวิเคลยีรจ์ะสอดคลอ้งกบัการกระจายเชงิสถติแิบบปัวซอง (Poisson 
distribution ) ซึง่เป็นกรณีจํากดัของการกระจายแบบทวนิาม (Binomial) สําหรับชว่งเวลาเป็นอนันต ์และ
จะใกลเ้คยีงกบัการกระจายแบบเกาสเ์ซยีน (Gaussian distribution) เมือ่เหตกุารณ์ทีต่รวจวดัมจํีานวนมาก 
 

      การกระจายทางสถติแิบบปัวซองสําหรับการตรวจวัดเหตกุารณ์ 𝑁 ครัง้ เมือ่คา่เฉลีย่เป็น 𝑁� จะมรีปู
สมการเป็น: 

𝑃(𝑁) 

และมคีา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 𝜎 เทา่กบั 𝑁 เสน้กราฟของ 𝑃(𝑁) สําหรับ 𝑁 เทา่กบั 3 และ 10 แสดงในรปู 
ในกรณี 𝑁� = 3 ความโคง้จะไมส่มมาตรและมคีณุสมบัตทิี ่𝑁� ไมใ่ชค่า่ทีน่่าจะเป็นไปไดม้ากทีส่ดุ แต่
ใกลเ้คยีงกนั อยา่งไรก็ตาม เมือ่ 𝑁� เพิม่ขึน้ ความโคง้จะสมมาตรมากขึน้ และเขา้ใกลก้ารกระจายแบบ
เกาสเ์ซยีน 

𝑃(𝑁) =
𝑁�𝑁𝑒−𝑁�

𝑁!
 

𝑆𝑆𝑆𝑒 𝑝𝑝𝑆𝑝𝑒𝑝𝑝𝑝𝑒𝑝: 
 𝑀𝑒𝑀𝑀:   𝑁� = 𝑝𝑀 
 𝑉𝑀𝑝𝑝𝑀𝑀:  𝜎2 = 𝑝𝑀 
 
𝑃𝑝𝑒𝑃𝑝𝑃𝑝𝑒𝑃 𝑆𝑆. : 

𝜎 = 𝑁� 

𝑝 = 𝑝𝑠𝑃𝑃𝑒𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑆𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 



การกระจายแบบเกาสเ์ซยีน (Gaussian distribution) รปูสมการเป็น:  

      อนิทกิรัล (Integral) ของพืน้ทีใ่ตเ้สน้โคง้เกาสเ์ซยีน มกัใชเ้พือ่รายงานความคลาดเคลือ่น (Error) ในแง่ของระดบั
ความเชือ่มัน่ (Confidence level) เป็นเปอรเ์ซน็ต ์ 
 

      ตวัอยา่ง เชน่ คา่ทีร่ายงานเป็น 64 ± 8 นัน้ 8 จะเทา่กบั 1𝜎 และเป็นตวัแทน 68% ของพืน้ทีภ่ายใตเ้สน้โคง้เกาส์
เซยีนทีเ่หมาะสําหรับ 𝑁� = 64 อาจกลา่ววา่เป็นคา่ทีม่คีวามมัน่ใจถงึ 68% หากวัดซํา้ ตามปกต ิMCA สว่นใหญจ่ะใช ้
(Critical level: LC ) ที ่1.65𝜎 ซึง่สอดคลอ้งกบัระดบัความเชือ่มัน่ 90% และมกัจะใชโ้อกาสเกดิความคลาดเคลือ่นที่
ระดบัความเชือ่มัน่ 50% ผูใ้ชส้ามารถตัง้คา่ระดบัความเชือ่มัน่เป็นคา่อืน่ได ้ดงัตาราง: 

𝑁� 𝑁� + 𝜎 𝑁� − 𝜎 

𝑃(𝑁) 

𝑃(𝑁) =
1

2𝜋𝑁�
∙ 𝑒−𝑥2 2𝑁�⁄ =

1
𝜎 2𝜋

∙ 𝑒−𝑥2 2𝜎2⁄  

𝑊ℎ𝑒𝑝𝑒: 𝑥 = 𝑁 −𝑁� 

𝑃(𝑁) = 𝑃𝑝𝑆𝑝𝑀𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑝𝑝𝑆𝑀 𝑓𝑠𝑀𝑃𝑝𝑝𝑆𝑀 

𝑃(𝑁) 



      เนือ่งจากความไมแ่น่นอนของคา่นับรังสเีป็นไปตามการกระจายแบบสถติปัิวซอง มคีา่เบีย่งเบน
มาตรฐาน 𝜎 เทา่กบั 𝑁  ในการปรับความแมน่ยํา (accuracy) สามารถทําไดโ้ดยสงัเกตเหตกุารณ์นาน
ขึน้หรอืการเพิม่จํานวนนับรังส ีซึง่อาจใชห้วัวดัรังสทีีป่ระสทิธภิาพมากขึน้ หรอืเพิม่เวลานับรังสใีหม้ากขึน้ 
วธิหีลังมักใชเ้สมอ ดังตัวอยา่งในตารางเปรยีบเทยีบการตัง้เวลาวดัรังสรีะหวา่ง 1 และ 2 ชัว่โมง  

   เมือ่ลองพจิารณาผลการนับรังสรีะดับตํ่า (Low level) จากตัวอยา่ง ซึง่ไดจํ้านวน 56 counts/10 นาท ี
และวดัรังสพีืน้หลังได ้38 counts/ 10 นาทโีดยไมม่ตีัวอยา่ง จํานวนนับสทุธ ิคอื 56–38 = 18 counts 

     การเพิม่ความแมน่ยําทําไดโ้ดยการนับรังสพีืน้หลังในชว่งเวลาทีน่านขึน้ เพือ่ใหไ้ดค้า่ความ
คลาดเคลือ่นนอ้ยลง รวมถงึการใชส้ดัสว่นเวลานับรังสทีีเ่หมาะสมสําหรับแตล่ะตัวอยา่งทีว่เิคราะห ์ 
     จากตัวอยา่งขา้งตน้ ถา้เพิม่เวลานับรังสพีืน้หลังเป็น 100 นาท ีไดจํ้านวนนับ 380 counts จํานวนนับ
สทุธจิะเป็น 56 – (380/10) = 18 counts  

Counting time  Number of count Standard deviation Accuracy 

1 hour 564 𝜎 = 564 ≈ 24 24/564 = 4.3% 

2 hours 1133 𝜎 = 1133 ≈ 34 34/1113 = 3.0% 

    ในทางปฏบิัตจํิานวนนับรังสรีวม (𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 ) เป็นผลจากคา่นับรังสขีองตัวอยา่ง (𝑁1) และคา่นับรังสพีืน้
หลัง (Background) (𝑁2) ดังนัน้ความไมแ่น่นอนของจํานวนนับรังสรีวมจงึไดรั้บผลจากการกระจายคา่เชงิ
สถติ ิ2 กลุม่รว่มกนั ความคลาดเคลือ่นทีเ่กดิขึน้จากการรวมหรอืหกัลา้งกันนี ้จะตอ้งใชก้ารวเิคราะหค์วาม
คลาดเคลือ่นรว่มทางสถติ ิ(Error propagation) ดังนี ้

𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑁1 ∓ 𝑁1 ∓ 𝑁2 ∓ 𝑁2   จะได ้  𝜎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝜎1 2 + 𝜎2 2 

ความคลาดเคลือ่น (𝜎) = 56 + 10 100⁄ 2 × 380 = 56 + 3.8 ≈ 7.7   คดิเป็น 7.7/18 = 43% 

 ความคลาดเคลือ่น (𝜎) = 56 + 38 = 94 ≈ 9.7  คดิเป็น 9.7/18 = 54% 



Net area calculation 
      ในกรณีทีพ่คีพลังงานอยูบ่นบรเิวณรังสพีืน้หลัง (Background: B) แบบไมส่ามารถแยกหกัลบดว้ย
สเปกตรัมของรังสพีืน้หลังได ้มักจะใชว้ธิทีางเรขาคณติหักลบพืน้ทีรู่ปสีเ่หลีย่มคางหม ู(Trapezoidal 
area) ใตพ้คีพลังงานออกเพือ่ใหไ้ดพ้ืน้ทีจํ่านวนนับสทุธ ิ(Net area: A) ดังรปู  (Covell’s Method) 

    เนือ่งจากพืน้ทีส่ ีเ่หลีย่มคางหมไูมข่ึน้กบัการกระจายเชงิสถติ ิ
แตจ่ะขึน้กบัความคลาดเคลือ่นของจํานวนนับรังสทีีช่อ่งวเิคราะห ์
(Channel number) 𝐿 และ 𝐻 (𝐵1และ𝐵2) ซึง่จะมผีลตอ่แนว
เสน้ตามแกนนอนตลอดแนว ดังนัน้ 

โดยที่ ∶  𝑀 = จํานวนชอ่งวเิคราะหร์ะหวา่ง 𝐿 ถงึ 𝐻 

ความคลาดเคลือ่นของจํานวนนับสทุธปิระมาณไดด้ังสมการ: 

𝐴 = 𝑃 −
𝑀
2
𝐵1 + 𝐵2  

โดยที่ ∶  𝑃1 …𝑃𝑛 เป็นจํานวนนับภายในชอ่งวเิคราะห ์L และ 𝐻 

การเบีย่งเบนของคา่นับสทุธใินฟังกช์นัของ 𝐴 = 𝑓 𝑁1𝑁2 …𝑁𝑛  

𝑃 = จํานวนนับรังสรีวมระหวา่งชอ่งวเิคราะห ์L ถงึ 𝐻 
𝐵1,𝐵2 = จํานวนนับรังสทีีช่อ่งวเิคราะห ์L และ 𝐻 

END-POINT AVERAGING 
หากจํานวนนับรังสพีืน้หลงัมคีา่มากเทยีบ
กบัจํานวนนับใตพ้คี ควรเฉลีย่คา่จํานวน
นับรังสพีืน้หลงัทีช่อ่งวเิคราะหข์า้งเคยีง 

𝐵1 = �𝑁𝑖

𝐿+𝑘

𝐿−𝑘

2𝑘 + 1�  

𝐵2 = �𝑁𝑖

𝐻+𝑘

𝐻−𝑘

2𝑘 + 1�  

𝐻 + 𝑘 𝐻 − 𝑘 
L−𝑘 L+𝑘 

𝐵1 𝐵2 



  Peak Fitting Method using Least Squares 

Doublet Peak P1 

P2 

Peak function F(i) = B(i) + G(k,i) 
B(i) = a + b i + c i 2 + d i 3  + ……. 
G(k,i) =ΣAK exp { - 2.773 (PK - i) 2 / WK

2 } 
i is channel number,  K is number of peaks.  
a, b, c, d, AK(Peak height), PK(Peak channel), 
WK(FWHMK) are unknown parameters to be 
determined by least squares fitting method.  

Peak Area : S K = 1.064 AK WK 

Modified Covell’s Method 

Peak of interest 
Interfering peak 

PA PB2 

SA+B1 

PB1 

SB2 

L H 

Peak for correction 

ในกรณีทีม่กีารทับซอ้นกนัของพืน้ทีพ่คี การพจิารณาจํานวนนับสทุธจิะซบัซอ้น ตอ้งพึง่พาการคํานวณเฉพาะ 

Peak Area : SA = SA+B1 - αSB2 

   Counting Error σ= √(σ2
A+B1 +α2σ2

B2 ) 
 SA+B1  : Peak area in the region (L ~ H) including  
                interfering peak (PB1) 
 SB2   : Peak area for other γ-rays from the same  
               nuclide which emits the interfering γ-rays. 
 α    : Correction factor = (a1 / a 2) (ε1 /ε2) 
 a1,2    : γ-emission ratios, ε1, 2 : Peak efficiency 
 Peak Area : S B1  = αS B2  

(Polynomial) 

(Gaussian) 



Energy calibration 

โดยที:่ 𝑥 = ตําแหน่งชอ่งวเิคราะหพ์ลงังาน  

       ระบบวเิคราะหส์เปกตรัมพลังงานจะตอ้งปรับเทยีบพลังงานทีตํ่าแหน่งชอ่งวเิคราะหพ์ลังงานกอ่นใชง้าน
ดว้ย standard source ทีท่ราบคา่พลังงาน โดยสรา้งขอ้มลูความสมัพันธร์ะหวา่ง (gamma energy:𝐸) และ 
(peak channel:𝑥 ) และวเิคราะหด์ว้ยวธิกํีาลังสองนอ้ยทีส่ดุ (least square fit) เพือ่ใหไ้ดเ้สน้กราฟทีเ่ขา้กบั
ขอ้มลูไดด้ทีีส่ดุ ซึง่สมการพชีคณติ Polynomial ทีเ่ลอืกใชอ้าจอยูใ่นรปู  first-order หรอื second-order  

𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺 𝑺𝒐𝑺𝑺𝒐:          𝐸 = 𝐴 + 𝐵𝑥 + 𝐶𝑥2      
(Quardratic equation)  

 𝑭𝑭𝒐𝑭𝑭 𝑺𝒐𝑺𝑺𝒐:         𝐸 = 𝐴 + 𝐵𝑥       
                  (Linear equation) 

𝑝 = 𝐴 + 𝐵𝑥 + 𝐶𝑥2 + 𝑆𝑥3 + ⋯     (General Polynomial equation )  

 สมการ second-order จะใชใ้นการปรับเทยีบพลังงาน 
เพือ่ขจัดความคลาดเคลือ่นและใหผ้ลการปรับเทยีบ
ชอ่งพลังงานทีแ่มน่ยํามากตลอดชว่งพลังงาน  

     โดยท่ัวไประบบวเิคราะหส์เปกตรัมรังสแีกมมาจะประกอบดว้ย Preamplifier, Amplifier, และ ADC ทีม่ี
ความเป็นเชงิเสน้สงู มักใชก้ารปรับเทยีบเทยีบสมการเสน้กราฟแบบ first-order   
         ตัวอยา่งเชน่ ระบบวเิคราะหม์คีวามไมเ่ชงิเสน้ของ preamplifier และ Amplifier นอ้ยกวา่ 0.05% และ
ของ ADC=0.025% ดังนัน้ความไมเ่ป็นเชงิเสน้รวมกนั คอื: 

หากพจิารณาความคลาดเคลือ่นเมือ่ใชก้บั MCA ทีม่ ี
จํานวนชอ่งวเิคราะห ์2048 ชอ่ง ความคลาดเคลือ่น 
จะอยูท่ี ่ 0.00075 x 2048 = ±1.5 ชอ่ง 

 สมการ first-order ทีใ่ชใ้นการปรับเทยีบพลังงาน 

      In some MCAs, a simple two-point energy 
calibration is used to determine both the offset 
and slope by the linear equation: E = mx+b. 



Nuclide identification 
 การระบชุนดิของนวิไคลด ์เป็นขัน้ตอนวเิคราะหเ์ชงิคณุภาพ ในการวเิคราะหส์เปกตรัมรังสแีกมมา 
 สามารถทําไดโ้ดยผูป้ฏบิัตงิาน (Manual) เริม่จากการเลอืกพคีพลังงาน (Peak search) ทีตํ่าแหน่ง

กึง่กลางพคี (Peak centroid) และคน้ขอ้มลูจากตารางนวิไคลด ์แตไ่มส่ะดวก 
 การระบชุนดินวิไคลดอ์ตัโนมัตดิว้ยซอฟตแ์วร ์ระบบจะทําการแจกแจงพคีซอ้นทับ (Overlap peak) และ

สบืคน้พคีพลังงานทีตํ่าแหน่งกึง่กลางพคีในชว่งพลังงานทีกํ่าหนดไว ้จากฐานขอ้มลูนวิไคลดใ์นระบบ 
(Nuclide libraries) และบันทกึชนดินวิไคลดท์ีพ่บลงบนตําแหน่งพคีในสเปกตรัมรังสแีกมมา 

 ความเชือ่มั่นของการสบืคน้ (ID confidence) ขึน้กบัความแมน่ยําในการปรับเทยีบพลังงานและการหา
ตําแหน่งกึง่กลางพคีจากชอ่งวเิคราะหพ์ลังงาน 

Nuclide  
libraries 

Standard or 
user-generated 

Peak search Peak identified Peak labeling 
Nuclide or 
 Isotope 

 Identification 



Determination of peak center channel and FWHM 



FWHM as a Function of  Energy 

FWHM ( Full Width at Half Maximum) as a function of energy is also essential calibration for ;  
1) Determination of energy resolution,    2) Determination of channel region for peak analysis,   
3) Initial values in peak fitting method,    4) Estimation of multiplicity of peaks. 

FWHM 
2 can be fitted to a straight line. Value  

of A (at E=0) corresponds to electrical noises,  
and the slope B to statistical fluctuation. 

FW
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M
 2  

2 
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FWHM 2 = A+BE FW
H

M
(k

eV
) 

Energy E(keV) 

FWHM=(A+BE)1/2 

A and B were calculated 
by the least square fitting 
method for input data. 



Nuclide identification report (GENIE-2000)  

      The branching ratio (or yield) is 
used to correct the number of gamma 
rays observed to obtain the number 
of disintegrations of the source.  



Quantitative analysis 
     ขัน้ตอนสดุทา้ยของการวเิคราะหส์เปกตรัมรังสแีกมมา เป็นการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ โดยพจิารณาจาก
ความเขม้กมัมันตภาพของแตล่ะนวิไคลด ์(ไอโซโทป) จากสเปกตรัมรังสแีกมมาจะเห็นวา่ จํานวนนับรังสี
สทุธใิตพ้คี (Net area) จะเป็นสดัสว่นกบัความเขม้กมัมันตภาพ (Activity) แตจ่ะตอ้งคํานงึถงึปัจจัยทีม่ผีล
ตอ่การตรวจวดั ไดแ้ก ่
 

 ประสทิธภิาพการตรวจวัดของหัววดัรังส ี(Detection efficiency) ซึง่จะขึน้กบัพลังงาน 
 ประสทิธภิาพการตรวจวัดจากผลของตัวอยา่งและปัจจัยอืน่  
 อตัราสว่นของกิง่การสลายตัวใหรั้งสแีกมมา (branching ratio or yield)  
 ครึง่ชวีติของไอโซโทป (Half life) ทีว่เิคราะห ์

โดยที:่  Yield (a)  = the branching ratio fraction  
            Live time =  the actual ADC live time in seconds  

     สมการของการหาความเขม้กมัมันตภาพของนวิไคลด ์ทีป่รับแกค้า่ปัจจัยซึง่มผีลตอ่การวดั ใน
หน่วย Becquerel (𝐵𝑞) เขยีนไดเ้ป็น 

  การปรับแกค้า่ครึง่ชวีติทําไดโ้ดยคณูคา่ความเขม้กมัมันตภาพดว้ยคา่ตัวประกอบเอกซโ์พเนนเชยีล 
การสลายตัว (Decay exponential factor) ของไอโซโทปนัน้ๆ 

𝐴(0) = 𝐴(𝑡)𝑒λ𝑡 
โดยที:่  𝐴(0) = 𝐴𝑃𝑝𝑝𝐴𝑝𝑝𝑝 𝑀𝑝 𝑝𝑝𝑆𝑒 𝑝0 
                𝐴(𝑡)= 𝐴𝑃𝑝𝑝𝐴𝑝𝑝𝑝 𝑀𝑝 𝑃𝑆𝑠𝑀𝑝𝑝𝑀𝑐 𝑝𝑝𝑆𝑒 
                    𝑝 = 𝑆𝑒𝑃𝑀𝑝 𝑝𝑝𝑆𝑒 
               λ = 𝑝𝑀2/𝐻𝑀𝑝𝑓 𝑝𝑝𝑓𝑒 



Efficiency calibration 
      ในสมการหาความเขม้กมัมันตภาพของนวิไคลด ์สําหรับการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณนัน้ คา่ประสทิธภิาพ 
(Efficiency) จะขึน้อยูก่บัปัจจัยตา่งๆ ไดแ้ก ่รปูทรงของตัวอยา่ง (Geometry) ปรมิาตร (Volume) ความ
หนาแน่น (Density) ธาตอุงคป์ระกอบ (Elemental composition) และระยะหา่งของตัวอยา่งกบัหวัวดัรังส ี
(Sample-Detector distance) ทีสํ่าคัญคอื ประสทิธภิาพการวดัของหัววดัรังสจีะแปรผันตามพลังงาน 
(Energy dependence) อยา่งมนัียสําคัญ ดังนัน้ จงึตอ้งมกีารปรับเทยีบประสทิธภิาพทีแ่ตล่ะตําแหน่งพคี
พลังงาน (Peak efficiency) 

      Energy 
dependency 

  Geometry 
dependency 

Self-absorption 
   Sum effect 

APPROXI. 

ｆ (E) ε(X) 

Ck 

Peak efficiency depends on  
γ- ray energy,  because of 
photon interaction with Ge.  
It is affected by geometrical  
condition and self-absorption  
to some extent. 

Self-absorption : In case of 
volume sample some γ-rays  
are absorbed in the matrix.  
Sum effect : When other γ- 
rays were detected at the  
same time, the peak counting  
rate will decrease.  

Peak efficiency depends on geo- 
metrical condition such as shape  
and volume of sample matrix.  
It is a little affected by γ- energy, 
self-absorption and sum effect. 

If the mutual dependency of  f (E) 
and ε(x) is almost negligible, peak 
efficiency can be simplified as the 
following equation. 

   ε(E,x) ≈ f (E).ε(x). Ck 
  

Peak counting efficiency does not change, 
except for special cases such as repair of Ge 
detector or change of dead layer. 



   เนือ่งจากประสทิธภิาพจะขึน้อยูก่บัหลายปัจจัย ในการวัดตัวอยา่งแตล่ะรปูทรงจงึตอ้งมกีารปรับเทยีบ
ประสทิธภิาพของพคีพลังงาน (peak efficiency) เฉพาะ โดยใชส้ารมาตรฐาน (Standard source) ทีม่ี
รปูทรงเดยีวกบัตัวอยา่งทีว่เิคราะห ์(Sample) และมหีลากหลายพลังงาน 

Peak Efficiency 

    ในระบบซอฟตแ์วรสํ์าเร็จรปู ขอ้มลูการปรับเทยีบจากสารมาตรฐานจะถกูป้อนเขา้ระบบ จากนัน้ขอ้มลู
เหลา่นีจ้ะถกูนําไปใชสํ้าหรับการปรับเทยีบประสทิธภิาพในภายหลัง และซอฟตแ์วรจ์ะปรับแกก้ารสลายตัว
ของสารมาตรฐานโดยอตัโนมัต ิดว้ยสมการ 

    ชดุขอ้มลูความสมัพันธร์ะหวา่งประสทิธภิาพของพคีพลังงาน (peak efficiency:ε) กบัพลังงาน (E) จะ
สรา้งขึน้ตามสมการ: 

𝐴(𝑡) = 𝐴(0)𝑒−λ𝑡 
โดยที:่  𝐴(0) = 𝐴𝑃𝑝𝑝𝐴𝑝𝑝𝑝 𝑀𝑝 𝑝𝑝𝑆𝑒 𝑝0 
                𝐴(𝑡)= 𝐴𝑃𝑝𝑝𝐴𝑝𝑝𝑝 𝑀𝑝 𝑃𝑆𝑠𝑀𝑝𝑝𝑀𝑐 𝑝𝑝𝑆𝑒 
                    𝑝 = 𝑆𝑒𝑃𝑀𝑝 𝑝𝑝𝑆𝑒 
               λ = 𝑝𝑀2/𝐻𝑀𝑝𝑓 𝑝𝑝𝑓𝑒 

              n ε= 
         A・a 

Peak Efficiency 
ε 

Peak efficiency is a calibration constant con- 
necting peak count rate to the radioactivity. 

ε: Peak efficiency 
 n : Counting rate  
 a : γ-ray emission ratio per disintegration.  

            Peak Area n = 
       Counting Time  

 Peak Count Rate  
n (cps) 

Radioactivity 
A (Bq) 

             n 
A =        ε・a 
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   For counting efficiency calibration of  Ge detector, a multi-nuclide γ-ray source emitting 
various γ- energies is often used to determine energy dependent peak efficiency function. 

Gamma- ray Spectrum of  Standard Source 

Pulse height (ch) 

                               N / t 
Peak Effi. εp = 
                                  y a   
  N  : Peak area (counts) 
   t   : Counting time (sec) 
  a  : γ-ray emission ratio 
  A  : Radioactivity (Bq) 

 N±σ 

Expanded 



Energy Dependent Peak Efficiency Function 

Peak efficiency as a function of energy for a fixed geometry is often represented as 
follows.             ln (ε) = A + BX + CX2 + DX3 + ，，，，        Where, X = ln(E) 

Input data 

An example of 
ε(%) vs E(keV) 

Peak Efficiency Function               Coefficient determined 

The equation of peak efficiency is divided at 
EC = 200 keV, and represented with different  
coefficients of efficiency function. Calculated by LSF method 

Boundary 

Region        Order 

Energy  E(keV) 

 ε 
(%) 
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Absolute peak efficiency 

Relative peak efficiency 
normalized to 662 keV 

(สมการของ peak efficiency แบง่เป็นสองชว่ง) 



Self-absorption Correction 

What is self-absorption ?  
In bulk sample such as environmental samples, some of  emitted γ-rays will be  
lost within the sample matrix (water, soil, etc.) by absorption or scattering effect.  

Wide variety of samples to be measured 
Self-absorption depends upon the linear  
attenuation coefficient for sample matrix  
and geometrical condition of sample such  
as volume or thickness of matrix.  

Attenuation coefficient 
Linear attenuation coefficient μ(cm -1)  needed for self-absorption correction is a 
function of γ-ray energy, elemental composition and bulk density of matrix. 

Standard        Sample 
Container 

   Volume 

   Matrix 

   Nuclide  
  (Energy) 

= 
≠ 
≠ 
≠ 

Parameters on self-absorption 

     ในกรณีทีไ่มม่ ีStandard source ในการปรับเทยีบประสทิธภิาพ จะตอ้งใชว้ธิ ี
Mathematical Efficiency Calibration  





Minimum Detectable Activity (MDA) 
     การคํานวณ คา่ MDA สําหรับนวิไคลดท์ีร่ะดับความเชือ่มั่น 95% มักจะจะใชว้ธิ ีCurrie’s derivation 
(Currie, L.A. (1968) Anal. Chem. 40:586.) ซึง่เป็นสตูรพืน้ฐานทีใ่ชก้ัน 

    สตูรนีจ้ะพจิารณาโอกาสความผดิพลาดจากการตรวจวัดทัง้สองประเภท คอื ความผดิพลาดเชงิบวก
และเชงิลบ (False positive and false negative) และใหผ้ลตรวจวดักมัมันตภาพนอ้ยทีส่ดุซึง่
สามารถตรวจพบไดด้ว้ยความเชือ่มั่น 95% ในขณะทีย่ังมคีวามเชือ่มั่น 95% วา่ไมม่กีารตรวจพบ 
“Activity" อยา่งไมถ่กูตอ้งจากตัวอยา่งทีไ่มม่กีมัมันตภาพ (Null sample) เมือ่ทําการวดับน “Blank” 
ทีไ่มม่กีมัมันตภาพใดๆ ทีม่รีปูทรงและความหนาแน่นเหมอืนกนักับตัวอยา่งจรงิ 

จากแผนภาพ สมมตุวิา่จํานวนนับรังสบีนแกน X เสมอืนหนึง่ สญัญาณ (Signal) และคา่ทีต่ัง้ คอื 
LC = Critical level or Decision level 
LD = Detection limit 



พจิารณา การกระจายคา่ที ่ตําแหน่ง LC  → 𝑝 = 𝑝𝑝𝑐𝑀𝑀𝑝 ,𝑁𝐵 = 𝐵𝑝𝑀𝑀𝑘 𝑃𝑆𝑠𝑀𝑝, 𝑁𝑆 = 𝑆𝑀𝑆𝑝𝑝𝑒 𝑃𝑆𝑠𝑀𝑝 
ความแปรปรวนของสญัญาณ:   𝜎𝑠2 = 𝜎 𝑁𝑆+𝑁𝐵

2 + 𝜎𝑁𝐵
2 

ที ่signal = 0;    𝑁𝑆 = 0  ;          𝜎02 = 𝑁𝐵 + 𝜎𝑁𝐵
2   →    𝜎0 = 2𝜎𝑁𝐵2 = 2𝜎𝑁𝐵 = 2𝑁𝐵 

ตัง้คา่สําหรับ minimum false positive (90% interval): 
𝑆𝑒𝑃𝑝𝑝𝑝𝑆𝑀 𝑝𝑒𝐴𝑒𝑝:       𝐿𝐶 = 𝑘𝛼𝜎0 = 1.645 2𝑁𝐵 = 2.33𝜎𝑁𝐵 

 กรณีที ่1.) No real activity is present  

 กรณีที ่2.) Real activity is present  
ตัง้คา่สําหรับ minimum false negative (90% interval): 

𝑆𝑒𝑝𝑒𝑃𝑝𝑝𝑆𝑀 𝑝𝑝𝑆𝑝𝑝:       𝐿𝐷 = 𝐿𝐶 + 𝑘𝛽𝜎𝐷 = 𝐿𝐶 + 1.645𝜎𝐷 

พจิารณา คา่เบีย่งเบนรว่ม (Associated Standard Deviation) ในการวดัคา่ 𝑁𝐷: 

แทนคา่ LC และ 𝜎𝐷:       𝐿𝐷 = 1.645 2𝑁𝐵 + 1.645 𝐿𝐷 + 2𝑁𝐵 

ที ่signal = LD;    𝑁𝑆 = 𝐿𝐷  ;          𝜎𝐷2 = 𝐿𝐷 + 𝜎02   →    𝜎𝐷 = 𝐿𝐷 + 2𝑁𝐵 

𝐿𝐷 = 1.645( 2𝑁𝐵 + 𝐿𝐷 + 2𝑁𝐵) 

แกส้มการ (Quadratic) เพือ่หาคา่ LD จะได:้ 

𝐿𝐷 = 2.71 + 4.65 𝑁𝐵 

LD คอื จํานวนนับรังส ีND ทีนํ่าไปสรา้งสมการหาคา่ MDA โดยปรับแกค้า่ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง 



      MDA บางครัง้เรยีกวา่ขดีจํากดัตํ่าของการตรวจวัด (LLD) สามารถทําใหตํ้า่ลงได ้โดยการเพิม่
ประสทิธภิาพในการตรวจวดั และลดรังสพีืน้หลัง หรอืการเพิม่เวลาในการตรวจวัด หรอืเพิม่ปรมิาตรตัวอยา่ง  
      บอ่ยครัง้จําเป็นตอ้งเลอืกเวลาในการตรวจวดัทีเ่หมาะสม เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ MDA ทีว่ดัไดจ้ะตํา่กวา่ระดับ
ทีใ่หไ้วต้ามขัน้ตอนทีดํ่าเนนิการตรวจวดัอยูใ่นหอ้งปฏบิัตกิาร 

สมการคํานวณ คา่ MDA สําหรับนวิไคลดท์ีร่ะดับความเชือ่มั่น 95% 

𝑀𝑆𝐴 (𝐵𝐵 𝑠𝑀𝑝𝑝 𝑤𝑝) =
2.71 + 4.65𝜎𝑁𝐵
𝑇 ∙∈∙ 𝑀 ∙ 𝑤𝑝

�  

𝑊ℎ𝑒𝑝𝑒: 
𝜎𝑁𝐵 = 𝑆𝑝𝑀𝑀𝑃𝑀𝑝𝑃 𝑃𝑒𝐴𝑝𝑀𝑝𝑝𝑆𝑀 𝑆𝑓 𝑝𝑝𝑀𝑀𝑘 𝑃𝑆𝑝𝑝𝑒𝑃𝑝𝑒𝑃 𝑃𝑠𝑝𝑝𝑀𝑐 𝑝𝑝𝑆𝑒 
    𝑇 = 𝐶𝑆𝑝𝑝𝑒𝑃𝑝 𝑝𝑝𝑆𝑒 𝑆𝐴𝑒𝑝 𝑝ℎ𝑒 𝑒𝑀𝑒𝑝𝑐𝑝 𝑝𝑀𝑀𝑐𝑒 𝑆𝑓 𝑝𝑀𝑝𝑒𝑝𝑒𝑝𝑝 𝑝  
   ∈ = 𝐸𝑓𝑓𝑝𝑃𝑝𝑒𝑀𝑃𝑝 𝑀𝑝 𝑝ℎ𝑒 𝑒𝑀𝑒𝑝𝑐𝑝 𝑆𝑓 𝑝𝑀𝑝𝑒𝑝𝑒𝑝𝑝 
   𝑀 = 𝐵𝑝𝑀𝑀𝑃ℎ𝑝𝑀𝑐 𝑝𝑀𝑝𝑝𝑆 
  𝑤𝑝 = 𝑆𝑀𝑆𝑝𝑝𝑒 𝑤𝑒𝑝𝑐ℎ𝑝 



Example of Spectrum : Multi-nuclides and Co-60 
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                              Energy (keV) 

Multi-nuclide 
Co - 60 

Back scattering 

Multi-nuclide std. source is used to calibrate efficiency. 
Co-60 standard source is used to determine energy re- 
solution and relative efficiency of Ge detector. 
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Energy (keV) 

1836  keV 

0                                                500                                             1000                                           1500                                           2000 

Positron annihilation 
photon  511  keV 

22Na : 511.0, 1274.5 keV   
 88Y   : 898.0, 1836.0 keV 
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22Na 2.61y 

22Ne 

1275 

0 

β+ 89.8% 
EC 10.1% 

Sum peak 
511 + 1275 keV 

Double escape 
1836 - 1022 keV 

Single escape 
 1836 - 511 keV 

Example of spectrum : Pair production, Positron annihilation 

 511 keV                         514 keV 

2.58 keV 1.22 keV 



จบการบรรยาย.... 

ขอบคณุครับ 

“Select different spectrum analysis algorithm  
can obtain different analytical results” 
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