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Gamma-ray spectroscopy system  



หวัขอ้บรรยาย 

 Gamma-ray spectroscopy system  
   - Gamma ray spectrometer                             - Nuclear pulse signal 

   - Electronics for gamma spectrometer          - Analog pulse processor   

   - HPGe detector, Cooling system                   - Multichannel analyzer 

   - Properties of radiation measurement         - DSP based MCA 



  Gamma ray  

Electromagnetic discrete wave packet or quantum called photon. 
       Kinetic energy of photon: 
                            E = hf or hυ           (eV) 
                         E = hc/λ                 (eV) 
h = Planck’s constant = 6.626069 x10-34   (J.s) 
f = frequency (ความถี)่                           (Hz, s-1) 
λ= wavelength (ความยาวคลืน่)                (m) 
c = light velocity (ความเร็วแสง) = 3x108   (m/s) 

    Gamma ray is electromagnetic wave packet produced from a decay of an 
 atomic nucleus from a high energy state to a lower energy state, a process 
 called gamma decay. 

137m 

56 

137 
56 

 Wave packet 
 Electromagnetic wave  
 Particle-like behavior (Photon) 

Gamma ray 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Wave_packet_(dispersion).gif


Decay scheme of radioactive nuclides 
      The gamma energies emitted from each radioactive nuclide is the  characteristic 
gamma spectrum lead to isotope identification. 

Cs-137 gamma energy spectrum 

Co-60 gamma energy spectrum 



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. เครือ่งมอืวเิคราะหแ์ละการใชฟ้งักช์นั 
2. การเตรยีมตวัอยา่ง 
3. การวเิคราะหส์เปกตรมั 
4. การรายงานผลวเิคราะห ์



ELECTRONICS  FOR GAMMA-RAY SPECTROMETER 

Differential Counting System 
Spectroscopy 

Amplifier 

      อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสข์องระบบวเิคราะหส์เปกตรัมรังสแีกมมาประกอบดว้ย หวัวัดรังสี
แกมมาทีม่คีวามสามารถในการแจกแจงพลงังานสงู แหลง่จา่ยไบอสั อปุกรณ์กระบวนการ
สญัญาณ (Signal processing equipment) และอปุกรณ์วเิคราะหค์วามสงูของพัลส ์(MCA) 

Signal processing 



NIM SYSTEM GAMMA-RAY SPECTROMETER 

(Nuclear Instrument Module: NIM) 



1. Ionization 
2. Bremsstrahlung* 
3. Excitation 

Charge particles 

1. Photoelectric effect 
2. Compton effect  
3. Pair production  

Gamma and x-ray 

Radiation detector 

Signal 

radiation  
interaction 

Radiation detection mechanisms 
Radiation interactions 

Absorbing medium  

- Gas 

- Scintillator 

- Semiconductor 

Energy 
absorbing 
medium 

Charge 
collection 

part 

  collecting 
 electrodes 
& Biasing 

• Efficiency 

• Resolution 

     การกอ่ประจไุฟฟ้าในตวักลางโดยตรงเกดิขึน้
จากอนัตรกริยิาของอนุภาคทีม่ปีระจเุทา่น ัน้ : 
 Ionization  ion pair  
 Excitation  electron-hole pair 

• charge particle  ตรวจวดัดว้ยวธิกีอ่ไอออไนซต์รง 
• Gamma ray        ตรวจวดัดว้ยวธิกีอ่ไอออไนซห์รอื 
                              เอกซไ์ซเตชนัทางออ้ม 

Conversion of energy to electrical charge 

Coulomb field interaction 



INTERACTION OF PHOTON IN MATTER 

Positron 

Electron 

Secondary charged particles for gamma detection 



Gamma photon detector performance  

Comparison of 3”x3” spectra for 137Cs (662 keV) 
LaBr3:Ce detector (red) and NaI(Tl) (blue) 

The LaBr3(Ce) delivers 2.1% 
more energy resolution at 1332 
keV than the Nal(Tl) unit, which 
only gives 5.4%. Consequently, 
it has 43% more efficiency. 

Comparison of NaI(Tl) and HPGe spectra  
for cobalt-60 

    For the measurement of gamma rays above several hundred keV, there are two major 
detector categories, inorganic scintillators as NaI(Tl), LaBr3(Ce) and semiconductor detectors. 
 The advantages of a scintillation counter are its efficiency (large size and high density) and 

the high precision and counting rates that are possible. 
 Germanium-based semiconductor detectors are most commonly used where a very 

good energy resolution is required, especially for gamma spectroscopy. 

Scintillation detector Semiconductor 
 detector 



Net charge distribution 

ND 

d 
photon 

a) depletion  region (bounded by dashed line), b) distribution of charge carriers (unbiased), c) electron 
and acceptor concentrations, d) donor and acceptor concentrations, e) net charge distribution,              
f) electrostatic potential distribution and g) distribution of charge carriers in reverse-biased 

 หวัวดัรงัสกี ึง่ตวันําทํางานแบบ 
Reverse Biased  

 ความลกึของรอยตอ่ (d) 
บรเิวณไวตอ่รงัส ีขึน้กบัแรงดนั
ไบอสั (Vb) 

BASIC STRUCTURE OF P-N JUNCTION 

Energy per e-h pair  at 77 K 

  Ge = 2.96 eV 

 (High energy photon detector) 

   Si = 3.76 eV 

 (Low energy photon detector) 

Principle  of Semiconductor detector  

ε = Dielectric constant 
µ = Charge mobility 
ρ = Resistivity 

𝒅 ≅ 𝟐ε𝝁𝝁 𝑽𝒅 + 𝑽𝒃  

Diagram of a P-N junction shows non-quantitatively of :              



Lithium concentration in p-type crystal 

Before drifting After drifting 

n + p+ I 
PIN diode formed with 

depletion depth up to 5 mm 
at 1000 V biased 

       Germanium Lithium - drifted detector: Ge (Li) หวัวดัรงัสกี ึง่ตวันํา
ทีม่ปีรมิาตรใหญซ่ึง่ผลติสูต่ลาดระหวา่งปี 1960-1980 ปจัจบุนัเลกิผลติแลว้    

 Doping:  heavily doped n + layer formed by lithium diffusing  
 Drifting:  (under heat) reverse bias for lithium ions migration 

Germanium Lithium-drifted detector  

การทดสอบสมรถนะหวัวดัรงัส ีใชม้าตรฐาน HPGe ANSI/IEEE Standard#325 

หวัวดัรงัสชีนดินีต้อ้งเก็บรกัษาทีอ่ณุหภมูขิองไนโตรเจนเหลวตลอดเวลา  



        Li-drifted detector  

Intrinsic         
or                 

Li-compensated 

υ - type π- type 
P-type 

N-type 



 High purity germanium detector (HPGe) 
   เนือ่งจาก Ge มจีดุหลอมละลายไมส่งูมาก (959°C) จงึสามารถทาํใหบ้รสิทุธิม์าก
ไดด้ว้ยเทคนคิ Zone refining  จากน ัน้ผลกึ HPGe จะผา่นการ dope ดา้น n+ 
ดว้ย Li และ implant  ดา้น p+ ดว้ย  Boron ion ดว้ยความเสถยีรของผลกึจงึ
สามารถเก็บรกัษาทีอ่ณุหภมูหิอ้งได ้ 

Coaxial HPGe crystal, Depletion depth 
up to 2 cm at  2-4 kV  

 HPGe detectors are highly desirable for Gamma and  X-ray spectrometry: 
 
Energy Resolution:                    ~ 0.1 % (1332 keV) 
                        ~ 0.5 % (122 keV)  

                                                    ~ 50 times better than NaI(Tl) 
Relative efficiencies over 150-200 % [Relative to 3” NaI(Tl)] 
Diameters up to 10 cm 



Shape of large volume detector crystal 

The three common shape of large volume 
coaxial detectors 

Configuration of a planar 
HPGe detector 

ทีแ่รงดนัไบอสั V เทา่กนั
สนามไฟฟ้า (Electric field) 

ทีพ่ ืน้ผวิข ัว้แอโนด 
โคแอกเซยีลจะสงูกวา่ 
แบบพลานาร ์(Planar) 

𝑎 

b 

 𝑃𝑃𝑎𝑃𝑎𝑃 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑃𝑔: 

𝜀 =
𝑉
𝑑

   V/cm 

 𝐶𝑔𝑎𝐶𝐶𝑎𝑃 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑃𝑔: 

𝜀(𝑟) =
𝑉

𝑃𝑃𝑃 𝑏 𝑎⁄
   V/cm 

Depletion depth 10 mm 

𝑑 



แสดงการถา่ยโอนพลงังานของรงัสบีรเิวณไวรงัสขีอง
หวัวดัรงัสชีนดิสารกึง่ตวันํา  ภาพตดัขวางของผลกึวดัรงัส ี

    หวัวดัรงัสชีนดิสารกึง่ตวันําสําหรบัวดัโฟตอนมี
ความหนา 5-10 mm มกีารเจอืสารทีค่วามเขม้ขน้
สงูมาก เพือ่ลดสิง่รบกวนทีอ่ณุหภมูหิอ้งและรกัษา
สภาพรอยตอ่  จงึตอ้งทํางานขณะไบอสักลบัทาง
ทีอ่ณุหภมูไินโตรเจนเหลว (-196 °C) 77 K 

 ผลกึวดัรงัส ีHPGe ในโครงสรา้งสรา้ง
ผนกึสญุญากาศฉนวนความรอ้น และ

หนา้ตา่งปิดทบึ  ป้องกนัแสง 

Be or Carbon 
fiber window Front contact 

Rear 
contact HPGe crystal 

Vacuum End cap 

HPGe detector structures  

Dead layer 



Detector cryostat system 
เนือ่งจาก Energy gap ของ Ge ตํา่ (0.7 eV) ดงัน ัน้ความรอ้นที่
อณุภมูหิอ้งสามารถเหนีย่วนําใหเ้กดิกระแสร ัว่ไหลในปรมิาณสงู
ดงัน ัน้จงึตอ้งมรีะบบหลอ่เย็นทีร่ะดบั 70-100 K ม ี2 แบบ ไดแ้ก ่
1. Liquid nitrogen cooled system 
2. Electrically cooled system 

•  Mechanical cooler type       
•  Miniature cooler type 

Liquid nitrogen 
cooled system 

  Miniature cooled type 
 (Sterling cooler, He cryocooler) 

Refrigeration cooler/ 
Mechanical cooler  Cryocooler + LN2 dewar 

(Recycler technology) 

≈1 year refill 

https://www.llnl.gov/news/news_images/spectrometer.jpg
https://www.llnl.gov/news/news_images/spectrometer.jpg


     Vertical dipstick cryostat 

LN2 cooled structure 

มรีปูแบบของโครงสรา้งหลายแบบ
และมขีนาด ความจ ุDewar ต ัง้แต ่
5-30 ลติร ความเป็นสญุญากาศทีร่ะดบัดกีวา่ 10-6 torr 

เป็นสิง่สาํคญัสาํหรบัฉนวนความรอ้น 



HPGe semiconductor detector 



Inside Structure of  HPGe Detector  
•15 

 High purity coaxial Ge detector (p-type HPGe) 
 Outside electrode  : Lithium diffused n+ type surface with      
                                 dead layer of 0.5 ~ 0.8 mm 
 Central electrode : Boron implanted p+ type ( ~  0.3μm)      

Inside figure of preamplifier 

HV 
supply 

Connector 

to inside FET 

End-cap demounted Ge detector 

End-cap 

Ge 
crystal 

Cu cold 
finger 

FET 

• Ge crystal sensitive region  

•Electrode for signal output 

Insulator (Boron Nitride) 

HV supply 

Main amplifier 

Cooling cup (Aluminum) 

Inner shield 

Preamplifier 

& HV filter 

Cryostat within  

Cu cold finger  

Dipped into liquid N2 Dewar vessel 

End-cap of detector 
cryostat 

LN2 inlet 

  Impurity 
< 1010 / cm3 

p-type : Al 
n-type : P 

 Ge crystal 

Sensitive region 

Signal terminal 

   Diameter 

5.5 ~ 6.5 cm 



Inside Structure of  HPGe Detector  



Electrically cooled structure 

Flammable refrigerant (Propane) 

Refrigerant Cooling 
temperature 

Cooling 
time 

PT-30 -144°C (129K) 22 min 

PT-16 -156°C (117K) 26 min 

PT-14 -177°C (96K) 45 min 

PT-13 -187°C (86K) 61 min 

Cooling capacity for each type 

Schematic of cooling system  

Compact cryogenic system 



        The device, which utilizes the Sterling cycle of He gas to reach low temperatures, 
only requires 15 watts to cool the germanium to 87 Kelvin. When the cryogenic 
mechanical cooler is vacuum sealed to a germanium detector, the result is a 
lightweight, highly sensitive radiation detector that operates up to six hours on two 
rechargeable camcorder batteries.  

HPGe detector with cryogenic-cooler 

Miniature cooler structure 

Stirling cooler 



HPGe crystal structures and energy ranges 

http://www.canberra.com/default.asp


Applications Activity 
level 

Energy 
range (keV) 

Detector type Comments 

 1) Environmental  
     (plenty of sample) 
 
2) As (1), but low 
     energy needed 
 
3) Environmental 
    (small sample) 
 
4) Neutron activation 
 
5) Prompt gamma 
 
6) Post-accident  
    monitoring 
 
7) Fissile material 
    (safeguards) 
 
8) Whole body  
     monitor 
 
9) Portable survey 
    (land/sea/air) 
 
10) Low-energy X- 
      rays 

Low 
 
 
Low 
 
 
Low 
 
 
Medium
-high 
 
 
Low-
high 
 
Low -
high 
 
Low 
 
 
Low 

40-10000 
 
 
5-10000 
 
 
30-10000 
 
 
40-10000 
 
Up to 10000 
 
40-10000 
 
 
3-1000 
 
 
40-10000 
 
 
40-10000 
 
 
1-30 
0.3-300 

Large p-type 
coaxial 
 
Large n-type 
coaxial 
 
Well 
 
 
p-type or n-type 
coaxial 
n-type repairable 
 
p-type coaxial 
 
 
n-type (short) or 
planar 
 
large p-type or n-
type 
 
p-type coaxial 
 
 
Si(Li), Ge ultra-
low energy 

Possible low background option, possible J 
geometry 
 
As (1). Note: good X-ray efficiency may 
promote summing 
 
Near 4 ¶ efficiency but large summing; not 
good for complex unknowns 
 
Possible transistor reset preamp (TRP), 
possible loss-free counting (LFC) 
Possible absorber for X-ray, risk of neutron 
damage 
TRP for high throughput, LFC for transient 
high activity  
 
Lung monitor needs are similar, large 
diameter or cluster of smaller detectors 
 
Unusual large ‘sample’, clusters of 
detectors, shielded room 
 
‘ruggedized’ detector, portable cryostat if 
hand-held, electrocooling if ship-based 
 
Optical reset preamp for best noise 
reduction 

GERMANIUM DETECTOR SELECTION GUIDE 



 Properties of radiation measurement 
Energy resolution (R) 

Definition of energy resolution 

FWHM =  Full Width at Half Maximum 
HO = Centroid of pulse height (Mean PH) 
EO  = Centroid of energy 

FWHM 
E0 

       การกระจายขอ้มลูเชงิสถติมิ ี
ลกัษณะเป็น Normal หรอื Gaussian 
distribution ซึง่มสีมการ probability 
distribution function 

 

ดงัน ัน้ความสมัพนัธข์อง FWHM = 2∆x  = 2.35σ             

∆X= H-HO 

  จากโปรไฟลก์ราฟทีต่าํแหนง่สงูสดุของพคี ∆x จะเทา่กบั 0 แทนคา่ในสมการจะได ้PX =                
และทีต่าํแหนง่ ∆x = H-HO หรอื FWHM/2 (Px= 0.5=1/2) แทนคา่สมการจะได ้  



    การทาํนายขดีจํากดัความสามารถในการแจกแจงพลงังานของตวักลางในหวัวดัรงัส ี
ดว้ยการประมาณคา่เบีย่งเบนทางสถติ ิPoisson ,  σ =        จะไดส้มการ                    

            ขนาดความสงูของพลัส ์PH เกดิจาก Q/Cd = q (Eγ/w) = qn = kn 
                                                                                       Cd          Cd 

       n = ปรมิาณของพาหะประจ,ุ  k = คา่คงที,่ Cd = Detector capacitance 
      W = energy required for e-h, q = electronic charge = 1.602×10-19 C 

เมือ่พจิารณาความสามารถในการแจกแจงในรปูพลงังานของรงัส ี 

จากสมการ R limit แทนคา่ n = Eγ/w  จะไดค้วามสมัพนัธข์อง 

    อยา่งไรก็ตามการทํานาย Rlimit คดิการเกดิประชากรของพาหะประจจุากการไอออไนซ์
อยา่งเดยีว ในทางปฏบิตั ิUgo Fano พบวา่ปรมิาณประจยุงัเกดิจากเอกซไ์ซเตชนั ทําให ้
resolution ดกีวา่ทีท่ํานาย จงึมกีารแกค้า่ดว้ยแฟคเตอรฟ์าโน (Fano factor) 

หลงัปรบัแกส้มการจะได ้



Detection efficiency  
  ประสทิธภิาพการวดัรงัสแีบง่ออกเป็น 4 รปูแบบ : 

 Absolute efficiency                  (เมือ่ active volume รองรบัผลการวดัหมด) 

 Intrinsic efficiency                   (เมือ่ active volume มกีารสญูเสยีผลการวดั) 

 Relative efficiency  (ηRet )       (เมือ่วดัผลเปรยีบเทยีบกนั) 

 Full-energy peak efficiency      (เมือ่วดัผลเฉพาะตาํแหนง่พคีพลงังาน)             

 

  ความสมัพนัธข์องประสทิธภิาพในการวดัรงัสที ัง้สองแบบ 

เมือ่ Ω = solid angle (in steradians) of detector 

N = Number of recorded events the full energy peak 
S = Number of radiation quanta emitted by source 

ประสทิธภิาพการวดัรงัสนํีามาคาํนวณคา่จํานวนรงัสที ีป่ลดปลอ่ยจากตน้กาํเนดิรงัสรีอบตวั 
ในคาบเวลาวดัรงัส ีได ้ดงันี ้



       มมุทรงตนั (solid angle) ของหวัวดัรงัสที ีม่ตีวักลางรปูทรงกระบอกสามารถ 
คาํนวณได ้ดงันี ้

The sketch of the source to detector distance 

where 
d = the source to detector distance 

a = detector radius  

      Relative efficiency กรณีหวัวดัรงัสกี ึง่ตวันําจะมมีาตรฐานการบอก
ประสทิธภิาพหวัวดัรงัสเีทยีบกบัหวัวดัรงัสชีนดิ NaI(Tl) 3”x 3” ใชต้น้กาํเนดิรงัส ี
แบบ point source วางหา่ง 25 cm โดยท ัว่ไปอา้งองิทีพ่ลงังาน 1.332 MeV 

                                      ηRet   =      ε 1.332 (Ge) 

                                                      ε 1.332 (3”NaI) 

detector 

steradians 



Full-energy peak efficiency กรณีสเปกตรมัรงัสแีกมมาประสทิธภิาพทีต่าํแหนง่
พคีพลงังาน มกัจะพจิารณาทีค่วามสมัพนัธข์อง Peak-to-total ratio (r) 

r = εpeak  
     εtotal 

      



Interaction Cross-section for Si and Ge 



INTERACTION WITHIN THE DETECTOR 

Very large detector Real detector 

θ = 0 θ = π 

EC EC = m0c2/2 = 0.256 MeV 
EC = hυ - Ee (θ = π) 

The gap between the 
maximum recoil 
electron energy and  
the incident gamma-
ray energy  is 

Compton edge 



Peak to Compton Ratio   



Example spectra 
illustrating the various 
features spectral 
expected. 

• Cs-137 : Energy peak less 
than 1.02 MeV 

• Al-28: Energy peak more 
than 1.02 MeV 

Peak to Compton vs Efficiency 



Efficiency curves of various Ge detectors   
Ge K-absorption edge 



Detector 
Compton 
scattering 

Characteristic 
X-ray 

Photoelectric absorption 

Annihilation 
photons 

Pair  
production 

1 

2 

3 
Sample 

e- 

e+ 

Effects of Surrounding Materials 

dE
dN

E

3 

2 

1 

Annihilation 
peak 

Backscatter 
peak X-ray 

 peak 

0.511MeV ≈ 0.2MeV 

Photopeak       
or                  

Full-energy peak 

Compton edge 

Compton continuum 

Pb shield 

Detector 

สเปกตรมัพลงังานทีถ่กูรบกวนจากผลของวสัดรุอบหวัวดัรงัส ี

EC 

      EC= hυ - Ee (θ=π)  

         =      hυ 

            1+2 hυ/moc2 

When   hυ >> moc2/2 

EC  ≅ moc2/2 = 0.256 MeV 

 



Detector Shielding 
การใชต้ะก ัว่เป็นถํา้กาํบงัรงัสชีว่ยลดผลของแบกกราวด ์
แตต่อ้งคาํนงึผลการรบกวนจากวสัดรุอบหวัวดัรงัส ี
ดงัน ัน้ 

 ผนงัดา้นในของสว่นกําบงัรงัสนี ัน้ ควรจะอยูห่า่งจาก
ผวิหวัวดัอยา่งนอ้ย 127 mm  เพือ่ลดการเกดิ 
backscatter  

 ผนงัของถํา้กาํบงัรงัสที ีใ่ชต้ะก ัว่ตอ้งบชุ ัน้ดา้นใน
ดว้ยดบีกุหนา 1.6 mm และบทุบัดว้ยทองแดงหนา 
0.4 mm อกีช ัน้หนึง่ 

1. เพือ่ป้องกนัรงัสเีอกซพ์ลงังาน 75 keV ซึง่เกดิ
จากการเรอืงรงัสเีอกซข์องตะก ัว่ (Kab = 88 keV) 

2. เพือ่ดดูกลนืพลงังานของรงัสแีกมมา 46.5 keV 
ทีม่าจาก Pb-210 (จากอนุกรมการสลายตวัของ
ยเูรนยีม) ทีป่ะปนอยูใ่นตะก ัว่ ระหวา่งกระบวนการ
หลอ่หลอม 

Pb Sn Cu 

Lead is 100% Encapsulated with 0.060" 
Oxygen-Free Copper & 0.040" Tin 

Pb-Sn-Cu 

Pb-Cd-Cu 



คา่นอ้ยทีส่ดุของการนบัวดัไดอ้ยา่งมนียัสําคญั                                                                  
(Minimum Significant Measured Activity : MSMA) 

พืน้ทีซ่ ึง่มโีอกาสนบัแบกกราวด ์

LLD 

MSMA  =  1.96 √(2rb/tb)  = 2.77 √(rb/tb)  

= 2.77 σb ≈ 3 σb  

 จากการประยกุตก์ารยอมรบัทางสถติแิบบ student’s test โดยใหร้ะดบันยัสําคญัที ่p = .05 
จะได ้τ = 1.96  ซึง่ τ  = ro - rb /σr  หรอื ro - rb = τ σr  ดงัน ัน้…  

เมือ่ ro = อตัรานบัตวัอยา่งรวมแบกกราวด,์ rb = อตัรานบัคา่แบกกราวด,์ tb = เวลานบัคา่แบกกราวด ์
และ r = อตัรานบัสทุธขิองตวัอยา่ง  คา่ความคลาดเคลือ่นรว่มของการวดั (associated error) คอื 

                                                         σr = √ σro
2+ σrb

2 
  

จากสมการจะหาคา่ความแปรปรวนของ r  (σr
2)  เมือ่ ro ≈  rb  และ  to = tb ไดด้งันี ้

                                         σr
2 = 2rb/tb 



Limit of detection 

Y = Count, Intensity 
m = slope                  
b = Background, IB   
X = %Concentration 

Slope:  m = ∆I  
                    ∆% 

Lower Limit Detection (LLD):   ILD = IB + 3σIB 

โดยที่    σIB  = √IB     และ IB = Background count 

         LLD = (IB + 3σIB )/m  

  

X = (Y- b)/m 

∆ I C
ou

nt
, I

 

%Concentration 
0 

∆% 

Y = mX+b 

2.0 0.5 1.5 1.0 2.5 

400 
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200 

100 
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IB 

สําหรบัการประเมนิความสามารถของระบบเครือ่งวดั จะคาํนวณโดย LLD =23/2Kσb  
ทีร่ะดบัความเชือ่ม ัน่ 95% (1-β) =0.95                              ดงัน ัน้ LLD = 4.65σb        
σb  = standard error of background measurement             



Nuclear pulse signal processing 

 Nuclear pulse signal 

 Analog pulse processing 

Multichannel analyzer 

 DSP based MCA 



สมมลูของแหลง่กาํเนดิสญัญาณในระบบวดัรงัสสีว่นหนา้ 
detector current noise 

voltage 
noise 

signal + noise 

FET 

Nuclear pulse signal 
     สญัญาณพลัสจ์ากหวัวดัรงัสจีะมลีกัษณะเป็นสญัญาณรปู Decay exponential 
ทีม่สี ิง่รบกวนทางไฟฟ้า (Noise) ซึง่เกดิจากองคป์ระกอบในการกาํเนดิสญัญาณ
รวมอยูด่ว้ย 

1. Series noise (voltage noise) 

2. parallel noise (current noise) 

Johnson noise, thermal noise, 
Delta noise 

Step noise, short noise 

ประเภทของสิง่รบกวน 

𝑣𝑑 =
𝑄
𝐶𝑡
𝑔−𝑡 𝑅𝑡𝐶𝑡⁄ + 𝑃𝑔𝐶𝑛𝑔 
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Fourier series equation 

       สญัญาณทกุชนดิกาํเนดิขึน้จากผลรวมขององคป์ระกอบสญัญาณยอ่ยที่
มฟีงักช์นัคณิตศาสตรเ์ป็น  sine และ cosine ทีม่คีวามถี ่fundamental และ 
harmonics ตามสมการ Fourier series ซึง่สญัญาณจะมรีปูคลืน่ใดขึน้กบั
สมัประสทิธิ ์(a,b) และจํานวนองคป์ระกอบสญัญาณยอ่ยน ัน้ๆ  

Signal can be synthesized by a series of sinewave generator 

Impulse Harmonics signal 

ธรรมชาตขิองสญัญาณ 

Fundamental signal 



องคป์ระกอบสญัญาณและโดเมนสญัญาณ 

Composite 
signal 

Frequency 
spectrum 

time 

amplitude 

เครือ่งมอืในการวดัรปูสญัญาณและสเปกตรมัความถีใ่นทางปฏบิตั ิ
Oscilloscope Frequency spectrum analyzer 



Fourier series for periodic function 

Fourier Transform of  
exponential decay pulse 

Time Domain 

Frequency Domain 



การสงัเคราะหค์ลืน่รปูเหลีย่ม (Square wave synthesis) 
ในเชงิองคป์ระกอบคลืน่ 

WAVEFORM OF THE SQUARE WAVE 

Standard frequency 
response test source 

อนกุรมของคลืน่ซายนท์ีส่มัประสทิธิต์า่งๆ ของ
สญัญาณรปูเหลีย่ม  

แสดงองคป์ระกอบสญัญาณและ
โดเมนสญัญาณในแกนเวลาและ

แกนความถี ่

Fundamental 

Odd harmonics 



Waveform investigation and verification 

Oscilloscope 

การวเิคราะหผ์ลตอบสนองความถีจ่ากรปูสญัญาณดว้ย
เครือ่งอา่นรปูสญัญาณ 

NETWORK 
OR 

AMPLIFIER 

SQUARE WAVE INPUT 

OUTPUT RESPONSE 

(H) 
FREQUENCY OR 

BAND OF FREQUENCIES 
EMPHASIZED 

(B) 
POOR LOW-FREQUENCY 

RESPONSE 

(A) 
EXCELLENT 
RESPONSE 

(C) 
FAIR LOW-FREQUENCY 

RESPONSE 

(D) 
POOR HIGH-
FREQUENCY 
 RESPONSE 

(E) 
IMPROVED 

HIGH-FREQUENCY 
RESPONSE 

(F) 
EMPHASIZED 

LOW-FREQUENCY 
AMPLIFICATION 

(I) 
FREQUENCY OR 

BAND OF FREQUENCIES 
ATTENUATED 

(J) 
OSCILLATION 

OR 
“RINGING” 

(G) 
REDUCED 

LOW-FREQUENCY 
AMPLIFICATION 



วงจรกรองความถี ่(Filter network) 

ยา่นตอบสนองความถีข่องวงจรกรองความถี ่
(Frequency bandwidth) 

i
o

2 2
o i

L i
2

o
2

i

o

i

PP =  
2

 V  V
R 2R

 V 1
V 2
 V 1 0.707
V 2

3dB

=

=

= =

= −

Gain at           
Half Power point  

Corner frequency 
determination 

    In RC network  
 fc=1/2πRC          
(Corner frequency) 
 RC =1/ωc           
(Shaping time) 

Corner frequency (fC) 
[Cut off frequency] 

-3dB 

𝑑𝑑 = 20𝑃𝑔𝑔
𝑉0
𝑉𝑖

 



LOW PASS FILTER 

HIGH PASS FILTER 

BAND PASS FILTER 

BAND STOP FILTER 

Frequency components after filtered 

การกรองความถีข่องวงจรกรองแตล่ะชนดิ 



การกรองความถีแ่ละการแตง่รปูสญัญาณ 
วงจรอเิล็กทรอนกิสใ์นการขจัดสิง่รบกวน คอื วงจรกรองความถี ่(Frequency filter) การตอบสนองความถี่
ของวงจรพจิารณาที ่โดเมนความถี ่(frequency domain)  และผลทีเ่กดิจากการกรองความถี ่ทําให ้
องคป์ระกอบในอนุกรมสญัญาณบางสว่นถกูกรองออกไปดว้ยทําให ้รปูสญัญาณเปลีย่นไป จงึเกดิมมุมอง
ของวงจรเดยีวกนันี ้เป็นการแตง่รปูสญัญาณ ในโดเมนเวลา (time domain) และเรยีก ชือ่วงจรตา่งกนัไป 

วงจรพืน้ฐานในการกรองความถี ่ไดแ้ก ่วงจร RC, CR 

Corner frequency  
fc=1/2πRC 

Low pass filter High pass filter  



Linear wave shaper circuit 

 Shaping time 
RC =1/ωc 

Integrator 

      ผลการทํางานของวงจรกรองความถี ่สง่ผลตอ่การจํากดัองคป์ระกอบสญัญาณยอ่ยตามสมการ Fourier 
series การตอบสนองสญัญาณรปูขัน้ (step pulse) จงึถกูแตง่รปูใหมต่ามองคป์ระกอบสญัญาณยอ่ยที่
เหลอืจากผลการกรองความถีข่องวงจร มลีักษณะเชงืคณติศาสตรเ์ป็น integrator และ differentiator   

Differentiator 

Vout = Vin (1-e-t/RC ) 

t 

V 

Vout = Vin e-t/RC 

t 

V 

Step pulse response of RC circuit Step pulse response of CR circuit 



กระบวนการทางสญัญาณอนาลอก (Analog signal processing) 

    A noise reduction process for yielding signal to noise ratio (S/N) 
by narrow band filter. 

Filter 
system or         
function  

Output signal Input signal 

CR network RC network 

𝐶1 

𝑅1 

𝑅2 

𝐶2 input output 



 
Gaussian shaping 



Basic Gamma spectroscopy signal processing 

Basic detector biasing and signal amplification 

DC coupling, Low count rate, 
high resolution, baseline control 

AC coupling, High count rate, 
Zero crossing, time pick-off 

Spectroscopy 
Amplifier 



    Illustration of RC wave shaping technique 

Narrow band pass amplifier 

Same corner 
frequency     
(fC1=fC2) fC = 1/2πRC,   RC = 1/ωC  (Shaping time)  

Separated pulses 

Overlapping pulses 

Easy to detect peak 



Preamplifier  

o
f

QV  = -
C

Block diagram of preamplifier 

Charge sensitive amplifier 

Current sensitive amplifier Voltage sensitive amplifier 

SIGNAL 
CONDITIONING 

STAGE 

VOLTAGE 
GAIN 

STAGE 

• Charge to voltage converter 

• Current to voltage converter 

• Voltage to voltage converter 

o fV  = -iR o iV  = -Avi dV  = Q/C

   Charge sensitive preamplifier เป็นรปูแบบทีเ่หมาะกบั Semiconductor detector มคีวาม
เสถยีรในการรวบรวมประจหุลงัการถา่ยโอนพลงังานจากหวัวดัรงัส ีโดย Integration time จะตอ้ง
มากกวา่เวลาในการเคลือ่นทีข่องพาหะประจไุปยงัข ัว้ไฟฟ้าของหวัวดัรงัส ีเพือ่ป้องกนัการสญูเสยี
ขนาดความสงูของพลัส ์จากการแปรเปลีย่นคา่ความจขุองหวัวดัรงัส ี (ทางออก RC ≈ 50 µs)  



Disadvantage 

 Resolution limit  

 Count rate limit 

 Advantage  

 High count rate 

 Good detection limit 

Charge sensitive preamplifier 
 

 RC-type (Resistive feedback): proportional counter, 
PMT,  semiconductor detector (low count rate) 

 Active reset : semiconductor detector (high count 
rate) 

Gain = mV/pC, mV/MeV 



Output characteristic of preamplifier 

Active reset: optical, transistor 
high count rate 
 low noise 
 reset period 

RC-type 
 count rate limit 
noise 
 stability 

Time 

 

RC-type (Resistive feedback) Active reset threshold levels 

Active reset pulse height output 



Spectroscopy หรอื Pulse Amplifier ประกอบดว้ยวงจรจดัการสญัญาณตา่งๆ ดงันี ้  

1. วงจรขยายสว่นแรกสามารกลบัข ัว้สญัญาณเพือ่รบัพลัสด์า้นบวกหรอืลบ                            
2. วงจรลบลา้งสญัญาณตํา่กวา่ฐานจากผลของประจคุา้งสง่ผา่น (Pole Zero Cancellation)                                  
3. วงจรขยายหลกัสามารถปรบัอตัราขยาย  CG, FG เพือ่ปรบัเทยีบขนาดความสงูของพลัส ์
(PH) ใหส้อดคลอ้งกบั eV/ch หรอื energy calibration curve ของ MCA                           
4. วงจรแตง่รปูสญัญาณ เพือ่ปรบัปรงุคณุภาพสญัญาณ (S/N) มใีหเ้ลอืก 2 แบบ                       
.       - Unipolar pulse ใชสํ้าหรบั low count rate , DC coupling  (High resolution)                                       
.       - Bipolar pulse ใชสํ้าหรบั high count rate, AC coupling                                        
5. วงจรขบัสญัญาณทางออก รวมระบบปรบัฐานสญัญาณใหอ้ยูท่ ีฐ่านศนูย ์(BLR)                  
6. วงจรตดัสญัญาณ Pile up ทีร่นุแรงทิง้ และตอ่เวลาวดัรงัสโีดยกาํเนดิ Dead time ให ้MCA 

Spectroscopy amplifier  
Functional diagram of pulse amplifier 



Linear wave shaping 

Narrow band pass filter 

Gaussian shaping circuit 

        การแตง่รปูสญัญาณนวิเคลยีรจ์ะใชว้งจรตอบสนองความถีท่ ีแ่คบมาก เนือ่งจาก
ไมไ่ดส้นใจองคป์ระกอบสญัญาณทีเ่ป็น harmonics แตส่ญัญาณหลกัอยูท่ ีเ่ทอม 
impulse ซึง่เกดิจากปรมิาณประจใุนหวัวดัรงัสที ีก่าํเนดิความสงูของพลัส ์การสญูเสยี
องคป์ระกอบสญัญาณจากการกรองความถีม่ผีลใหส้ญัญาณเปลีย่นรปูเป็น Near 
Gaussian pulse ทีม่ขีนาดสญัญาณพลัสเ์ป็นสดัสว่นกบัพลงังาน 



Pole zero cancellation 
     การสง่สญัญาณผา่นวงจรทีม่รีปูแบบ CR (Differentiator) จะเกดิประจุ
คา้งบนตวัเก็บประจ ุ (CO) การคายประจกุอ่ใหเ้กดิ Undershoot ใตเ้สน้ฐาน
สญัญาณ มผีลใหเ้กดิ Base line shift สญัญาณพลัสล์กูถดัมาจะเกดิความ
คลาดเคลือ่น จงึตอ้งแกไ้ขดว้ยวงจรลบลา้งประจ ุ(cancellation) 

Baseline shift 

Baseline shift 
t 

V(t) 

(a) Simple CR Differentiator 

Ro 

Signal pulse  

Perfect baseline  
Rpz 

(b) CR Differentiator with Pole-Zero cancellation 

Undershoot 

INPUT OUTPUT 

Co 

INPUT OUTPUT 

Ro 



Baseline restorer 
       การสง่สญัญาณผา่นวงจรแตง่รปูสญัญาณแบบ CR (AC coupling) จะเกดิ Undershoot 
เมือ่สญัญาณผา่นวงจรขยายสญัญาณจะทําใหฐ้านสญัญาณเคลือ่นจากระดบักราวดม์ากจนมี
ลกัษณะเป็น DC offset (เหนอืหรอืตํา่กวา่ระดบักราวด ์เกดิ Baseline shift มผีลตอ่ Energy 
Resolution ของระบบวดั) จะตอ้งขจดั offset ออกเพือ่ใหฐ้านสญัญาณกลบัสูร่ะดบักราวด ์ 

วงจรแคลมป์ (Clamp) ปรบัระดบัฐานสญัญาณสูก่ราวดโ์ดยอาศยัไดโอดเรยีงกระแสสญัญาณ
ใตเ้สน้ฐานไปประจทุีต่วัเก็บประจสุรา้งแรงดนัไฟฟ้าหนุนฐานสญัญาณใหก้ลบัสูร่ะดบักราวด ์

หลกัการเบือ้งตน้ในการ
แกไ้ข Baseline shift โดย

ใชส้วติช ์S1 ขจดั DC 
offset  

การใชไ้ดโอดทาํงานแทน
สวติช ์S1 ขจดั DC offset  



Gated Integrator  

    Gated Integrator compensates for charge collection time 
variations in HPGe radiation detectors for improved energy 

resolution and throughput at high counting rates 

   The gated integrator, (GI), output is obtained by integrating the 
integrating the entire unipolar signal. As a result of this integration, 
the problems associated with charge collection effects are removed 
even when operating at short shaping time constants. Another 
benefit of the GI technique is the ability to maintain peak position 
and energy resolution over a wide dynamic range of input count rate. 

     A gated integrator is an essential element in a high throughput system. A major 
application of the gated integrator, (GI), is in gamma-ray experiments involving 
large volume HPGe detectors since ballistic deficit effects caused by long charge 
collection times are eliminated. 



Block diagram of multichannel analyzer 

Multichannel Analyzer (MCA) 
       อปุกรณ์วเิคราะหห์ลายชอ่ง (MCA) แบบด ัง้เดมิทีท่ํางานดว้ย hardware ลว้นเป็นฐานของ
การพฒันา computer based  MCA และ DSP based MCA  

        MCA แบบด ัง้เดมิ PH ADC จะทําหนา้ทีแ่ปลงขนาดสญัญาณพลัส ์(Analog) เป็นรหสัไบนารี
ตาํแหนง่ address หนว่ยความจํา RAM และบนัทกึจํานวนนบั 1 คร ัง้ทีต่าํแหนง่น ัน้ จากน ัน้จะส ัง่ 
ADC ใหแ้ปลงขนาดสญัญาณพลัสล์กูใหม ่ถา้มขีนาดเทา่เดมิจํานวนนบัจะบวกเพิม่ที ่address 
เดมิ  การกระจายขอ้มลูขนาดความสงูของพลัสบ์นหนว่ยความจําจะสง่ไปแปลงเป็นโปรไฟลข์นาด
สญัญาณ (DAC) แสดงเป็นสเปกตรมับนจอภาพ (address หนว่ยความจํา คอื ชอ่งวเิคราะห)์ 



Random Accesses 
Memory 

 (RAM) 

Memory  address 
(Channel number) 

Display Monitor 

A0 An 

……………...………………......... 

D0 

Dn 

D
at

a 
co

nt
en

ts
 

Tim
e 

Pulse height 

แสดงสเปกตรัมพลังงาน 

สญัญาณพัลสจ์าก Pulse 
amplifier ขนาดความสงูเป็น

สดัสว่นกบัพลังงาน 
 (สญัญาณอนาลอก) 

From 1k up to 16k channel  
รหัสไบนาร ี(Digital code) ที่
แปลงจากความสงูของพัลสจ์ะ

เป็นแอดเดรสของหน่วยความจํา
ทีบ่ันทกึจํานวนนับ 

Memory 

Binary code 

Pulse Amplifier 
ADC 

Analog to digital 
converter 

Analog signal  
input 

Digital signal  
output 

Data storage of pulse height distribution and displaying 



Pulse Height ADC 

Amplitude           Time            Counting          Binary code 

Wilkinson ADC diagram 

Timing diagram 
Channel address digitizer 



     Instrument dead time เป็นเวลาทีใ่ชใ้นกระบวนการทางสญัญาณของระบบ
ซึง่ทาํใหเ้กดิการสญูเสยีสญัญาณพลัส ์(อตัรานบั) จากหวัวดัรงัส ี 

Non-paralyzable model 

      No = N/1-Nτ 

No = true interaction rate 
N  = recorded count rate    
τ  = system dead time 

Dead time  

MCA’s dead time 



 PUR amplifier’s dead time 

System dead time (τ) = DT2 + DT3 

Live Time Correction (LTC) = extended time for count loss compensation 

       MCAs have two modes of preset time e.g., live time or clock time and actual time or true 
time. The dead time correction is applied separately for every channel for actual mode.  

Actual time  =             Iive time              
                         1- (dead time fraction) 



Pile up effect at high count rate 



Quality of Measuring Result for Energy Spectroscopy 

Affected parameter to signal: 

NOISE PEAK LOSS DRIFTING BASE LINE SHIFT 

 surrounding 
sources 

 detector 
components 

 electronic 
components 

 HV bias 
supply 

 power supply 

 temperature 
(ambient) 

 system 
stability 

 charge 
integrating 
time 

 shaping time 

 P/Z effect 

 BLR effect 

 pile up 
effect 

signal + noise + drifting + base line shift + …  

Energy Resolution 
Checking FWHM (50%), 

FWTM (10%) 



Energy resolution degradation 
   The total FWHM of a system will the sum of the FWHM values for each individual source of 
fluctuation as 

(FWHM)2
overall = (FWHM)2

detector + (FWHM)2
noise + (FWHM)2

baseline shift  + (FWHM)2
drift+ (FWHM)2

pile up+…… 

      Noise 

   In case of pulse of constant height, if noise is 
present the pulses will be superimposed on the noise 
voltage and will go no longer be of constant height. 
     Base line shift 

    In case of imperfect PZ adjustment, if undershoot or 
overshoot is present the pulses will be superimposed on 
the baseline and will effect  to the peak shape. 
      Pile up 

    In case of high counting rate, The pulse pile up is 
present and is to worsen the resolution by adding 
wings to the energy peak.  . 
       Long term drift 

      In case of low activity need to be measurement in 
long counting, if the temperature drift is present the 
electronic drift will cause peak shifted.. 



A) NOISE 

a) Noise + Constant pulse height 

B) BASE LINE SHIFT 

Illustration of base line shift 

b) Pulse height distribution 

C) PULSE PILE UP 

b) Tail pile up 

Illustration of pile up effect 

The probability 
distribution of a 

reference pulse signal 

(System) 

(Adjustment) 

(High count rate) 

a) Peak pile up 



Baseline shift correction 

Pole zero adjustment 

  

     AC coupled amplifiers cannot transmit truly unipolar 
pulses because the undershoot area due to CR network. 

1. Front stage of amplifier 

2. Final stage of amplifier 
(large signal) 

Baseline shift 

 

Pole-zero cancellation 

Baseline restorer (BLR) 

(Large signal) 

(small signal) 



Optimum pulse shaping time in analog signal processor 

 Relative noise contribution 
of different pulse shape 

Improving S/N 

Shaping time 

Noise  
FWHM 

(Series noise) (Parallel noise) 

  For detectors in which the charge collection 
time is variable depending on the position of 
radiation interaction, the potential problem of 
ballistic deficit favors a shaped pulse with a 
flat top. ( Trapezoidal shaping) 



MODERN GAMMA-RAY SPECTROMETER 

HPGe detector 

Refrigerator cooling system 

Top loading shielding 

Digital Signal Processor based 
MCA with built in HV bias 

Data station & display 

Software 

- System operation 

- Gamma Analysis 



DSP based MCA 
Basic analog spectrometer 

Basic digital spectrometer 

FFT 

Digitizing 



Digital Pole-Zero Cancellation 

ตวัอยา่งกรรมวธิสีญัญาณ (DSP) ของฟงักช์นัการลบลา้งผล Undershoot ที่
เกดิกบัสญัญาณพลัสท์ีผ่า่นวงจร Differentiator 



Digital Signal Processor 



Trapezoidal filter 
Trapezoidal shaping using recursive algorithm 

    In the first step, the digitized step input X[n] is first converted to a bipolar rectangular pulse 
r[n]. In the second step, r[n] is converted to a trapezoidal output y[n] using an accumulator. 

kA 

Bipolar Rectangular output Trapezoidal output Step input 

𝑘 

𝐴 
k+𝑃 𝑃 

𝑘 
𝑃 𝑃 𝑃 

𝑃 k+𝑃 

Positive 
 slope 

Negative 
 slope Flat 

 top 



Inverse Z transform is: 

𝐶(𝑃) 

y(𝑃) 

input 

output 



Trapezoidal shaped pulse details  



   The simulation qualifies the algorithm for its implementation in Field Programmable Gate 
Array (FPGA) for real time applications. VHSIC Hardware Description Language (VHDL) 

      The trapezoidal filter acts as a pulse shaping filter in a typical nuclear spectroscopy 
system to optimize the value of ballistic deficit, signal to noise ratio and pulse pile-up losses 
in order to facilitate improved measurement of time of arrival and energy of nuclear 
radiation. 

FPGA  (field programmable gate 
array) implementation of multi-

channel trapezoidal filters 



DSP pulse shaping goals  
    ขอ้ไดเ้ปรยีบของกรรมวธิแีตง่รปูสญัญาณดว้ยเทคนคิ digital signal 
processing มดีงันี ้
  - การลดสิง่รบกวนใหต้ํา่ลง (Noise suppression)      [Resolution] 
        - White noise: series & parallel, 
        - 1/f noise : series & parallel 
 -  เพิม่ผลการนบัไดม้ากขึน้ (Counting Throughput)      [Dead time] 
       - Finite pulse duration 
 -   การสญูเสยีขนาดพลัส ์(Ballistic deficit)       [Resolution],  
                                                                           [Peak  distortion] 
       - Flat top on Trapezoidal shape       

Rise time and flat top definition 











จบการบรรยาย.... 

ขอบคณุครบั 
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