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При аналізі серії отриманих в експерименті гамма-спектрів зазвичай виникає потреба погоджувати 
сітки аргументів, на яких вони отримані [1]. Спектри можуть мати різні калібрування по енергії, що 
ускладнює порівняння або сумування їх. У роботі запропоновані процедури перетворення спектрів 
при переведенні їх з однієї шкали каналів на іншу з приведенням до одного, «базового» калібрування 
по енергії, при цьому саме калібрування по енергії не потрібно. Метод демонструється на прикладі 
спектрів первинних гамма-квантів при захопленні теплових нейтронів ядрами природного нікелю.  

На першому етапі проводиться візуальний аналіз спектрів, вибирається «базовий», в калібрування 
якого будуть переводитися інші спектри серії (рис. 1). Для встановлення зв'язку між каналами двох 
спектрів, можливо нелінійного, формуються набори положень парних піків в «базовому» і робочому 
спектрах. Робиться це в інтерактивному режимі з можливістю залучати програму пошуку піка в зада-
ному діапазоні каналів. Положення піків вказують вертикальні лінії як на рис. 2. По набору положень 
пар піків будується кусочно-лінійна залежність між каналами k2 = f(k1). Після цього перетворення 
робочого спектра в калібрування «базового» спектра проводиться процедурою «пересипання», анало-
гічною до описаної в [2]. Результат такого перетворення показаний на рис. 3. 

На другому етапі, коли «базовий» спектр вже обраний і кілька перших спектрів серії вже обробле-
ні, застосовується програма обробки чергового спектра серії. Для цього спектра формується набір 
положень піків, парних з піками «базового» спектра і далі проводиться побудова залежності між ка-
налами, «пересипання» робочого спектра и, нарешті, додавання перетвореного спектра до отриманих 
раніше результатів сумування (результат для ділянки шкали каналів показаний на рис. 4).  

 

  
 

Рис. 1. Три спектра з різними калібруваннями по 
енергії (обраний «базовий» спектр – пунктир, черво-
на лінія). 

Рис. 2. «Червоний» спектр – «базовий», на пік вказує 
ліловий стовпчик, «синій» спектр – робочий, для вказі-
вки на пік – синій стовпчик. 

  
 

Рис. 3. «Синій» спектр перейшов в «зелений». Його 
калібрування тепер подібно до калібрування «черво-
ного». 

Рис. 4.Три спектра, перетворених до калібрування «ба-
зового» і сума їх. 
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Якщо бажано перевести результати на шкалу енергії, то калібрування по енергії достатньо провес-
ти лише для базового спектра. Робиться це аналогічно перетворенню спектра з однієї сітки каналів на 
іншу. Формуються пари «положення піка в базовому спектрі - енергія», далі «пересипання» сумарно-
го спектра і результат сумування серії спектрів буде наведений на шкалі енергій. Якщо калібрування 
по енергії для «базового» і робочого спектрів E = F1(k1) і E = F2(k2) відомі, то відповідність між ка-
налами можна встановити за правилом k2(k1) = F2-1(F1(k1)) і тоді етап формування таблиці положень 
парних піків стане зайвим. 

Крім перетворення самих значень даних при переході до нової сітки аргументів оцінюється зміна 
статистичних характеристик даних. 
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