
 
СПЕКТРА (ново поколение) 

Дозиметър-радиометър за търсене МКС-11ГН 
 

Описание 

Високочувствителен и компактен прибор за откриване, локализация и идентификация на радиоактивни и ядрен материали по външното им гама- и 

неутронна лъчения и амплитудни гама-спектри. СПЕКТРА идентифицира радионуклиди с указване на категорията, към която принадлежат (в 

съответствие с изискванията на МАГАТЕ). Използва се с цел предотвратяване на незаконното им пренасяне през държавните граници, също и в 

предприятия и в учреждения, където се извършват работи с източници на гама- и неутронно лъчения. 

Новият алгоритъм за търсене осигурява висока чувствителност на прибора и мигновено сработване при най-малки промени в гама или неутронното 

фоново ниво. Сцинтилатор със силициев фотомножител нов тип осигурява висока температурна стабилност на прибора, също и напълно изключва 

«микрофонния ефект». 

Приборът е много удобен за използване благодарение на компактните му размери, големия цветен дисплей и възможността за непрекъсната работа 

повече от 30 часа във включено състояние. 

 



Предназначение 

 Измерване на мощността на амбиентния еквивалент на дозата от гама-, рентгеново и неутронно лъчения (МАЕД от фотонно и неутронно 

йонизиращи лъчения) 

 Определяне на интензивността на гама- и неутронното лъчения 

 идентификация на типа на радионуклидите по амплитудните им гама-спектри 

 запазване в енергозависимата памет на амплитудните гама-спектри и логовете на събитията 

 

Особености 

 Високочувствителни сцинтилационни детектори CsІ за гама-лъчение и LiI за неутронно лъчение от ново поколение с твърдотелен (силициев) 

фотомножител. 

 Цветен дисплей с високо разрешение. 

 Възможност за запазване и предаване на 250 пълни спектъра за гама-лъчение. 

 Мощен процесор и усъвършенствани алгоритми за обработка на спектри. 

 Ново програмно осигуряване за детайлни лабораторни изследвания и обработка на спектри. 

 Вграден GPS/GLONASS-приемник. 

 Отсъствие на «микрофонен ефект». 

 Висока термостабилност. 

 Захранване от вградени литий-полимерни акумулатори, които могат да се зареждат чрез USB-кабел. 

 Приборът се свързва с РС чрез USB-порт. 

 Идентификацията на спектрите се извършва в реално време. 

 Идентификация на радионуклиди с указване на категорията, към която принадлежат (в съответствие с изискванията на МАГАТЕ): 

— медицински радионуклиди: 18F, 67Ga, 51Cr, 75Se, 89Sr, 99Mo, 99mTc, 103Pd, 111In, 123I, 125I, 131I, 153Sm, 201Tl, 133Хе; 

— промишлени радионуклиди: 57Co, 60Co, 133Ba, 137Cs, 192Ir,152Eu, 22Na, 241Am; 

— специални ядрени материали: 233U, 235U, 237Np, Pu [реакторен плутоний (более 6% 240Pu)]; 

— природни радиоактивни материали: 40K, 138La, 226Ra, 232Th и продукти на разпада, 238U и продукти на разпада. 

Забележка: Списъкът на нуклидите, които приборът е способен да идентифицира, при необходимост може да бъде разширен. 

 Система за прагова сигнализация с четири независими прагови нива: 

— прагово ниво за търсене (прагово ниво по скоростта на броене на импулсите от детектора за фотонно и неутронно йонизиращи лъчения); 

— прагово ниво на безопасност (прагово ниво по МАЕД от фотонно и неутронно йонизиращи лъчения). 

 Светлинна цветна сигнализация (индикация) при превишаване на праговите нива (по гама-лъчение – червен цвят, по неутронно – син), също и 

звукова и вибрационна сигнализации. 

 Степен на защита на обвивката IP67. 

 



Основни технически характеристики 

Чувствителност към гама-лъчение за 137Cs, не по-малко от (имп./с)/(µSv/h) 200 

Чувствителност към неутронно лъчение:   

— за топлинни неутрони, не по-малко от имп.·см2/неутрон 1,2 ± 0,12 

— за бързи неутрони, не по-малко от имп.·см2/неутрон 0,120 ± 0,012 

Диапазон на измерване на МАЕД от фотонно йонизиращо 

лъчение 

0,01 µSv/h … 1 Sv/h 

Диапазон на измерване на МАЕД от неутронно лъчение 0,01 µSv/h … 10 mSv/h 

Диапазон на индикация на скоростта на отчитане на 

фотонно йонизиращо лъчение 

имп./с 1 … 25 000 

Диапазон на индикация на скоростта на отчитане на 

неутронно лъчение 

имп./с 0,01 … 25 000 

Граница на допустимата относителна основна грешка при 

измерване на МАЕД от фотонно йонизиращо лъчение 

% ±(15+1/H*(10)),  

където H*(10) — числената 

стойност на измерената МАЕД, 

еквивалентна на µSv/h 

Енергиен диапазон на регистрираното фотонно 

йонизиращо лъчение 

МеV 0,02 … 3,00 



Енергийна зависимост на показателите на прибора при 

измерване на МАЕД от фотонно йонизиращо лъчение в 

енергиен диапазон от 0,05 до 3,00 МеV относно енергия 

0,662 МеV (137Cs) 

% ±25 

Енергиен диапазон на регистрираното неутронно лъчение от топлинни до 14 МеV 

Количество канали на амплитудния гама-спектър канал 2048 

Време за установяване на работен режим на прибора, не 

повече от 

мин 1 

Време за калибриране по ниво на гама-фона с 2 … 60 

Номинално напрежение на захранването на дозиметъра 

от литий-полимерен акумулатор 

V 3,7 

Време на непрекъсната работа на прибора при захранване 

от напълно акумулатор при условия на нормално фоново 

излъчване и  изключено осветяване на дисплея, не по-

малко от 

ч 45 

Работен температурен диапазон °С -20 … +50 

Габаритни размери на прибора, не повече от мм 67 х 126 х 30 

Тегло на прибора, не повече от кг 0,28 



 

Комплект на доставка 

 дозиметър-радиометър за търсене МКС-11ГН «СПЕКТРА» 

 зарядно устройство 

 ръководство за експлоатация 

 програмно осигуряване 

 куфарче. 

 

Програмното осигуряване е предназначено за: 

 Прочитане от паметта на дозиметъра в РС на резултатите от измерванията и критичните събития 

 Подготовка и разпечатване на отчет 

 Показване на получената дозиметрична информация с GPS-координати върху карта на местност. 
 


