
Дозиметър — радиометър МКС-07Н (преносим) 

 
 

Описание 

Дозиметър радиометър МКС 07Н  (преносим вариант) е предназначен за измерване на 

мощността на амбиентния еквивалент на дозата (МАЕД) и амбиентния еквивалент на 

дозата (АЕД) от фотонно йонизиращо лъчение (рентгеново и γ- лъчения, плътност на 

потока (ПП) α- и β- частици. 

Принципът на действие на дозиметъра е основан на преобразуването на енергията на 

йонизиращите лъчения в електрически импулси с помощта на газоразрядни броячи ГМ. 

Конструктивно е изпълнен във вид на базов блок в метален корпус с вградени детектори 

и набор от външни детекторни блокове. Дозиметър МКС — 07Н се окомплектова с 

удължител, допълнителен външен отсек за батериите и два адаптера за захранване от 

външни източници на постоянен и променлив ток. 

Използва се предимно в качеството на преносим прибор за оперативен дозиметричен 

контрол на радиационната обстановки, при съставяне на радиационни карти на местност 

и изследване на радиационни аномалии, за откриване на замърсено облекло, техника, 

здания, съоръжения и др. Дозиметър-радиометър МКС-07Н успешно работи в тежки 

полеви условия, широко се експлоатира при работи в Чернобилската АЕЦ, в състава на 

мобилните бригади и в състава на транспортните средства на МВР, а също за 

радиационен и химичен анализ. 

Научно-производствената компания «ПОЛИТЕХФОРМ-М» е разработила звуков 

адаптер за МКС-07Н, който е предназначен за пряко предаване на оператора на аудио-

визуална информации за скоростта на броене на детекторите на външния детекторен 

блок БДКС-07 с помощта на слушалки и ярък светодиод. 

Това позволява ефективно, удобно и бързо де се осъществява търсене на радиоактивни 

аномалии и да се контролират на слух неголеми промени в мощността на гама-лъчението 

(фона). Адаптерът може да се използва както в обикновен, така и в режим на търсене 

(виж т. *** РЕ МКС-07Н), което позволява да се провеждат измерване на мощността на 

дозата от гама-лъчение или плътността на потока бета-частици в точки на аномалии не 

превключвайки режимите. 

Звуковият адаптер се доставя отделно. 

  



Преимущества: 

 Възможност за оперативен контрол на радиационната обстановки (α-, β-, γ- 

лъчения) в широк диапазон на измерваните величини; 

 Устойчивото работи при промяна на температурата на околната среда от минус 

40С до плюс 55С и в условия на относителна влажност на околната среда до 98% 

при температура +35С; 

 Устойчив към  въздействието на  атмосферен конденз  (слана, роса); 

 При работа с дозиметъра-радиометър е възможен избор на режим на измерване: 

режим на измерване на МАЕД с индикация на статистическото отклонение 

(основен режим) и режим на измерване на МАЕД с време на измерване 2 секунди 

(режим на търсене); 

 Възможност за окомплектоване на оборудването със звуков адаптер, позволяващ 

ефективно, удобно и бързо да се осъществява търсене на радиоактивни аномалии 

и да се контролират «на слух» неголеми промени в мощността на гама-лъчението 

(фона). Адаптерът може да се използва както в обикновен, така и в режим на 

търсене (виж т. *** РЕ МКС-07Н), което позволява да се извършват измервания 

на мощността на дозата от гама-лъчение или плътността на потока бета-частици 

в точки на аномалии без да се превключват режимите 

 Дозиметрите се окомплектоват с удължител, допълнителен външен отсек  за 

батериите и два адаптера за захранване от външни източници на постоянен и 

променлив ток. 

 Има цифров изход RS-232 за предаване на данни. 

п. Параметър Стойност Тип на блока 

1.  Енергиен диапазон на 

регистрираното α-лъчение, МеV 

(радионуклиди) 

4,1...7,0 

(239Pu, 234U, 238U) 

БДПА-07 

2.  Диапазон на средните (гранични) 0,08...1,5 БДПБ-07 

3.  енергии на регистрирания (0,2...3,5) БДКС-07 

4.  спектър на β-лъчението, МеV   

5.  Енергиен диапазон на фотонното 
йонизиращо лъчение, МеV 

0,05...3,0 Пулт БДБГ-
07 БДКС-07 

6.  Граници на допустимата основна 

относителна грешка на измерване 

на плътността на потока α-лъчение, 
не повече от, % 

±(20+0,3/ф) БДПА-07 

7.  Граници на допустимата основна 

относителна грешка на измерване 

на плътността на потока β -лъчение, 
не повече от, % 

±(20+3,5/ф) БДПБ-07 БДКС-07 

8.  Граници на допустимата основна 

относителна грешка на измерване 
на плътността на потока β -лъчение 

в присъствието на γ-лъчение (1 … 

100 µSv/h), не повече от, % 

±(25+2 хН/ф) БДПБ-07 БДКС-07 

9.  Граници на допустимата основна 
относителна грешка при измерване 

на МАЕД, не повече от, % 

±(15+3,5/Н) Пулт БДБГ-07 
БДКС-07 



10.  Граници на допустимата основна 

относителна грешка при измерване 

на АЕД, не повече от, % 

±15 Пулт 

11.  Граници на допустимата основна 
относителна грешка при измерване 

на МАЕД в режим на търсене в 

диапазон 10 µSv/h-10 Sv/h, не 
повече от, % 

±(25+150/Н) Пулт, БДБГ-07 

 

 

п. Измервана величина Единици на Диапазон на Тип на блока 

  измерване измерване  
1 Плътност на потока от α-лъчение с 1см2 0,01...1700 БДПА-07 

  (мин-1 см-2) (0Д..102000)  
2 Плътност на потока от β-лъчение с-1см-2 0,10-1700 БД11Б-07 

 (90Sr-90Y) (мин-1 см-2) (6...102000) БДКС-07 

3 Плътност на потока от β-лъчение с-1см-2 
 БД11Б-07 

 (90Sr-90Y) в присъствието на γ- (мин-1 см-2)  (γ-лъчение с 

 лъчение   енергия 0,06- 

 МАЗД 1...10 µSv/h  0,60-1700 1,25 МеV) 

   (36...102000) БДКС-07 

 МАЗД 10... 30 µSv/h  1,5-1700 (γ-лъчение с 

   (90...102000) Енергия 

 МАЗД 30... 100 µSv/h  3,0-1700 0,661-1,25 

   (180...102000) МеV) 

4 МАЕД от фотонно йонизиращо лъчение Sv/h 10-7...10 Пулт 

    БДБГ-07 

   10-7...2х10-3 БДКС-07 

5 АЕД от фотонно йонизиращо лъчение Sv 10-6...100 Пулт 

6 МАЕД от фотонно йонизиращо лъчение Sv/h 10-5...10 Пулт 

 В режим на търсене   БДБГ-07 

 

  



п. Тип на блока Чувствителност 

1 Пулт (137Cs): 

вграден детектор Бета-2М  

вграден детектор Гама-1-1 

 

4,1 (cps)/(µSv/h)  

0,004 (cps)/(µSv/h) 

2 БДПА-07 по α-лъчение за 239Pu за 234U за 238U* 

вграден детектор СИ-9А-М 

1,2...2,4 (cps-1)/s-1*см-2  

0,75...1,5 (cps-1)/s-1*см-2  

0Д5..Д4 (cps-1)/s-1*см-2 

3 БД11Б-07 по β-лъчение (90Sr-90Y) 
вграден детектор Бета-2 

4,5...7,5 (cps-1)/s-1*см-2 

4 БДБГ-07 (137СБ) 

2 бр. вградени детектори Бета-2М  

вграден детектор Гама-1-1 

 

8,2 (cps)/(µSv/h)  

0,004 (cps)/(µSv/h) 

5 БДКС-07 по γ-лъчение (137СБ)  

вграден детектор Бета-2М БДКС-07 по 

β-лъчение (90Sr-90Y)  

вграден детектор Бета-2 

 

4,1 (cps)/(µSv/h)  

 

4,5...7,5 (cps-1)/s-1*см-2 

 


