
 

Устройство за търсене на нееднородности в 

плътността на веществото УПН-PM2030 

УПН-PM2030 е преносим проверочен прибор за неразрушаващ контрол и се използва в 

качеството на "детектор за контрабанда" за откриване на скрито поставяне на наркотици, 

взривни вещества, оръжия и др. в затворени кухини на транспортни средства, контейнери и 

други устройства. 

Прибор позволява да се извършва търсене на нееднородности в режим на проверка и определи 

типа на открития материал, също да се формира библиотека на обектите на проверка. 

Модулната конструкция на прибора дава възможност да се извършва сканиране в 

труднодостъпни места. С помощта на телескопичния удължител, ползвателя може да извършва 

обследване на крупногабаритни товари, а вибрационният сигнализатор в дръжката на прибора 

позволява да се извършва скрито откриване.  

Приборът запазва в енергонезависимата памет история на събитията, също подава звукови и 

светлинни сигнали при превишаване на установените прагове. Звуковата сигнализация може 

да се предава в наушници посредством Bluetooth. 

УПН-PM2030 може да бъде използван в качеството на «детектор за контрабанда» от 

митническите органи, специалните служби и други ведомства за откриване на скрито 

поставяне в кухини на различни транспортни средства, контейнери и прочие обекти. 

Принцип на работа 

Приборът се състои от два модула: блок за обработка на информацията (БОИ) и блок за 

сканиране (БС) с гумирана дръжка. 

Принципът на действие на прибора в режим на проверка е основан на регистрирането на 

отразеното лъчение от изследвания обект. В прибора се използва източник на гама-лъчение 
133Ba с активност 320-370 кBq. Източникът е разположен в безопасен оловен контейнер-

колиматор на БС. 



Интензивността на отразеното лъчение зависи от свойствата на изследвания обект (неговата 

плътност и размери). Приборът се придвижва по повърхността на изследвания обект. 

Промяната на плътността на обекта се изобразява на екрана на прибора и се дублира със 

светлинни, звукови и вибрационни сигнали. Честотата на повторението на сигналите зависи от 

размерите и плътността на откритата кухина или на поставеното.  

Оловен контейнер-колиматор осигурява необходимата тясна зона на облъчване на обекта в 

режим на проверка и пълна защита на оператора от гама-лъчението. 

 

Характеристики в режим на проверка 

Приборът в режим на проверка определя плътността на материала на открития обект 

(пластмаса или метал) зад преграда от дърво или пластмаса с дебелина не повече от 20 мм, 

също и група метали с вероятност 0,5.  

 Резултатът от определянето на групата метали се изобразява на ТКИ във вид на название на 

съответната група метали:  

 сребро (рутений, родий, паладий, сребро, кадмий, индий, олово, антимон) 

 лантан (телур, йод, ксенон, цезий, барий, лантан, церий, празеодим) 

 гадолиний (неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозиум, 

холмий, ербий) 



 волфрам (тулий, итербий, лутеций, хафний, тантал, волфрам, рений, осмий) 

 злато (иридий, платина, злато, живак) 

 олово (талий, свинец, бисмут, полоний) 

  

 

Предназначение 

Приборът е предназначен за откриване на скрито поставяне на наркотици, взривни вещества, 

оръжия и др. в закрити кухини на транспортни средства, контейнери и други устройства, също 

и за търсене на източници на гама-лъчение. 

Съответствие на стандарти 

По електромагнитна съвместимост приборът съответства на стандарти СТБ IEC 61000-6-2-

2011, СТБ IEC 61000-6-3-2012, СТБ ГОСТ Р 51522-2001  

Съответства на изискванията на МАГАТЕ (режим на търсене на гама-източници) 

Спецификация 

Детектор 
CsI с твердотелен фотоелектронен 

умножител 

Диапазон на регистрирани енергии от 1 до 65000 s-1 

Тип сигнализация Светлинна, звукова, вибрационна 

Чувствителност на прибора към гама-лъчение:  

в енергиен диапазон от 0,02 до 1,5 МеV, за 109 Cd 2600 (s-1 )/(MBq) 



в енергиен диапазон от 0,02 до 1,5 МеV, за 57Co 6500 (с-1)/(µSv/h) 

в енергиен диапазон от 0,02 до 1,5 МеV, за 241Am 5000 (с-1)/(µSv/h) 

в енергиен диапазон от 0,02 до 1,5 МеV, за 137Сs 300 (с-1)/(µSv/h) 

в енергиен диапазон от 0,02 до 1,5 МеV, за 60Co 140 (с-1)/(µSv/h) 

 

Откриване на скрити зад стоманена преграда с дебелина 1 мм или зад дървена преграда с 

дебелина 20 мм с вероятност 0,5 при придвижване на прибора със скорост не повече от 5 сm/s:  

калъп от алуминий 30х30х30 мм 

калъп от полиетилен 70х70х20 мм 

калъп от стомана 30х30х10 мм 

 

Габарити на вградения закрит източник:  

133 Ba от 320 до 370 кBq, Ø 3 mm, h = 3 mm 

 

Размери на откриваните скрити обекти:  

калъп от полиетилен не по-малко от 70х70х20 мм 

калъп от стомана не по-малко от 70х70х0,5 мм 

пластина от групата на лантана не по-малко от 70х70х0,5 мм 

пластина от групата на гадолиния не по-малко от 70х70х0,5 мм 

пластина от групата на волфрама не по-малко от 70х70х0,5 мм 

пластина от групата на златото не по-малко от 70х70х0,5 мм 

пластина от групата на оловото не по-малко от 70х70х5 мм 

 

МЕД от гама-лъчение:  

без отчитане на фона при затворен колиматор 0.2 µSv/h 

без отчитане на фона при отворен колиматор 0.2 µSv/h 

 

Захранващ елемент 50 ч 



Захранване на прибора:  

от два вградени галванични захранващи елемента Alkaline тип АА 

(LR6) 

3.0 V (минус 0,6; + 0,2) 

V 

от два вградени акумулатора с номинално напрежение 
2.6 V (минус 0,2; +0,2) 

V 

от мрежа с променлив ток с честота 50 Hz чрез адаптер 230 V ± 10 % 

от USB на ПК 5 V 

от бордовата мрежа с постоянен ток на автомобила чрез адаптер 12 V 

 

Запис на историята не по-малко от 1900 събития 

Приборът е устойчив на падане върху бетонен под 

от височина 
1 м. 

Степен на защита на корпуса IP65 

Обмен на информация с ПК USB, Bluetooth 

Тип сигнализация светлинна, звукова, вибрационна 

Габарити 284х87х98 мм 

Тегло не повече от 1.13 кг 

Среден срок на служба не по-малко от 10 год. 

Диапазон на работни температури от минус 30 °C до 50 °C 

Относителна влажност до 98 % при температура 40 °C 

Атмосферно налягане от 84 до 106,7 кРа 

 


