
 

Универсален дозиметър ДКС-101 
 

Високоточен широко-обхватен дозиметър за лъчева терапия, 

клинична дозиметрия и метрология на йонизиращи лъчения.  

Предназначение:  

Измеренване на: 

 кермата (Gy)и мощността на кермата във въздуха (Gy/s); 

 погълната доза във вода (Gy) и нейната мощност (Gy/s); 

 амбиентния еквивален на дозата (Sv) и неговата мощност (Sv/s); 

 тока (А); * 

 заряда (Q). * 

* — по тези величини не се проверява 

Свойства: 

 прецизни абсолютни измервания на дозовите характеристикит на фотонно и 

електронно лъчение; 

 измервания във воден фантом; 

 вградени системи за самодиагностика; 

 програмно осигуряване в среда на Windows; 

 сигнализация при достигане на зададените прагове по доза и време; 

 възможност за свързване на йонизационни камери на други фирми; 

 възможност за атестация в качество на работен еталон I или II разряд. 
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Комплект на доставка: 

Базов комплект: 

 блок електрометричен; 

 кабел мрежов; 

 кабел интерфейсен; 

 програмно осигураване; 

 йонизационни камери по избор; 

 контролни източници (КИ 101/06 и КИ 101/50) по избор (доставят се при наличие в 

крайния потребител разрешение на съответните държавни органи за използване на 

източници на йонизиращи лъчения); 

 удължител електрометричен 10 m; 

 статив за закрепване на йонизационни камери; 

 калъф за съхранение. 

По поръчка: 

 лаптоп; 

 устройство "Фантом Ф410-3" (използва се с камера БМК-06).  

 

Допълнително оборудване 

 

Йонизационни камери за 

ДКС-101 

Измеряеми величини:  

 погълната доза във вода и нейната мощност;  

 амбиентния еквивалент на дозата и неговата мощност; 

 керма; 

 експозиционна доза.  

Контролен източник 101/06 

в контейнер 

Използва се за проверка на съхранността на метрологичните 

характеристики на прибора при свързването на йонизационната 

камера БМК-06. Задължителен при използване на дозиметъра 

ДКС-101 в качеството на еталон първи разряд.  

Контролен източник 101/50 

Използва се за проверка на съхранността на метрологичните 

характеристики на прибора при свързването на йонизационните 

камери БМК-50 и БМК-500. Задължителен при използване на 

дозиметъра ДКС-101 в качеството на еталон първи разряд.  

Устройство «Фантом Ф410-

3» 

Фантом за провеждане на прецизни измервания на дозови полета 

в лъчева терапия. Използва се с камерата БМК-06. Съответства 

на  изискванията на Ръководния документ РД 50-691-89 « 

Погълнати дози от фотонни и електронни лъчения при лъчева 

терапия. Методи за определяне ». 

 



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Цифрова разрешаваща способност при измерване на тока  1 fА (10
-15

 А)  

Цифрова разрешаваща способност при измерване на заряда  1 fQ (10
-15

 Q)  

Обхват на измерване на тока:  

 чувствителен обхват 
0,1 ÷ 200 nА  

 среден обхват 
0,2 ÷ 20 nА  

 груб обхват 
0,02 ÷ 2 А  

Обхват на измерване на заряда:  

 чувствителен обхват 
1 ÷ 1000 nQ  

 груб обхват 
1 ÷ 100 nQ  

Обхват на измерване на по метода на интегриране на тока:  

 чувствителен обхват 
1 nQ ÷ 6,4 Q  

 среден обхват 
0,4 nQ ÷ 640 Q  

 груб обхват 
40 nQ ÷ 64 mQ  

Обхват на измерване на мощността на погълнатата доза 5·10
-9

 ÷ 1,6 Gy/s 

Обхват на измерване на погълнатата доза по метода на измерване на 

заряда  
4·10

-8
 ÷ 4 Gy  

Обхват на измерване на погълнатата доза по метода на интегриране 

на тока  
4·10

-8
 ÷ 5·10

4
 Gy  

Граници на основната относителна грешка при измерването на 

погълнатата доза и мощността на погълнатата доза при доверителна 

вероятност 0.95 

±2,5 %  

Установяемо време на измерване  до 32000 s  

Напрежение на високоволтния източник  
двухполярное 40-600 V 

с шагом 5 V  

Условия на експлоатация:  

 температура  
+10 ÷ +40 °С  

 относителна влажност на въздуха при 30 ° C 
20 ÷ 80 %  

Захранване  220 V, 50 Hz  

Размери и тегло на електрометричния блок  300×290×75 mm, 5,8 kg  



 


