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ВСТЪПЛЕНИЕ 

Техническото описание и инструкцията за експлоатация са 

предназначени за запознаване с принципа и порядъка на работа на Гама 

сигнализатора и съдържат всички сведения, необходими за пълното 

използване на техническите му възможности и правилната му 

експлоатация. 

В инструкцията са приети следните съкращения и обозначения: 

МЕД - мощност на амбиентния еквивалент на дозата H (10) от 

фотонно йонизиращо лъчение; 

РС - персонален компютър; 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Гама сигнализаторът е предназначен за измерване на мощността на 

амбиентния еквивалент на дозата H (10) (МЕД) от гама и рентгеново 

лъчения (фотонно йонизиращо лъчение). 

Гама сигнализаторът се използва за дозиметричен контрол на 

промишлени предприятия, атомни електроцентрали, в депа за битови и 

опасни отпадъци, в научно-изследователски организации, болници и др.; за 

контрол на внасяне и изнасяне на радиоактивни материали в помещения. 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

1. Обхват на измерване на МЕД - от 0,05 µSv/h  до  600 µSv/h; 

2. Праг на сигнализация – в целия измервателен диапазон със стъпка 0,01 

µSv/h. 

КОМПЛЕКТНОСТ 

Наименование Кол-во Забележка 

1. LPU 1 бр.  

2.Детекторен блок за гама-лъчение ДБГ-02 

Опция: Детекторна арка от ГМ броячи 

2 - 6 бр. 

13 бр. 

Броя на детекторните 

блокове зависи от 

заявката на клиента 

3.Светофар 1 бр.  

4.Звукова сигнализация (сирена) 1 бр.  

5. Сензор за присъствие и скорост (опция) 2 бр. По заявка на клиента 

6.Захранващ адаптер 12V 1 бр.  

7.Програмно осигуряване 1 бр.  

8.PC 1 бр.  

9.Монитор, принтер, мишка, клавиатура (опция) 1 бр. По заявка на клиента 
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ПОСТРОЕНИЕ НА ГАМА СИГНАЛИЗАТОРА И  

ПРИНЦИП НА РАБОТА 

Общи сведения 

 Гама сигнализаторът се състои от LPU, светофар, звукова 

сигнализация, външни детекторни блокове за гама-лъчение, захранващ 

адаптер 12V и РС с програмно осигуряване. По заявка на клиента към 

комплектът може да се добави сензор за скорост и присъствие. 

В детекторните блокове на гама сигнализатора се осъществява: 

 превръщане гама лъчението в последователност от импулси на 

напрежение, количеството на които е пропорционално на 

интензивността на регистрираното лъчение; 

 мащабиране на броячната характеристика; 

 измерване на МЕД от фотонно йонизиращо лъчение чрез 

измерване на средната честота на импулсите; 

В LPU се осъществява: 

 двустранна връзка между детекторните блокове и РС; 

 управление на светлинната и звукова сигнализация; 

 обработка на информацията постъпваща от сензорът за скорост и 

присъствие (опция). 

В РС чрез програмното осигуряване се осъществява: 

 индициране на стойността на МЕД от всички детекторни блокове 

и задействане на сигнализацията в случай на превишаване; 

 програмиране на прагово ниво на МЕД; 

 запис на измерените стойности в паметта на РС; 

 индикация на скорост и присъствие (опция); 

 автоматично създаване на отделен запис от измерванията за всяко 

преминаващо транспортно средство (опция). 

Резултатите от измерванията на МЕД се визуализират на РС в 

работния прозорец на програмното осигуряване. Стойностите, превишили 

праговото ниво се визуализират в червено. Превишаването на 

програмираното прагово ниво на МЕД се съпровожда от светлинна и 

звукова сигнализация. Резултатите от всички измервания за период от един 

месец се записват в паметта на РС по дати. 

При наличие на сензор за присъствие и скорост в комплекта на гама 

сигнализатора в работния прозорец на програмното осигуряване се 

визуализират допълнителни параметри – индикация за преминаващо 

транспортно средство и скорост на преминаващото транспортно средство. 

Измерванията за всяко транспортно средство се записват в отделен файл. 
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Системни изисквания към РС: 

 Операционна система Windows XP или по-нова; 

 1 бр. свободен сериен порт RS-232; 

 500 MB свободно пространство; 

Захранването на гама сигнализатора се осъществява от адаптер, 

който се свързва към електрическата мрежата (220V~50Hz) и работи на 

12V. 

Описание на принципа на работа 

Гама сигнализатора се състои от LPU, външни детекторни блокове за 

гама-лъчение ДБГ-02, светофар, звукова сигнализация, захранващ адаптер 

12V и програмно осигуряване за РС. Като опция към комплекта може да се 

добави сензор за скорост и присъствие. 

Включването на захранването на гама сигнализатора се осъществява 

чрез свързване на адаптера към електрическата мрежа и поставяне на 

захранващия ключ на LPU в полoжение “ON”. 

Измерването на МЕД от фотонно йонизиращо лъчение започва 

автоматично след свързване на Гама сигнализатора с РС и стартиране на 

програмното осигуряване. В зависимост от интензивността на входния 

импулсен поток автоматично се избира интервал и диапазон на измерване. 

Мащабирането на входния импулсен поток се осъществява в детекторните 

блокове ДБГ-02 с помощта на управляващ паралелен двоично - десетичен 

код, записан в енергонезависимата памет. 

Резултатите от измерването се индицират в работния прозорец на 

програмното осигуряване и се съхраняват паметта в на РС за период от 

един месец. 

При наличие в комплекта на сензор за скорост и присъствие 

системата отчита всяко преминаващо транспортно средство и измерва 

скоростта, с която се движи. След отчитане на присъствие на транспортно 

средство в зоната на гама сигнализатора, обхваната от сензорът, в 

системата се стартира ново отчитане, което се записва в отделен файл и 

съдържа резултатите от измерванията на преминаващото транспортно 

средство. 1 минута след излизане на транспортното средство от зоната 

отчитането спира и гама сигнализаторът преминава в режим на измерване 

на гама-фона. Скоростта на преминаване на транспортното средство се 

визуализира в работния прозорец на програмното осигуряване и се записва 

във файлът с резултатите от измерванията. 

 Изключването на захранването на гама сигнализатора се 

осъществява чрез поставяне на захранващия ключ на LPU в положение 

“OFF” и изключване на адаптера от електрическата мрежа. 
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Описание на конструкцията 

Конструктивно приборът се състои от: 

 LPU; 

 външни детекторни блокове за гама-лъчение ДБГ-02; 

 светофар 

 звукова сигнализация; 

 сензор за скорост и присъствие (опция); 

 захранващ адаптер 12V. 

МАРКИРАНЕ И ПЛОМБИРАНЕ 
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УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

В Гама сигнализаторът отсъстват външни детайли, на които биха 

могли да попаднат напрежения, опасни за живота.  

При  работа с източници на йонизиращи лъчения трябва да се 

съблюдават изискванията за радиационна безопасност. 

В случай на замърсяване Гама сигнализаторът подлежи на 

дезактивация чрез протриване на външната му повърхност с тампон, 

напоен с дезактивиращо средство. 

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА 

Подготовка на Гама сигнализатора за работа 

Преди началото на работа е необходимо да се изучи техническото 

описание и инструкцията за експлоатация, разположението и 

предназначението на съставните части на изделието, а също и запознаване 

с програмното осигуряване на продукта. 

За Гама сигнализатор без включен в комплекта сензор за 

скорост и присъствие 

Подготовката на гама сигнализатора за работа се извършва в 

следната последователност: 

1. Съединете външните детекторни блокове към LPU с помощта на 

съединителните кабели в комплекта на гама сигнализатора; 

2. Съединете светофарът и звуковата сигнализация към LPU с помощта 

на свързващия кабел в комплекта на гама сигнализатора; 

3. Съединете LPU към сериен порт RS-232 на РС с помощта на 

свързващия кабел в комплекта на гама сигнализатора; 

4. Включете захранващия адаптер 12V към LPU и към електрическата 

мрежа 220V~50Hz; 

5. Поставете захранващият ключ на LPU в положение “ON”; 

6. Включете РС и изчакайте да зареди операционната система; 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: ПО ВРЕМЕ НА ЗАРЕЖДАНЕТО НА ОПЕРАЦИОННАТА 

СИСТЕМА СЕ ИЗВЪРШВА САМОДИАГНОСТИКА НА 

РАБОТОСПОСОБНОСТТА НА ГАМА СИГНАЛИЗАТОРА. 
НАБЛЮДАВАТ СЕ 6 ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ПРЕМИГВАНИЯ НА 

ЗЕЛЕНАТА И ЧЕРВЕНАТА СЕКЦИЯ НА СВЕТОФАРА СЪПРОВОДЕНИ 

СЪС ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ! 

 

7. Стартирайте програмното осигуряване на РС. 

 

Изключването на гама сигнализатора се осъществщвява по обратния 

ред. 
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За Гама сигнализатор с включен в комплекта сензор за скорост и 

присъствие 

Подготовката на гама сигнализатора за работа се извършва в 

следната последователност: 

1. Съединете външните детекторни блокове към LPU с помощта на 

съединителните кабели в комплекта на гама сигнализатора; 

2. Съединете светофарът, звуковата сигнализация и сензорът за скорост 

и присътвие към LPU с помощта на свързващия кабел в комплекта на 

гама сигнализатора; 

3. Съединете LPU към сериен порт RS-232 на РС с помощта на 

свързващия кабел в комплекта на гама сигнализатора; 

4. Включете РС и изчакайте да зареди операционната система; 

5. Включете захранващия адаптер 12V към LPU и към електрическата 

мрежа 220V~50Hz и изчакайте 1-2 минути; 

6. Поставете бутона „Сирена/Светофар/Скорост“ на LPU в положение 

“ON”; 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: ИНИЦИАЛИЗАЦИЯТА НА ВЪНШНИТЕ УСТРОЙСТВА 

ТРАЕ ОКОЛО 2-3 МИНУТИ! 

 

7. Стартирайте програмното осигуряване на РС. 

 

Изключването на гама сигнализатора се осъществщвява по обратния 

ред. 

 

След стартиране на програмното осигуряване на екрана на РС се 

появява работният прозорец на програмата, на който се виждат отчетените 

стойности за МЕД от детекторните блокове. В долният десен ъгъл на 

работния прозорец се намират статуса на системата „Работи“ или „Не 

работи“, бутоните за управление „Стоп“, „Старт“ и „Затвори“ и 

инструментите за експорт данните в excel. 
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  При наличие на сензор за присъствие и скорост в комплекта на гама 

сигнализатора в работния прозорец на програмното осигуряване се 

визуализират два допълнителни параметъра – индикация за присъствие на 

транспортно средство в зоната на гама сигнализатора и скорост на 

преминаващото транспортно средство. 

 

 

 След преминаване на транспортно средство през Гама сигнализатора 

започва ново измерване. В работния прозорец на програмното осигуряване 

индикацията за присъствие светва в зелено и се визуализира скоростта на 

преминаващото транспортно средство. Една минута след излизане на 

транспортното средство от зоната на гама сигнализатора текущото 

измерване спира и гама сигнализаторът преминава в режим на отчитане на 

гама-фона. Индикацията за присъствие светва в червено и в полето за 

скорост се появява знак „------“.  

ЗАБЕЛЕЖКА: ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТОВЕРНИ 

ИЗМЕРВАНИЯ СКОРОСТТА НА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ 

ОБСЛЕДВАНАТА ЗОНА НА ГАМА СИГНАЛИЗАТОРА НЕ ТРЯБВА 

ДА ПРЕВИШАВА 8 КМ/Ч. 

Резултатите от измерванията се запазват във файлове, като 

измерването за всяко транспортно средство е в отделен файл. Файловете се 

съхраняват в папка “MultiSensor\truck”, като всеки файл носи име “truck_” 

последвано от датата и часът на преминаване на транспортното средство. 

Пример:truck_20150910-181520 

 Във всеки ред на файла последователно са записани: дата и точен час 

на измерването, отчетена стойност за радиационен фон, статус на 

детекторния блок и номер на детекторния блок в системата. В края на 

файла е записана скоростта на преминаване на транспортното средство. 

ПОРЯДЪК НА РАБОТА 

В долният десен ъгъл на работния прозорец на програмното 

осигуряване се намират трите бутона за управление „Стоп“, „Старт“ и 

„Затвори“. 
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Описание на бутоните 

- бутон „Старт“ – стартира отчитането на МЕД; 

- бутон „Стоп“ – спира отчитането на МЕД; 

- бутон „Затвори“ – затваря програмното осигуряване. 

Описание на инструментите за експорт 

- поле за избор на дата – задава се дата за отчета; 

- поле за избор на час – задава се начален час на отчета; 

- бутон „Експорт“ – създава 5 минутен отчет. 

Режим на измерване 

Измерването на МЕД започва автоматично след пускане на 

програмното осигуряване. Статусът на системата в долния десен ъгъл 

показва „Работи“. Измерването на МЕД се извършва на 1 секунда и 

показанията на детекторните блокове в работния прозорец на програмното 

осигуряване се опресняват всяка секунда. Всеки детектор си има собствено 

поле за отчитане, надписано със съответния номер. Ако показанията на 

един или повече детектори са в червено, това означава, че измереното ниво 

от съответния детектор е по-високо от зададения праг и ще светне 

червената сигнализация на светофара заедно със звуковата сигнализация. 

Ако показанията на един или повече от детекторите са „ ------ “, това 

означава, че няма връзка със съответния детектор(и). 

Всички резултати от измерванията се съхраняват в папката на 

програмното осигуряване – папка “MultiSensor\data” за срок от един месец. 

Файловете с данните от измерванията са текстови (формат .txt) с име 

“data_” последвано от годината, месеца и деня без интервали (пример: 

“data_20150127” за данните от 27.01.2015г. ). Всяко отчетено измерване се 

записва във файла на отделен ред в следния формат:  година, месец, дата, 

час, минута, секунда, измерена стойност на МЕД, състояние на 

детекторния блок и номер на детектора в системата. Записаните данни са в 

готов вид и са достъпни за анализ, последваща обработка и принтиране. 

Тъй като обема на текстовите файлове е много голям (при 5 

детектора за 24 часа във един файл се записват 432000 резултата) в 

програмното осигуряване е предвидена възможност за генериране (експорт 

в excel) на отчет за конкретен 5 минутен период. Инструментите за експорт 

се състоят от две полета съответно с дата и час и един бутон „Експорт“. В 

двете полета се въвеждат последователно датата и часа за начало на 5 

минутния период на отчета, след което се натиска бутона „Експорт“. На 

екрана се появява съобщение „Експортът приключи успешно“ и отчетът е 

записан във електронна таблица на excel. Файлът се намира в папката на 

програмното осигуряване „Multisensor\csv\“. Името на файла съответства 

на началния период на отчета, пример: файл с име “export_20150331_11-

00-00” за отчет с начало 31.03.2015г. в 11:00 ч.  
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Структурата на отчета представлява електронна таблица от четири 

колони: 

1. Дата – датата и точния час на измерването; 

2. Стойност – отчетената стойност за радиационен фон; 

3. Статус – състоянието на детекторния блок по време на 

измерването; 

4. Детектор № - пореден номер на детекторния блок в системата. 

Отчетът е във формат “.csv”, което дава възможност чрез excel да се 

правят графики, математически анализи, принтиране и др. 

Включване на измерването на МЕД става с бутон „Старт“. След 

натискането му статусът на системата показва „Работи“ и стойностите на 

детекторите се обновяват на всяка секунда. 

При натискане на бутон „Стоп“ измерването спира и статусът на 

системата показва „Не работи“. 

Излизането от програмното осигуряване става с натискане на бутон 

„Затвори“, при което програмата се затваря и връзката на РС с Гама 

сигнализатора се прекратява. 

Програмиране на стойността на „ПРАГА“ 

Стойността на прага се задава от производителя при монтажа на 

Гама сигнализатора според изискванията на потребителя. 

Архивиране на резултатите от измерванията 

Резултатите от всички измервания за период от един месец се 

съхраняват в архив в папката на програмното осигуряване – папка 

“MultiSensor\data”. За създаване на архив на данните за по-дълъг период от 

време (6 месеца, 1 година, 2 години...) е необходимо веднъж месечно 

всички файлове от папка “MultiSensor\data” да бъдат копирани на желана 

от потребителя дестинация (друга папка в РС или на външен носител). 
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ВЪЗМОЖНИ НЕИЗПРАВНОСТИ И МЕТОДИ ЗА ТЯХНОТО 

ОТСТРАНЯВАНЕ 

Неизправност Вероятна причина Метод за отстраняване 

Показанията на някой от 

детекторите са „ ------ “ 

Няма връзка между LPU 

и съответния детектор 

Да се провери свързващия 

кабел между LPU и 

съответния детектор 

Показанията на всички 

детектори са „ ------ “ 

Няма връзка между LPU 

и РС 

 

 

Няма връзка между LPU 

и детекторните блокове 

 

Няма захранване 12V 

към LPU 

 

 

 

Да се провери свързващия 

кабел между LPU и РС 

 

Да се провери свързващия 

кабел между LPU и 

детекторите 

 

Да се провери дали 

захранващият ключ на LPU 

e в положение “ON” 

Да се провери захранващият 

адаптер 

Показанията на някой от 

детекторите са 

„0,04µSv/h“ или по-ниски 

за повече от 1 минута 

Повреда в електрониката 

на детекторния блок 

Свържете се с 

производителя 

Не работи светлинната и 

звукова сигнализация 

Няма връзка между LPU, 

светофара и сирената 

 

 

Няма захранване 12V 

към LPU 

 

 

 

Да се провери свързващия 

кабел между LPU,  

светофара и сирената 

 

Да се провери дали 

захранващият ключ на LPU 

e в положение “ON” 

Да се провери захранващият 

адаптер 
 

При невъзможност за отстраняване на посочените неизправности или при 

възникване на други такива, се свържете с производителя. 
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ПРОВЕРКА НА ИЗПРАВНОСТТА 

На проверка подлежат Гама сигнализатори при излизане от 

производство, след ремонт и Гама сигнализатори, намиращи се в 

експлоатация  (периодична проверка не по-рядко от веднъж в годината). 

Метрологична проверка на Гама сигнализатора не е задължителна. 

Операции при проверка 

Външен оглед 

При външния оглед трябва да се види съответствието на Гама 

сигнализатора на следните изисквания: 

- комплектността трябва да съответства на описаната в инструкцията; 

- маркировката трябва да е отчетлива; 

- пломбите не трябва да са нарушени; 

- Гама сигнализаторът не трябва да има механични повреди, влияещи 

на работоспособността му. 

Забележка. Комплектността на Гама сигнализатора се проверява 

само при предаването му от производителя. 

 Тестване 

Гама сигнализаторът се подготвя за работа, следвайки 

последователността описана в инструкцията, след което се привежда в 

работно състояние.  

Проверка на работоспособността на сензорът за скорост и 

присъствие (ако е включен в комплекта) се осъществява чрез преминаване 

на транспортно средство през зоната на Гама сигнализатора. В работния 

прозорец на програмното осигуряване се наблюдават регистрираното 

присъствие и отчетената скорост.  

ПРАВИЛА ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ 

Транспортиране 

Гама сигнализаторът в транспортна опаковка на предприятието-

производител издържа на транспортиране с автомобилен и железопътен 

транспорт на всякакви разстояния при съблюдаване на следните правила: 

превозът трябва да се извършва в закрити, сухи, чисти транспортни 

средства. 

Разположението и закрепянето в транспортна опаковка на Гама 

сигнализатора трябва да осигурява устойчивото му положение, 

изключващо възможност от разместване на съставните му части и удари 

един в друг, а също и в стените на транспортните средства. 
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Съхранение 

Гама сигнализаторът в опаковка трябва да се съхранява в помещение 

при температура на въздуха от 5 
0
С до 40 

0
С и относителна влажност до 80 

%  при температура 25 
0
С. 

Съхранението на Гама сигнализатора без опаковка на 

предприятието-производител следва да се извършва в помещение при 

температура на въздуха от 10 
0
С до 35 

0
С и относителна влажност до 80 % 

при температура 25 
0
С. 

Съдържанието на прах, пари на киселини и основи, агресивни газове 

и други вредни примеси, които предизвикват корозия в помещенията, 

където се съхранява  Гама сигнализатора,  не трябва да превишава 

съдържанието на корозионноактивните елементи на атмосферата. 

Утилизация 

Утилизация на системата се извършва само от производителя или от 

лицензиран орган. 
 


