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1.

AZ ELİÍRÁS HATÁLYA
Ez az elıírás az 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló (többször módosított)
127/1991. (X. 9.) kormányrendelet mellékletének 14. pontjában megadott közúti ellenırzésre
szolgáló jármősebesség-mérı berendezések közül a radar frekvenciás doppler frekvencia
mérés elvén mőködıkre vonatkozik.
Jelen elıírás az érvényben lévı OIML R91 nemzetközi ajánlás figyelembe vételével készült.

2.

MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK
1. táblázat: Mennyiségek és egységek neve, jele
A mennyiség
megnevezése
jele
céltárgy sebesség
a céltárgy sebességének a mérési irányba
esı komponense
fény sebesség
kisugárzott radar jel frekvenciája
dopplerfrekvencia
sugárzási szög

v
v1
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SI egységének
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méter per másodperc

jele
m/s
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3.

ALAPFOGALMAK

3.1

Mőködési elv
A mikrohullámú sebességmérés alapelve a Doppler-hatás néven közismert. A mérı-készülék
antenna egysége nagyfrekvenciás jelet sugároz ki a mérendı céltárgy irányában. Ha a
kisugárzott jel mozgó jármőbe ütközik, a visszaverıdött jel frekvenciája a mozgás
sebességétıl függıen megváltozik.
A kisugárzott jel frekvenciájának ismeretében a visszavert jel frekvenciájának és az eredeti
frekvenciának különbségébıl számítható a mozgó tárgy sebességének a mérés irányába esı
összetevıje:

v1 =

c fd
*
,
2 f0

v=

v1
.
cos α

amibıl a sebesség:

Az α sugárszögön az antenna fı sugárzási irányának és az útvonaltengely irányának
egymással bezárt szögét értjük.
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A mozgó jármő által visszavert jel - a vételre is szolgáló antennán keresztül – a mikrohullámú
keverıbe jut. A folyamatosan jelen levı f0 adófrekvencia segítségével a keverı egység
elıállítja a sebességgel arányos fd doppler frekvenciát.
A mőködés alapjául szolgáló összefüggés

c

v=
2*

fd
* cos α
f0

4.

MEGHATÁROZÁSOK

4.1

Radar antenna
A mikrohullámú radarfrekvencia sugárzására és vételére alkalmas szerkezeti egység.

4.2

Kamera
A mozgó céltárgyról képfelvételt készítı optikai egység.

4.3

GPRS egység
Lehetıvé teszi a mérési adatok és képek továbbítását az adatfeldolgozó rendszerhez.

5.

SZERKEZETI ELİÍRÁSOK

5.1

Felépítés

5.1.1

Fıegységek
A radaros jármősebesség-mérı berendezés 8 funkcionális részbıl áll:
•
a radaros sebesség mérı,
•
vezérlı egység,
•
megjelenítı egység,
•
kamera egység,
•
vakuegység,
•
elektromos tápellátást biztosító egységek,
•
rögzítı-pozícionáló szerelvények,
•
ház.

5.1.2

A fı egységek további egységekre és tartozékokra bonthatók
•
radar antenna,
•
mikrohullámú egység,
•
alacsony frekvenciás egység
•
érintıképernyıs monitor
•
akkumulátor,
•
összekötı kábelek,
•
egyéb tartozékok.

5.1.3

További esetenként elıforduló egységek
GPRS egység, amely a mérési adatokat és képeket továbbítja az adatfeldolgozó központba.
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6.

MEGJELÖLÉS, FELIRATOK

6.1

Kötelezı jellegő feliratok
A sebességmérın fel kell tüntetni a következı adatokat:
•
a gyártó nevét vagy jelét,
•
a készülék egyedi azonosítására szolgáló gyártási számot,
•
a típusszámot és a gyártás évét.

7.

METROLÓGIAI KÖVETELMÉNYEK

7.1

Hibahatárok
Helyes sebesség
[km/h]
30
50
90
130
200
240

Hibahatár
± 1 km/h
± 1 km/h
± 1 km/h
±1%
±1%
±1%

2. táblázat: Hitelesítési hibahatárok a radaros jármősebesség-mérı berendezés alacsony
frekvenciás egységének ellenırzéséhez
Jelzés
K-sáv
Ka-sáv

Névleges frekvencia [GHz]
24,14 ± 0,05
34,5 ± 1,5

Hibahatár
± 0,20 %
± 0,29 %

3. táblázat: Hitelesítési hibahatárok a radaros jármősebesség-mérı berendezés mikrohullámú
egységének ellenırzéséhez
Üzemmód
Álló
Mozgó

Hitelesítési hibahatárok
100 km/h sebességig
100 km/h sebesség felett
± 3 km/h
±3%
± 5 km/h
±5%

4. táblázat: Hitelesítési hibahatárok a radaros jármősebesség-mérı berendezés mérési
bizonytalanságának ellenırzéséhez

8.

HITELESÍTÉS

8.1

A hitelesítés eszközei

8.1.1

Hitelesítı eszközök
•
mikrohullámú frekvenciamérı,
•
mérıszalag
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8.1.2

Hitelesítı segédeszközök
•
mikrohullámú antenna,
•
összekötı kábelek,
•
egyéb tartozékok.

8.2

A hitelesítés körülményei

8.2.1

A laboratóriumi vizsgálatok feltételei
A hitelesítési eljárás során az alacsony frekvenciás és a mikrohullámú egységek
méréstechnikai vizsgálatait (23 ± 3) °C hımérséklető laboratóriumban kell elvégezni.

8.3

A hitelesítési eljárás

8.3.1

Szemrevételezés, külalaki vizsgálat
A berendezést kidobozolt állapotban kell szemrevételezni. Ellenırizni kell, hogy a
berendezésben nem következett-e be olyan külsıleg is észlelhetı változás, amely a
rendeltetésszerő használatot akadályozza. Bármilyen külsérelmi nyom fennállása esetén a
sérült egységet javítás céljából vissza kell adni a vizsgálatot kérı szervnek vagy személynek.
Ellenırizni kell a berendezés egységeinek gyári számait, és ezeket be kell írni a mérési
jegyzıkönyvbe.

8.3.2

Méréstechnikai vizsgálat

8.3.2.1 A radar antenna helyes tájolásának ellenırzése elsı hitelesítéskor
Ellenırizni kell, hogy radarantenna 3.1 pontban meghatározott α sugárszöge a radaros
jármősebesség-mérı gyártójának elıírásai szerint került-e beállításra. Ha a gyártó által elıírt
mérési módszerrel mért sugárszög nagysága ± 1o hibahatáron belül megegyezik a gyártó által
elıírt sugárszög értékével, akkor a radar antenna tájolása megfelelı.
8.3.2.2 A radar antenna helyes tájolásának ellenırzése idıszakos hitelesítéskor
Ellenırizni kell, hogy a jármősebesség-mérı berendezés radar antennájának mindazon rögzítı
szerelvényei, amelyek befolyásolják annak térbeli pozícióját sértetlenek-e. Amennyiben
külsérelmi nyom nem látható a rögzítı szerelvényeken, akkor a jármősebesség-mérı
berendezés α sugárszöge megfelelı. Bármilyen külsérelmi nyom fennállása esetén a sérült
egység javítása után újból el kell végezni a radar antenna megfelelı térbeli beállítását, olyan
módon, mint ahogy arra az elsı hitelesítés alkalmával sor került.
8.3.2.3 Az alacsony frekvenciás egység ellenırzése
A radaros sebességmérı doppler frekvenciás bementére a következı névleges sebességhez
tartozó dopplerfrekvenciás jeleket kell adni: 30 km/h, 50 km/h, 100 km/h, 200 km/h, 240
km/h. A tényleges dopplerfrekvenciás jelek ± 5 km/h-val eltérhetnek ezektıl a névleges
sebesség értékektıl. Ellenırizni kell a sebességmérı kijelzıjén megjelenı mért
sebességértékeket. A dopplerfrekvencia mérés pontossága megfelelı, ha a sebességmérı
kijelzıjén megjelenı mért sebesség értékének eltérése a beadott dopplerfrekvenciás jelhez
tartozó helyes sebességértékektıl – egyik esetben sem – haladja meg a 7.1 pont 2.
táblázatában megadott hibahatárokat.
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8.3.2.4 A mikrohullámú egység ellenırzése
A hitelesítendı radaros sebességmérıt - a kezelési útmutatójában leírtaknak megfelelıen üzembe kell helyezni, és a radarfrekvencia mérésére alkalmas frekvenciamérıvel meg kell
mérni a sebességmérı antennája által kisugárzott radar jel frekvenciáját. A mérés során a
frekvenciamérı vevı antennáját (5 ± 4) m távolságra kell elhelyezni a sebességmérı
antennájától. A mért frekvenciaértéket a sebességmérı készülék bekapcsolását követı 30 perc
eltelte után kell leolvasni a frekvenciamérı kijelzıjérıl.
A hitelesítendı radaros sebességmérı által kisugárzott radar frekvencia megfelelı, ha a mért
radarfrekvencia eltérése a készülék gyártója által megadott névleges frekvenciától a 7.1 pont
3. táblázatában megadott hibahatároknál kisebb.

8.4

A hitelesítési eljárás megszakítása
Ha a készülék nem kifogástalanul ép és tiszta, vagy helytelenül van beszabályozva, úgy
javítás, illetve beállítás céljából vissza kell adni a vizsgálatot kérı szervnek vagy személynek.
A megjavított, beállított berendezés vizsgálatának folytatásakor a meghibásodás jellegétıl
függıen egyes, már elvégzett méréseket szükség szerint meg kell ismételni.

8.5

Kiértékelés
A berendezés hitelesítésérıl mérési jegyzıkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell
a hitelesítés során nyert mérési adatokat és a velük kapcsolatos számításokat. A 8.3 pontban
ismertetett hitelesítési eljárás során nyert mérési eredményeknek ki kell elégíteniük a 7.
pontban felsorolt metrológiai követelményeket.

8.6

Bélyegzés
Öntapadós matricát kell elhelyezni a radaros sebességmérı dobozán, és a központi egységet
huzalos záró bélyeggel is el kell látni az erre a célra kialakított helyen. Az öntapadós matrica,
a záró bélyeg sértetlensége és a hitelesítési bizonyítvány tanúsítják, hogy az egész berendezés
hitelesített.

8.7

Bizonylatolás
A hitelesítésrıl a megrendelı Hitelesítési Bizonyítványt kap, amelynek másolatát a mérési
jegyzıkönyvvel együtt a hitelesítést végzı szervezeti egységnek meg kell ıriznie.
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