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1.

Gépjármű sebességmérő berendezések: RAMER 7 M

AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA

Ez az előírás az 1991. évi XLV. törvény és annak végrehajtásáról szóló (többször módosított) 127/1991. (X. 9.) kormányrendelet mellékletében felsorolt, Doppler-elven működő gépjármű forgalmi sebességellenőrző berendezésekre vonatkozik. Hatálya a
RAMER 7 M típusú gépjármű sebességellenőrző berendezésre terjed ki, melynek mérési tartománya (5 ÷ 300) km/h.
Jelen előírás érvényben lévő nemzetközi ajánlás (OIML R 91) alapján készült.
A későbbiekben előforduló érdemi módosítás(ok) a jelen Hitelesítési Előírás újrakiadását teszi(k) szükségessé.
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2.

Gépjármű sebességmérő berendezések: RAMER 7 M

MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK
v a céltárgy sebessége, km/h
v1 a céltárgy sebességének a mérés irányába eső komponense, km/h
α az antenna sugárszöge, °
c a fénysebesség, km/h
fo a kisugárzott mikrohullámú jel frekvenciája, Hz
fd a különbségi (Doppler-) frekvencia, Hz
gk személygépkocsi
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3.

Gépjármű sebességmérő berendezések: RAMER 7 M

ALAPFOGALMAK

3.1
Működési elv
A sebességmérés elve az ismert Doppler hatás, amely szerint egy megfigyelőhöz képest mozgó jelforrás fo frekvenciájának mérhető (fo ± fd) értéke a jelforrás sebességétől
függ. A céltárgy v sebességének a mérés irányába eső v1 összetevője a mért frekvenciaváltozásból számítással meghatározható (1. ábra).
v1

Céltárgy

α

v

α

Sebességmérő

1. ábra
3.2
A működés alapjául szolgáló összefüggés
A mérési összefüggés az 1. ábra alapján:
v=

c ⋅ fd
v1
=
cosα 2f0 cos α
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4.

Gépjármű sebességmérő berendezések: RAMER 7 M

MEGHATÁROZÁSOK

4.1
Mérőgépjármű
Olyan gépjármű, amire a mérőkészüléket a gyártó cég által megadott előírásoknak
megfelelően felszerelték.
4.2
Antenna sugárszög
A mérő kocsi hossztengelye és az antenna fő sugárzási iránya által bezárt szög.
4.3
Antenna sugárzási karakterisztika
Olyan görbe, amely a tér egy meghatározott síkjában az antenna által kisugárzott teljesítmény irányfüggését mutatja a fő-irányban (a maximális sugárzás irányában) kisugárzott teljesítményre vonatkoztatva.
4.4
Főnyaláb
A kisugárzott mikrohullámú nyalábnak az a tartománya, amelyet a sugárzási irányhoz
legközelebb eső minimumhelyek határolnak.
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5.

Gépjármű sebességmérő berendezések: RAMER 7 M

SZERKEZETI ELŐÍRÁSOK

5.1
Főegységek
A sebességellenőrző berendezés 5 fő részből áll:
● a mikrohullámú radarból,
● a vezérlő- és kiértékelő egységből,
● a kezelő- és kijelző egységből,
● a videokamera egységből, valamint
● a vaku egységből.
5.2

A fő egységek további egységekre és tartozékokra bonthatók
● mikrohullámú radar egység az antennával.
● vezérlő- és kiértékelő számítógép,
● kezelő- és kijelző egység,
● videokamera,
● villanófény tápegység villanó lámpával és tápkábellel,
● összekötő kábelek,
● egyéb tartozékok.
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6.

Gépjármű sebességmérő berendezések: RAMER 7 M

MEGJELÖLÉS, FELIRATOK

6.1
Kötelező jellegű feliratok
A sebességmérőn fel kell tüntetni a következő adatokat:
● a gyártó nevét vagy jelét,
● a gyártási számot,
● a típusszámot és a gyártás évét.
6.2
Egyéb
A mérési jegyzőkönyvben ugyanakkor fel kell tüntetni a Th-8047/2002 OMH hitelesítési
engedély számot.
A hitelesítési bizonyítványban szerepeltetni kell a felhelyezett hitelesítési bélyegek számát/számait.
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7.

METROLÓGIAI KÖVETELMÉNYEK

7.1

Hibahatárok (a mérőeszköz kalibrálása után)
● (20 ÷ 100) km/h sebességhatárok között: ±3 km/h,
● 100 km/h sebesség felett: ±3%

7.2

A pontosságot befolyásoló tényezők és tűréseik
a) ha a tápfeszültség 10,8 V alá csökken, akkor a készüléknek automatikusan
le kell állnia, és a kijelzőn a telephibára utaló feliratnak kell megjelennie,
b) a 11 V ÷ 14 V-os tápfeszültség tartományban a készüléknek megfelelően
kell működnie,
c) a kisugárzott mikrohullámú jel frekvenciája: fo = (34300 ±100) MHz,
d) a doppler-jellel végzett mérésének bizonytalansága: ±1 km/h, vagy ±1% ha
a sebesség 100 km/h nél nagyobb,
e) az antenna sugárszög értéke: α = (22 ± 1)°,
f) a -3 dB-es pontokhoz tartozó szög megengedett legnagyobb értéke: 5°,
g) a -10 dB-es pontokhoz tartozó szög megengedett legnagyobb értéke: 10°,
h) a főnyalábon kívül a relatív jelszint a főirányba kisugárzott teljesítményhez
képest sehol sem haladhatja meg a -18 dB-t,
i) a videokamera optikai tengelyének szöge: β = (19 ± 2)°,
j) forgalmi méréseknél a sebesség eltérések átlaga: ±1 km/h, és a legnagyobb pozitív eltérés kisebb, mint 3 km/h.

9

HE 62/5-2002

Gépjármű sebességmérő berendezések: RAMER 7 M

8.

HITELESÍTÉS

8.1

A hitelesítés eszközei

8.1.1

Hitelesítő eszközök
● mikrohullámú teljesítménymérő, amelynek érzékenysége nem kisebb, mint
10 nW az antenna sugárzási irány karakterisztika méréseknél, és 10 µW az
antenna sugárszög mérésnél, mérési tartománya: legalább 30 dB, frekvencia tartománya legalább 35 GHz,
● frekvenciamérő, amelynek mérési tartománya legalább: 35 GHz, mérési bizonytalansága jobb, mint 1·10-5, érvényes visszavezetéssel,
● tölcsérantenna a 35 GHz-es frekvenciasávra faállvánnyal és waveguidekoax-sma adapterrel, melynek frekvenciahatára 35 GHz,
● mérőszalag. leszármaztatása: hiteles, vagy kalibrált,
● GPS műholdvevő mérőrendszer, érvényes visszavezetéssel,
● hordozható adatgyűjtő számítógép.

8.1.2

Hitelesítő segédeszközök
● flexibilis mikrohullámú koaxiális kábel, a tölcsérantenna csatlakoztatásához,
● gördülő állvány a tölcsérantenna mozgatásához,
o
● antenna-állványforgató asztal, 0,3 felbontással,
● tápegység 10 V és 15 V között beállítható stabilizált feszültséggel, és legalább 5 A terhelhetőséggel,
● digitális multiméter, a tápegység feszültségének méréséhez, érvényes viszszavezetéssel,
● kiértékelő programok: GPS-mérő program, GPS adatfeldolgozó program,
képállomány-másoló és -feldolgozó program.

8.2

A hitelesítés körülményei

8.2.1
A szükséges laboratóriumi körülmények
A hitelesítési méréseket részben olyan laboratóriumi helyiségben, amelynek a hőmérséklete (23 ± 3) °C, részben közúton kell végrehajtani. Ha a laboratórium hőmérséklete
a specifikált hőmérséklethatárokon kívülre kerül, a hitelesítést meg kell szakítani. Az
antennakarakterisztika méréséhez reflexiószegény mérőtér szükséges.
8.2.2
A szabadtéri vizsgálatok feltételei
A szabadtéri vizsgálatokat az OMH által 2001-ben jóváhagyott mérőtéren kell elvégezni
8.2.3
A forgalmi vizsgálatok feltételei
A forgalmi vizsgálatokat olyan egyenes közúton kell elvégezni, ahol az útszéli tereptárgyakról visszavert radarjelek kiértékelhető mérési eredmények tárolását teszik lehetővé.
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Gépjármű sebességmérő berendezések: RAMER 7 M

A hitelesítési eljárás

A teljes műszaki vizsgálat három fő eljárásra különíthető el:
● a laboratóriumi vizsgálatokra (8.3.1. ÷ 8.3.5.),
● szabadtéri mérésekre (8.3.6. ÷ 8.3.7.), valamint
● forgalmi vizsgálatokra (8.3.8.).
A laboratóriumi körülmények között végzett mérések egyrészt nagyfrekvenciás jellegűek, másrészt doppler-frekvenciás tartományúak. A mérések során alkalmazott mérőműszereket a 8.1. szakaszban soroltuk fel.
A doppler-frekvenciás méréseken keresztül a jelfeldolgozó egységeket és a kiértékelés
folyamatát vizsgáljuk, és a sebesség kijelzőt hitelesítjük. A doppler-frekvenciás mérésekhez a mérőrendszer beépített jelgenerátorát alkalmazunk.
A mérésekről a meghatározott minta szerinti mérési jegyzőkönyvet kell vezetni. A mérési jegyzőkönyv vezetésének részleteire a megfelelő mérési pontokban térünk ki.
Ezt a jegyzőkönyvet a Hitelesítési Bizonyítványhoz mellékelni kell.
A mérési jegyzőkönyv fejrészének megfelelő rovataiba írjuk be a vizsgált készülék egységeinek gyártási számait, valamint a hozzá rendelt gépkocsi forgalmi rendszámát.
8.3.1
Szemrevételezés, külalaki vizsgálat
A berendezést kidobozolt állapotban kell szemrevételezni. Ellenőrizni kell, hogy a berendezésben nem következett-e be olyan külsőleg is észlelhető változás, amely a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Bármilyen külsérelmi nyom fennállása esetén a
sérült egységet javítás céljából vissza kell adni a szerviznek. Ellenőrizni kell a berendezés egységeinek gyári számait, és ezeket be kell írni a mérési jegyzőkönyvbe (lásd a
mellékletben).
8.3.2
A tápfeszültség figyelő áramkör vizsgálata
A vizsgálathoz a készüléket stabilizált tápegységről (lásd: 8.1.2) üzemeltetjük. Kapcsoljunk mérés üzemmódba. A méréseket 15 perces bemelegítési idő eltelte után kezdjük
meg
A tápfeszültséget digitális feszültségmérővel ellenőrizzük. A nagyfrekvenciás jelet frekvenciamérővel érzékeljük.
Csökkentsük a tápfeszültség értékét folyamatosan 11 V alá addig, amíg a készülék működése megszűnik, miközben figyeljük a kijelző egységet. A frekvenciamérő méri a
csökkenő tápfeszültség mellett működő radarkészülék adófrekvenciáját.
10,8 V körüli tápfeszültségnél az alacsony tápfeszültségre utaló felirat jelenik meg a kijelzőn. Olvassuk le a tápfeszültség értékét és jegyezzük be a mérési jegyzőkönyv megfelelő rovatába.
A vizsgált készülék megfelelően működik, ha 10,8 V-nál alacsonyabb tápfeszültségnél a kijelzőn az alacsony tápfeszültségre utaló jelzés jelenik meg.
(7.2.a.)
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8.3.3
A nagyfrekvenciás mérések
Az üzembe helyezett és bemelegített készülék mikrohullámú sugárnyalábjának tengelyében, a radarantennától (2 ÷ 3) m távolságban helyezzük el a 8.1.1 szerinti tölcsérantennát, és csatlakoztassuk hozzá a mikrohullámú frekvenciamérőt.
A tápfeszültséget állítsuk be 12 V-ra, és a frekvenciamérőről olvassuk le a radarjel frekvenciájának értékét. A mért frekvenciát jegyezzük be a mérési jegyzőkönyv 1. pontja
megfelelő rovatába.
Csökkentsük a tápfeszültséget 11 V-ra és hagyjuk ebben a helyzetben legalább 5 percig, majd olvassuk le és jegyezzük fel a frekvencia értékét. Állítsuk a tápfeszültséget
14 V-ra, majd olvassuk le és jegyezzük fel a frekvencia értékét a mérési jegyzőkönyvbe.
Megjegyzés: Megfelelő mikrohullámú frekvenciamérő hiányában ehhez a
méréshez iránycsatolós keverőegységet is lehet alkalmazni,
ahol az iránycsatoló főágához érkező mérendő antennajelek, és
a mellékághoz csatlakoztatott lokáljel második vagy harmadik
harmonikusa keveri ki a detektált középfrekvenciás jelet. A megfelelő működés érdekében 12 ÷ 20 dB erősítésű középfrekvenciás erősítőt célszerű alkalmazni az oszcilloszkópos detektáláshoz. Ennél az elrendezésnél a lokáljel alap harmonikus
frekvenciáját mérjük, és ebből határozzuk meg a kisugárzott radarjel frekvenciáját.
A vizsgált készülék megfelelően működik, ha a mind a három tápfeszültség értéknél a kisugárzott mikrohullámú jel frekvenciája: fo = (34300 ±100) MHz tartományon belül van. (7.2.b. és 7.2.c.)
8.3.4
Doppler frekvenciás mérések
Állítsuk össze a Ramer 7 M-egységeket a laboratóriumi mérőhelyen úgy, hogy az akkumulátor helyett a 8.1.2 szerinti tápegységet alkalmazzuk. Kapcsoljuk radar teszt
üzemmódba, és ellenőrizzük legalább 20 esetben, hogy a mért sebesség eltér-e a teszt
sebesség értékétől. Ha eltérést tapasztalunk, akkor az eltérés mértékét írjuk be a mérési jegyzőkönyvbe.
A vizsgált készülék megfelelően működik, ha a mért sebességek eltérése nem
haladja meg a ±1 km/h, vagy a ±1%-ot ha a sebesség 100 km/h-nál nagyobb.
(7.2.d.)
8.3.5
Az antenna sugárszög ellenőrzése
E mérés keretében ellenőrizzük az antenna egység felszerelését, megmérve a mikrohullámú mérőnyaláb tengelyének irányát.
Hozzuk a mérőgépjárműbe szerelt radarkészüléket üzemi állapotba. Helyezzük a teljesítménymérővel összekapcsolt, gördülő állványra szerelt tölcsérantennát a mérőgépjármű elé, attól (7 ÷ 10) m távolságba. Az antennának a talajtól mért távolságának meg
kell egyeznie a mérőgépjárműbe szerelt radar antenna talajtól mért távolságával.
Ezután a tölcsérantennával – az adóantenna fő sugárzási irányára merőlegesen haladva a talajon előrajzolt egyenes mentén – keressük meg a maximális teljesítményű pon12
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tot. Keressük meg a maximális teljesítményű ponthoz képest 3 dB-el kisebb teljesítményű pontok helyzetét E két pont felező pontját a radar antenna középpontjával összekötő egyenesnek a mérő gépjármű hossz tengelyével bezárt szöge az antenna sugárszög.
A szög nagyságát a szög száraira fektetett derékszögű háromszög két hosszabb szárának mérőszalaggal történő megmérése után a cosinus függvény alkalmazásával határozzuk meg.
A vizsgált készülék megfelelő, ha az antenna sugárszöge: α = (22 ±1)°(7.2.e.).
8.3.6
Az antenna irány karakterisztika mérése (OMH-mérés)
Ezt a mérést első hitelesítéskor, vagy sérülést szenvedet – és javított – antennával működő mérőrendszer hitelesítésekor kell csak végrehajtani.
A mérésnél a forgató asztalra szerelt, vizsgálat alatt álló radarkészülék adójelét reflexiószegény mérőtérben, az adóantennától 2,4 m távolságra elhelyezett, a 8.1. szakaszban
megjelölt tölcsérantennás teljesítménymérővel mérjük és a mért értékeket tároljuk, miközben a vizsgált készüléket 0,3 ÷ 0,5 fokos lépésekben elforgatjuk. Az antenna teljes
sugárzási szögtartományában felvett adatokat utófeldolgozáshoz lemezre mentjük.
Ezeket az adatokat a kiértékelő programmal polár koordináta rendszerben grafikusan
felrajzoljuk és a nyalábszögekre, valamint a mellékhurok csillapításra kiértékeljük. A kiértékelés eredményeit a mérési jegyzőkönyv 3. pontjában tüntessük fel.
A vizsgált készülék megfelelően működik, ha a mérési eredmények megfelelnek a 7.2.f., 7.2.g., és a 7.2.h pontokban leírtaknak.
8.3.7
Az optika helyes tájolásának ellenőrzése
E mérés keretében ellenőrizzük, hogy a video kamerát tartó szerelvény biztosítja-e a
forgalomban résztvevő járművek lefényképezéséhez előírt helyzetet, és az objektív tengelye helyes irányba mutat-e.
Kapcsoljuk a készüléket video kép üzemmódba. A 8.3.5. szerinti gördülő állványra szereljünk egy jelzőkarót a tölcsérantenna helyére. A gördülő állvány mozgatásával keressük meg azt a pontot, amelyre a jelzőkarót állítva az a video kép közepén látszik. Ezt a
pontot a video kamera középpontjával összekötő egyenesnek a mérő gépjármű hossz
tengelyével bezárt szöge az optikai tengely szög. A szög nagyságát a szög száraira fektetett derékszögű háromszög két hosszabb szárának mérőszalaggal történő megmérése után a cosinus függvény alkalmazásával határozzuk meg.
A vizsgált készülék megfelelő, ha az optikai tengely szöge: β = (19 ±2)° (l7.2.i.)
8.3.8
Forgalmi mérések
A forgalmi vizsgálatokat olyan egyenes közúton kell elvégezni, ahol az útszéli tereptárgyakról visszavert radarjelek kiértékelhető mérési eredmények tárolását teszik lehetővé.
A GPS mérőrendszert és az adatgyűjtő számítógépet el kell helyezni a radaros sebességmérővel felszerelt gépjárműbe, és üzembe kell helyezni. A GPS antennát fel kell helyezni a gépkocsi tetejére. A GPS mérőrendszer soros adatkimenetét össze kell kötni az
adatgyűjtő számítógép megfelelő bemenetével.
A RAMER 7 M radaros sebességmérő antennáját a menetirányhoz képest jobb felé néző állásba kell hozni.
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A RAMER 7 M radaros sebességmérő időalapját a kezelési útmutatóban leírtak szerint
úgy kell beállítani, hogy másodpercre megegyezzen a GPS vevő által kijelzett értékkel.
A gépjárművel elindulva (40 ± 5) km/h, (60 ± 5) km/h és (85 ±5) km/h sebességgel
egyenletes sebességet tartva kell közlekedni. Ekkor az út széli tereptárgyakról visszavert radarsugár a jármű saját sebességének mérését teszi lehetővé. Ilyenkor RAMER 7 M
radaros sebességmérő minden egyes kiértékelhető mérésnél felvételt készít, amelyiken
rögzítve van a pillanatnyi saját sebesség és a pontos idő. Eközben a GPS mérőrendszer is tárolja az adatgyűjtő számítógépbe a gépjármű másodpercenként mért sebességértékeit.
A fenti három sebesség elérése esetén elegendő sebességeként 10 mérési adat rögzítése.
A RAMER 7 M radaros sebességmérő által készített képeket a kezelési útmutatóban leírt eljárással ZIP lemezre másoljuk, és a képmásoló és kiértékelő program segítségével
átmásoljuk az adatgyűjtő számítógépbe. A GPS kiértékelő programmal meghatározzuk
a GPS mérőrendszer által mért sebességeket másodperces felbontással. Ezután öszszehasonlítjuk a RAMER 7 M radaros sebességmérő által készített képeken látható idő
és sebességértékeket a GPS mérőrendszer megegyező időpontban mért sebességértékeivel.
A vizsgált készülék megfelelően működik, ha az eltérések átlaga ±1 km/h belül
van, és ha a legnagyobb pozitív eltérés nem haladja meg a 3 km/h értéket.
(7.2.j)
8.4
A hitelesítési eljárás megszakítása
Ha a készülék nem kifogástalanul ép és tiszta, vagy helytelenül van beszabályozva, úgy
javítás, ill. beállítás céljából a szerviznek vissza kell adni. A megjavított, beállított berendezés vizsgálatának folytatásakor a meghibásodás jellegétől függően egyes, már elvégzett méréseket szükség szerint meg kell ismételni.
8.5
Kiértékelés
A berendezés hitelesítéséről mérési jegyzőkönyvet 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
Tanúsító jelek
A készülék lezárása, a hitelesítés tanúsítása öntapadó matricákkal történik. A matricákat
a készülék részegységeinek oldalán úgy kell elhelyezni, hogy az egységek lezáró csavarjai közül legalább az egyik csavar fejét eltakarják.
8.7
Bizonylatolás
A hitelesítésről a megrendelő Hitelesítési Bizonyítványt kap, amelynek másolatát a mérési jegyzőkönyvvel együtt az Irattári szabályzatnak megfelelően kell megőrizni.
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A bizonyítvány tartalmazza:
● a berendezés megnevezését, típusjelzését és gyártási számát,
● a működési követelményeket,
● a mérési tartományt,
● a mérési bizonytalanságot,
● a készülék használatával kapcsolatos egyéb észrevételeket,
● a bélyegzés módját,
● a bizonyítvány keltét és érvényességi idejét, valamint
● a vizsgálatért felelős személy aláírását és pecsétjét.
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EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A hitelesítés érvényességi ideje a mérésügyről szóló XLV. törvény végrehajtására kiadott, többször módosított 127/1991. (X. 9.) Kormányrendelet melléklete határozza
meg, jelenleg 2 év.
A hitelesség érvényének letelte után, vagy bármelyik hitelesítő bélyegnek bármilyen okból történt eltávolítása esetén a hitelesítés érvényét veszti és ettől az időponttól a következő újrahitelesítésig a készülék joghatással járó mérésre nem használható.
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