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A T7 Mérnökiroda Kft. a Ramböll céggel, ezen 
belül a svédországi Ramböll RST-vel (Malmö) 
együttműködve, a LASER RST mérőeszközt 
egy új hordozójárműre helyezve, olyan mé-
rőrendszer született, amely a kor elvárásainak 
megfelelően az útfelület érintése nélkül képes 
az út geometriájának, és a burkolatállapot jel-
lemzőinek mérésére a sebességétől függet-
lenül. A LASER RST mérőeszköze egy Merce-
des Sprinter típusú gépjárművön elhelyezett 
merőgerenda, amelyen lézerkamerák (19 da-
rab), valamint giroszkópok helyezkednek el. A 
merőrendszer,  bármilyen, szilárd burkolattal 
ellátott útról képes mérési adatokat szolgál-
tatni. A merőrendszer által szolgáltatott ada-
tok sokszínűségének köszönhetően egyaránt 

felhasználhatóak állapotfelvételi mérésekhez, 
felújítások előtti-utáni vizsgálataihoz, tervezé-
si alapadatokként, PMS rendszerekhez.

A mérőrendszer által meghatározott 
paraméterek:
 
	 Egyenetlenség (IRI)
	 Hosszirányú profil
	 Keresztprofil, keresztirányú esés
	 Nyomvályú
	 Textura (RMS, MPD)
	 GPS koordináták
	 Vízmélység
	 Helyszínrajzi, magassági vonalvezetés

A rendszer előnyei:

 Egy méréssel határozza meg az adott sáv hossz– és keresztprofil, egyenetlenség és nyomvá-
lyú értekeit, valamint a geometriai paramétereit.

 Az útfelület érintése nélkül, lézerkamerák, és giroszkópok felhasználásával gyűjt adatokat.
 A nagy pontosságú impulzus jeladóval, a megtett távolság pontosan mérhető.
 Az adatfelvétel a forgalommal megegyező sebességgel történik.
 Az érzékelők rendszeres ellenőrzésével, kalibrálásával, a hibás adat keletkezése kizárható.
 Az adatfeldolgozás valós idejű, mivel egy méréssel határozza meg az adott sáv hossz–, ke-

resztprofil, egyenetlenség és nyomvályú.
 20 méterenként fényképfelvétel a felmért szakaszról.

A LASER RST megfelel az alábbi előírásoknak:

 ISO 13473: characterization of pavement texture.
 ISO 8608: Mechanical vibration, road surface profiles.
 ASTM E950 (class 1): Measuring longitudinal profile.
 ASTM E1926: Computing IRI.
 EN 13036-6 (class 1): Road and airfield surface characteristics.
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