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útburkolati jelek láthatóságának mérése



Az Ecodyn 3 dinamikus retroreflektométer, 
jelenleg az egyik legmodernebb objektív mé-
rőberendezés, amely a hosszirányú útburko-
lati jelek láthatóságának mérésére képes. Az 
eszköz által mért adatokból megállapíthatjuk 
az útburkolati jelek fényvisszaverés mértékét, 
tényezőjét (éjszakai láthatóság), vagyis meg-
határozhatjuk, hogy az útburkolati jelek a 
gépkocsik fényszórója által mekkora emittált 
fényt sugároznak a gépjárművezetők szeme 
irányába.
A mérési eredmények ismeretében informáci-
ót kapunk az úburkolati jelek aktuális állapo-
táról.
A rendszeres ellenőrzések által készített le-
romlási görbék, alapul szolgálhatnak a felújí-
tási munkák ütemezéséhez, a műszaki meg-
oldások optimalizáláshoz, illetve a mérési 

eredmények ismeretében érvényesíthetőek 
jótállási igények is.
Az Ecodyn 3 nagy előnye, hogy a méréseket 
a forgalom sebessége mellett, egyetlen mé-
rés során képes meghatározni mind a nappali 
(kontraszt), mind az éjszakai láthatóság tekin-
tetében (fényvisszaverés és kontraszt).

Ecodyn 3 az alábbi előírásoknak
felel meg:

 European standard EN 1436 – Road Mar-
king materials – Performance forroa-
dusers

 American standard ASTM E1710 – Stan-
dard Test Method for Measurement of 
Retro reflective Pavement Marking Mate-
rial swith CEN-Prescribed Geometry Using 
a Portable Retroreflecto meter

ECODYN
Metrológiai jellemzők

 megvilágítási szög: 1,24 °
 vételi szög: 2,29 °
 megvilágítási távolság: 6 m
 megfigyelt zóna: 1 m x 0,5 m

Felhasználási feltételek

 tiszta, száraz, sófolt mentes burkolati jelek
 száraz időjárás, t °> 5 ° C
 sebesség 0 – 130 km / h
 mérési sebesség a forgalommal megegyező, forgalomterelés nélkül

Alkalmazhatóság

 Az éjszakai láthatóság (RL, RLmax), valamint az éjszakai és a nappali kontraszt folyamatos
mérése, (≈40 centiméteres szakszokra vonatkozó mérési eredményei átlagának meghatá-
rozása 100 méteres (stb.) szakaszhosszon).

 Az eredmények a kívánt hosszúságú szakaszok átlagértékeként megadhatóak (100 m, 500
m stb.).

 A mérési tartomány néhány mcd/m²/lx és app. 2000 mcd/m²/lx között van.
 Front kamera által folyamatosan nagyfelbontású képrögzítés valósul meg, 1920×1080

felbontással.
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