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het registreren van het wegverkeer 
 

 
 

 



Het is door zijn cilindrische vorm dat de eerste Digiway® teller, gecreëerd in 1984 
door Digiconcept, de naam digipipe heeft ontleend.  
 
Uitgevoerd volgens hetzelfde model dan zijn voorgaande, had de Twoway teller zeer 
veel uitgebreide mogelijkheden. De Twoway II gaf een fijne analyse van het 
verkeer. Hij kan van de voldoende op afstand bewaarde voertuigen, deze in 
verschillende categorieën onderbrengen vanaf de gegeven impulsen door één slang 
of door twee parallelle slangen. Bij het klassement op twee slangen, bepaalt hij de 
snelheid en het type voertuig alvorens de eigenlijke classificatie uit te voeren. 
 
De opvolger van de Twoway II teller, de Fourway of Twoway IV,  komt nu met 
nieuwe technologie en wordt van vier slangsingangen voorzien. 
 
 
 

 
 



Het werking van de teller Fourway wordt in de volgende schema gezet. 
 

Filtrering van de 4 piezo-elektrich signalen
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Beheer van de pulse ingangen volgens het telprogramma

Intensiteit:

pwe aantalen
per ingang
per richting

Classificatie:
(1)

Voertuigstype
Snelheid

Combinatie Voertuig/Snelheid

As gebeurtenissen:
(2)

Tijdstip
Slangnummer

RAM (512K to 2Mb)
 

 
(1) Classificatie gebeurt in functie van classificatie parameters; de snelheid van de 
voertuig wordt eerst gemeten (door de tijdsduur tussen de eerste puls van de eerste 
as op de eerste slang en de eerste puls van dezelfde as op de tweede slang); daarna 
wordt de voertuigtype bepaald door de as configuratie. Er worden daarmee vijftien 
voertuigtypes herkent: zie volgende pagina. 
 
(2) Bij het registreren van as-gebeurtenissen (tijdstip / slang nummer) met een 
nauwkeurigheid beter dan 1ms: daarmee kunnen alle rekeningen (snelheid, klassen, 
V50 of V85...) in de software die alle telgegeven verwerken. Met een geheugen van 
2Mb kan de Fourway teller meer dan 500.000 pwe registreren. Dit open de deur 
naar veel andere en nieuwe algoritmes. 
 



Er worden 15 types voertuigen door de teller herkend: 
 
Type 0: 

 
 
 
Type 2 

 
Type 4: 

 
Type 6: 

 
Type 8: 

 
Type 10: 

 
Type 12: 

 
 

Type 1: 

 
Type 3: 

 
Type 5: 

 
Type 7: 

 
 
Type 9: 

 
Type 11: 

 
 
Type 13: 

 
Type 14: 



De teller Fourway kan geprogrammeerd worden om volgens één van de volgende tellingstypes 
te  tellen. 
 
Intensiteit 
Type Functie 
0 Intensiteit op slang 1 
1 Intensiteit op slang 2 
2 Intensiteit op slang 1 en slang 2 onafhankelijk van elkaar 
5 Intensiteit op slang 1 en op (slang 2 – slang 1) 
9 Intensiteit per richting (2 richtingen) 
 
Classificatie 
Type Functie 
6 Classificatie per voertuigklassen (2) en lengtes (4) één richting 
26 Classificatie per voertuigklassen (2) en lengtes (4) twee richtingen 

Op 2 slangen of op 4 slangen (vanuit middenberm) 
7 Classificatie op één voertuigklasse met 8 lengteklassen één richting 
27 Classificatie op één voertuigklasse met 8 lengteklassen twee richtingen 

Op 2 slangen of op 4 slangen (vanuit middenberm) 
10 Classificatie per overgangsnelheid (8 klassen) één richting 
24 Classificatie per overgangsnelheid (8 klassen) twee richtingen 

Op 2 slangen of op 4 slangen (vanuit middenberm) 
11 Pure categorie telling (6 klassen) één richting 
19 Pure categorie telling (6 klassen) twee richtingen 

Op 2 slangen of op 4 slangen (vanuit middenberm) 
12 Classificatie per voertuigklassen (4) en lengtes (2) één richting 
20 Classificatie per voertuigklassen (4) en lengtes (2) twee richtingen 

Op 2 slangen of op 4 slangen (vanuit middenberm) 
13 Classificatie per voertuigklassen (4) en snelheden (2) één richting 
21 Classificatie per voertuigklassen (4) en snelheden (2) twee richtingen 

Op 2 slangen of op 4 slangen (vanuit middenberm) 
14 Supergedetailleerd rapport (tijdstip, type, snelheid) 
15 15 Klassen = 15 voertuigtypes één richting 
28 15 Klassen = 15 voertuigtypes twee richtingen 

Op 2 slangen of op 4 slangen (vanuit middenberm) 
16 Classificatie per voertuigklassen (2) en snelheden (4) één richting 
22 Classificatie per voertuigklassen (2) en snelheden (4) twee richtingen 

Op 2 slangen of op 4 slangen (vanuit middenberm) 
17 Classificatie op één voertuigklasse met 8 snelheidlassen één richting 
23 Classificatie op één voertuigklasse met 8 snelheidlassen twee richtingen 

Op 2 slangen of op 4 slangen (vanuit middenberm) 
18 Classificatie per volgtijd op één richting 
25 Classificatie per voertuigklassen (3) en snelheden (5) één richting 
29 Classificatie per voertuigklassen (3) en snelheden (5) twee richtingen 

Op 2 slangen of op 4 slangen (vanuit middenberm) 
 
As gebeurtenissen 
Type Functie 
30 Tijdstip (nauwkeurig tot 250µs tussen twee opeenvolgende as 

gebeurtenissen) en slangnummer.  
Capaciteit: 250.000 as-gebeurtenissen per 512K geheugen 

 



Kenmerken van de Fourway teller 
 
Werkingstemperatuur 
-25 tot +70°C 
Beschermingsgraad 
IP65 
Voeding 
6 LR14 batterijen 
Seriële verbinding 
1200 tot 115200 Baud 
Werkingstijd 
(met MN1400 : 7500 mAh batterijen) 
> 1,5 jaar 
Gewicht (met batterijen) 
1,4 kilo 
Buiten afmetingen  
100x120x270mm 
 

Winway  is een Windows software. 
Naast de programmatiecontrole- en 
afleesmogelijkheden laat die toe de 
telresultaten te beheren (uitprinten, 
opslaan, opzoeking, het opmaken van 
worksheetbestanden, voor Excel(r) of 
andere tableurs). De verbinding met 
de teller wordt via een speciale kabel, 
die op een RS232C poort van de PC 
moet aangesloten worden, uitgevoerd. 
 
Mobway is een Pocket PC software 
die, van een PDA, een controle 
eenheid toepasselijk voor alle huidige 
tellers van het gamma Digiway 
maakt. Daardoor kan men zeer 
gemakkelijk ter plaatse de tellers 
programmeren, verifiëren en aflezen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Digiway®, het registreren van het wegverkeer is een product ontwikkeld en vervaardigd door 

Digiconcept sprl 
Route du Condroz 514 
B-4031 Liège 
BELGIUM 
Tel : +32 (0)4/337 16 96 
Fax: +32 (0)4/337 19 09 
info@digiconcept.com 
www.digiconcept.com 
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