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Beschrijving en systeemvereisten 
 
Omschrijving 
 
Digital Analyst is ontworpen om de gegevens van de voertuigunit van een door de EU goedgekeurde 
digitale tachograaf en 4Hz-snelheidsgegevens van Siemens-tachografen te analyseren. Het is niet 
bedoeld om de gegevens van een bestuurderskaart te lezen of te analyseren. 
 
Om toegang te krijgen tot de gegevens heeft u hardware van derden (downloadkey) nodig om de 
gegevens van de digitale tachograaf naar uw computer over te brengen. Eenmaal op de computer kunt 
u de gegevens openen en analyseren met het programma Digital Analyst. 
 
Het is onwaarschijnlijk dat de W die in de voertuigunit is ingesteld op de dag dat deze werd 
gekalibreerd, dezelfde is als de W op de dag van een incident. Met Digital Analyst kunt u, waar u een 
forensische kalibratie heeft uitgevoerd, de juiste W invoeren. De snelheden en afstand worden 
dienovereenkomstig aangepast. 
 
Digital Analyst geeft de snelheidsgegevens weer in grafiekvorm. Cursors (lijnen) kunnen over de 
grafiek worden verplaatst om te analyseren op; tijd, snelheid, veranderingen in snelheid, afstand en 
versnelling. De weergave van het geanalyseerde gebied kan worden opgeslagen en afgedrukt. 
 
De voertuigactiviteit kan worden weergegeven in een vorm die lijkt op een automatische modus-
tracering van een analoge tachograaf. Storingen, gebeurtenissen, kaartinvoer en -verwijdering worden 
weergegeven boven de activiteit regel op het moment dat ze optreden. De kalibratiegeschiedenis, 
gebeurtenissen, fouten en te hoge snelheden kunnen allemaal worden weergegeven en afgedrukt in 
lijstformaat. 
 
Minimum system requirements  
 
The program is designed to work under Windows Vista , Windows XP and Windows 10 .  
 
Minimum requirements  
 
Pentium 1.5GH 
Graphics card with at least 64Mb of RAM. 
256Mb RAM 
Wheelie mouse (optional but highly recommended)  
 
Printing requirements  

Windows® printer  
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Installatienetwerken en beheer 
 
Informatie 
Versie 5 introduceert ondersteuning voor Smart Tacho (generatie 2 tachografen). VU-gegevens van de 
oudere generatie 1 tachografen en slimme tacho's kunnen nu worden geïmporteerd en geanalyseerd.  
 
Smart Tacho-data introduceerde ook een nieuw GNSS (GPS) positioneringssysteem om de locatie van 
het voertuig aan het begin en einde van een werkperiode en ook na elke drie uur geaccumuleerd rijden 
door een bestuurder te tonen. Deze gegevens kunnen op een Google Map worden weergegeven door 
met de rechtermuisknop op iets binnen een recorditem Dagelijkse activiteit in het linkerdeelvenster te 
klikken en de optie Location bekijken te kiezen 
 
Houd er rekening mee dat alleen Smart Tacho-gegevens de GNSS-locatiegegevens bevatten. Oudere 
digitale tachografen van de eerste generatie bevatten dit type gegevens niet, dus locatiegegevens zullen 
niet beschikbaar zijn. Aangezien een GNSS-locatie pas wordt geregistreerd na drie uur geaccumuleerd 
rijden door een bestuurder wiens kaart in de kaartsleuf van de bestuurder is gestoken, is het 
onwaarschijnlijk dat de positiegegevens nuttig zullen zijn voor veel onderzoeken. 
 
Digital Analyst krijgt de gebruiker een licentie van jaar tot jaar. De jaarlijkse licentievergoeding geeft 
u toegang tot updates, fixes en telefonische en e-mailondersteuning. Een jaar na aankoop wordt de 
software afgesloten, tenzij een updatecode is verkregen van de leverancier/beheerder Nationale Politie.  
 
De licentie Keys voor de Nationale Politie worden beheerd door 
 
Cihan Bozkurt 
Product Specialist 
  
Politie | PDC | Dienst ICT | Productiehuis Opsporing 
Adres: Marten Meesweg 35, 3068 AV Rotterdam 
M:06-29389780 
 
 
Uw software installeren 
 

 
 
Volledige versie 
Werk vanaf hier bij naar de nieuwste volledige versie van DigitalAnalyst. Deze versie ondersteunt 
analyse van VU-bestanden gegenereerd door SmartTachographs. Dit kan veilig over uw bestaande 
installatie heen worden geïnstalleerd. 
 
Activering bij eerste gebruik 
Van uw beheerder ontvangt u een activeringscode, start u License Manager en vult uw activeringcode 
in. Het programma is vanaf dit moment volledig geactiveerd. 
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Programma-updates 
 
Servicepacks 
Van tijd tot tijd geven we servicepacks vrij tussen belangrijke 
versiewijzigingen door. Deze servicepacks worden normaal 
gesproken per e-mail op de hoogte gebracht en kunnen worden 
gedownload vanaf de AiTS-website. 
 
Ga naar het menu Help en klik op Programma-updates om te 
controleren op updates. Uw computer moet met internet zijn verbonden om deze mogelijkheid te 
gebruiken. 
Uw jaarlijkse licentievergoeding geeft u recht op het ontvangen van deze updates en ook op eventuele 
belangrijke releases zolang u de vergoeding betaalt.  
 
 

De omgeving van digitale analisten 
 
Houd er rekening mee dat het in sommige diagrammen in deze handleiding nodig was om sommige 
gegevens, zoals voertuigregistratiemarkeringen en bestuurdersnamen, gedeeltelijk te verbergen om de 
vertrouwelijkheid te behouden. 
 

 
 
Algemeen 
Er zijn twee hoofdvensters in de Digital Analyst-omgeving. De bedieningsbalk (standaard gekoppeld 
aan de linkerkant van het scherm) bevat een boomstructuur met de beschikbare gegevens. Als u op een 
item klikt, wordt de informatie op het hoofdscherm aan de rechterkant weergegeven. Als er meerdere 
sets informatie onder dezelfde kop staan, wordt er een klein kruisje naast de kop weergegeven. Klik op 
het kruis om de boom uit te vouwen en klik vervolgens op het individuele item om het op het 
hoofdscherm weer te geven. 
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Controlebalken 
U kunt ervoor kiezen om de bedieningsbalk weer te geven 
of te verbergen. Om het te verbergen, klikt u op de kleine 
punaise in de rechterbovenhoek. De bedieningsbalk wordt 
opzijgeschoven en er wordt een klein tabblad weergegeven. 
 
 
Plaats de muis op het tabblad om de bedieningsbalk te 
bekijken. De controlebalk wordt uitgevouwen. Om de 
bedieningsbalk opnieuw te vergrendelen, klikt u op de 
punaise. U kunt de bedieningsbalk ook loskoppelen door 
deze met de muis te slepen. U kunt het opnieuw koppelen 
aan de boven-, rechter- of onderkant van het scherm.  
 
Thema's 
U kunt het uiterlijk van het programma wijzigen door een 
thema te selecteren in het menu Weergeven. 
 
Opties 
Het dialoogvenster Opties is toegankelijk via het menu Extra opties. Er zijn twee dab-schermen: 
Analyseweergave en Systeem. Als u een van de items in de analyseweergave wijzigt, worden de items 
alleen gewijzigd in het analysescherm. Het wijzigen van systeemitems heeft gevolgen voor alle 
schermen.  
 
Lettertypegrootte 
U kunt de grootte van het lettertype op de analysepagina 
en het afgedrukte lettertype wijzigen. 
 
Grafiekweergave 
De hoogte van de grafiek kan worden gewijzigd door de 
pixelhoogte van de grafiek op het scherm te wijzigen. De 
afgedrukte kopie kan ook worden gewijzigd om de grootte 
van de grafiek op het papier te maximaliseren. 
 
Kleuren 
U kunt verschillende kleuren die in de grafiek worden 
gebruikt, wijzigen. 
 

Fabrieksinstellingen 
Als u op de resetknop klikt, worden de 
standaardinstellingen van het programma hersteld. 
 
Systeem 
U kunt het aantal recente bestanden dat moet worden weergegeven, specificeren in het menu Bestand. 
U kunt de maximale snelheid (km / u) wijzigen die in de grafiekweergave wordt weergegeven. 
 
 
Algemene lettergroottes 
U kunt de grootte wijzigen van de lettertypen die op de overige pagina's worden gebruikt (behalve de 
analysepagina 
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Help 
Help is toegankelijk via het helpmenu of door op de F1-toets te drukken.  
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De gegevens importeren 
 
Algemeen 
Met de download key kunt om de gegevens van de voertuigunit van de digitale tachograaf 
naar de computer over brengen. Na de overdracht start u Digital Analyst en selecteert u 
Importeren in het menu Bestand. Blader naar de locatie van de digitale gegevens en klik op 
het bestand dat u wilt importeren en klik vervolgens op OK. De gegevens worden 
geïmporteerd en het overzichtsscherm wordt weergegeven. 
 
Uw bestand opslaan 
We raden u aan deze gegevens nu op te slaan door op de knop Opslaan te klikken of door 
Opslaan te selecteren in het menu Bestand. U wordt gevraagd om een plaats om de gegevens 
op te slaan. Als u het bestand opslaat, worden de oorspronkelijke gegevens die uit de 
voertuigunit zijn geëxporteerd niet overschreven. Digital Analyst-bestanden worden 
opgeslagen met de bestandsnaamextensie .dal. 
 
Data-integriteit 
Digitale tachograafbestanden (DDD-, ESM- of CRD-bestanden) bevatten een reeks 
certificaten en handtekeningen om de authenticiteit van de gegevens te verifiëren. Hieronder 
volgt een korte beschrijving van het proces van gegevensauthenticatie. 
Certificaten worden gecodeerd met numerieke sleutels die zo zijn ontworpen dat ze praktisch 
onmogelijk te raden zijn. De sleutels die door digitale tachografen worden gebruikt, hebben 
1024 bits, wat in reële termen een extreem groot aantal is. Het versleutelingsproces dat wordt 
gebruikt in digitale tachografen is zeer veilig en gebruikt twee sets van deze sleutels. Eén 
sleutel (de privésleutel) wordt geheim gehouden en wordt gebruikt om gegevens te 
versleutelen, de tweede (de openbare sleutel) wordt gebruikt om die gegevens te ontsleutelen. 
Met kennis van de openbare sleutel is het mogelijk om gegevens te decoderen die zijn 
gecodeerd met behulp van de privésleutel. 
 
Het idee is dat elk certificaat de openbare sleutels bevat die nodig zijn om het volgende 
certificaat later te decoderen. De EU heeft de openbare sleutels ter beschikking gesteld 
waarmee elk door hen uitgegeven certificaat kan worden ontsleuteld. Het eerste certificaat in 
een tachograafbestand wordt door de EU aan een lidstaat afgegeven. Dit bevat de sleutels die 
nodig zijn om het tweede certificaat te decoderen dat door een lidstaat aan een fabrikant wordt 
afgegeven. Het certificaat van de fabrikant bevat op zijn beurt de sleutels die nodig zijn om 
een reeks handtekeningen te decoderen. 
 
De handtekeningen zijn het deel van het bestand dat verifieert dat de gegevens waarnaar ze 
verwijzen op geen enkele manier zijn gewijzigd. De gegevens worden geregistreerd door de 
voertuigunit (VU) en doorlopen een speciaal proces dat een zogenaamde 'hash'-code maakt. 
De hash-code is gewoon een nummer dat verandert afhankelijk van de feitelijke gegevens.  
 
Gegeven een bepaalde set gegevens zal het hashing-proces altijd dezelfde hash-code creëren. 
De VU versleutelt de hashcode tot een handtekening die samen met het bestand wordt 
opgeslagen. De sleutels in het fabrikantencertificaat worden gebruikt om de handtekeningen 
te decoderen. 
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Digital Analyst voert hetzelfde hash-proces uit op de gegevens om zijn eigen hashcode te 
genereren. Dit wordt vergeleken met de hashcode die is opgeslagen in de handtekening. Als 
de twee hashcodes overeenkomen, zijn de gegevens intact en ongewijzigd.  
 
Als de twee codes niet overeenkomen, is er iets in de gegevens veranderd. Het is niet 
mogelijk om vast te stellen welk deel van de gegevens is veranderd, alleen het feit dat er iets 
is veranderd. 
 
Een volledig downloadbestand bevat vijf digitale handtekeningen, één voor elk van de 
belangrijkste gegevensblokken; 
 

• Overzicht 
• Snelheidsgegevens 
• Activiteitsgegevens 
• Gebeurtenis- en foutgegevens  
• Technische gegevens 

 
Digital Analyst controleert elk van deze handtekeningen 
terwijl de gegevens worden gedownload om te controleren 
of de gegevens ongewijzigd zijn gebleven. Als er een 
wijziging wordt gedetecteerd, na voltooiing van het 
importeren, wordt het volgende dialoogvenster aan de 
rechterkant weergegeven  
 
Meer informatie overhet blok waarin de gegevens faalden, wordt weergegeven op de 
overzichtspagina. 
 
Als een VU-databestand wordt geopend dat afkomstig is van een testeenheid, zoals die voor 
trainingsdoeleinden worden gebruikt, zijn de gebruikte certificaten en handtekeningen 
verschillend. Digital Analyst zal deze bestanden nog steeds openen, maar zal een 
dialoogvenster weergeven om aan te geven dat de gegevens zijn versleuteld met de 
testsleutels. 
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De overzichtspagina 
 
De pagina spreekt voor zich. Het geeft de datum en tijd van de download weer en geeft 
vervolgens de gegevens weer die u hebt vastgelegd. In het bijzonder toont het voor 
doeleinden van aanvaringsonderzoek de duur van de gedetailleerde snelheidsgegevens in de 
gegevens. 
Hieronder ziet u een voorbeeld van de overzichtspagina. 
 

 
 
Onderaan de pagina wordt informatie over de digitale handtekeningen gegeven samen met 
informatie. Als een handtekening mislukt, wordt het gebied weergegeven waarin de fout zich 
heeft voorgedaan. 
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Pagina: Dagelijkse activiteit 
 
Algemeen 
Om de dagelijkse activiteiten weer te geven, vouwt u de boomstructuur Dagelijkse activiteiten 
in de bedieningsbalk uit door op de + te klikken of door met de muis op Dagelijkse 
activiteiten te klikken en vervolgens op Lijst weergeven te klikken.  
 
De boom wordt uitgevouwen om elke dag met activiteiten voor de voertuigunit weer te geven. 
Let op - Onthoud dat een tachograafdag van middernacht tot middernacht UTC is, wat 
misschien niet hetzelfde is als een chauffeursdag. 
 
De dag kan verder worden uitgebreid om een lijst weer te geven van de activiteiten, 
kaartinvoeren en -opnamen, ingevoerde plaatsen en eventuele specifieke voorwaarden. 
Activiteiten toont het slotnummer, het tijdstip van verandering en de feitelijk geregistreerde 
activiteit. 
 
Card IW vermeldt elke kaartinvoer en -uitnaam. 
De muisaanwijzer op de specifieke kaartinvoer van -uitnaam 
event geeft een infotip-venster weer met de naam van de bestuurder, het tijdstip van 
inbrengen en het tijdstip van verwijdering. 
Plaatsen geeft elke plaats weer die door de bestuurder is ingevoerd. Als u de muisaanwijzer 
op de plaats specifieke plaatst, wordt een infotipvenster weergegeven met de naam, de datum, 
de tijd, het land en de kilometerstand van de bestuurder. 
Specifieke voorwaarden vermeldt alle specifieke voorwaarden die zich hebben voorgedaan. 
 
De gegevens worden weergegeven 
Om de activiteitenpagina weer te geven, dubbelklikt u op de dag die u wilt bekijken. De 
pagina wordt weergegeven op het hoofdscherm. 
Op de volgende afbeelding wordt een voorbeeld van de Activiteitenpagina weergegeven. 
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Gebeurtenissen en storingen 
Alle opgeslagen gebeurtenissen of fouten worden vermeld boven het tijdstip waarop ze zich 
hebben voorgedaan. De tijden voor het plaatsen en verwijderen van kaarten worden samen 
met de naam van de bestuurderskaart en de kilometerstand weergegeven. 
 

Voertuigactiviteit 
De werkelijke voertuigactiviteit wordt weergegeven in een indeling die lijkt op de 
automatische modus-tracering van een analoge tachograaf. De dikte van de lijn geeft de 
activiteit weer. Het onderstaande diagram laat zien hoe dit wordt weergegeven. 
 

 
 
 
 
 

� Let op - Onthoud dat handmatige invoer door een chauffeur alleen op de chauffeurskaart wordt opgeslagen. Ze worden niet opgeslagen in 
de voertuigunit. We raden u daarom af om de tijdlijn van de voertuigactiviteit te analyseren op overtredingen van rijtijden. 
 
Tijd 
De weergegeven tijd is UTC 
 
Gedetailleerde snelheidsvlag 
Er verschijnt een vlag om aan te geven vanaf welk tijdstip gedetailleerde snelheidsgegevens 
beschikbaar zijn. Het einde van de gedetailleerde snelheidsvlag is op hetzelfde moment dat de 
download plaatsvindt 
 
Dagelijkse totalen 
Onderaan de pagina met dagelijkse activiteiten wordt een samenvatting van de dagelijkse 
totalen voor rijden, beschikbaarheid, overig werk en rust / pauze weergegeven zoals 
weergegeven in het onderstaande diagram. 
 

 
 
Positie 1 geeft de totalen voor bestuurder 1 en positie 2 voor de ‘tweede man’. 
� Let op - Onthoud dat handmatige invoer door de bestuurder wordt opgeslagen op de bestuurderskaart, niet op de voertuigunit. Handmatig 
ingevoerde gegevens worden daarom niet in de totalen meegenomen. 
 

Afdrukken 
De voertuigactiviteiten kunnen worden afgedrukt vanuit het menu Bestand door op 
Afdrukken te klikken of door op de knop Afdrukken te klikken. 
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Fouten en gebeurtenissen 
 
Algemeen 
Om de lijst met fouten en gebeurtenissen weer te geven, vouwt u de 
fouten- en gebeurtenissenstructuur in de bedieningsbalk uit door op de + 
te klikken of door met de rechtermuisknop op fouten en gebeurtenissen 
te klikken en vervolgens op Lijst weergeven te klikken. De boom wordt 
uitgevouwen en toont Gebeurtenissen, Storingen, Te hoge snelheid en 
Tijdaanpassing. Als u deze bomen uitvouwt, wordt een lijst met elk 
specifiek exemplaar weergegeven.  
 
 
Als u over een specifiek exemplaar beweegt, wordt een venster weergegeven 
met, indien beschikbaar, meer informatie inrelatie met een specifieke gebeurtenis. Met 
betrekking tot fouten en wat de fout was. Met betrekking tot te hoge snelheid, de naam van de 
bestuurder de duur van het incident, de maximale snelheid en de gemiddelde snelheid. 
� Let op - Onthoud dat een tachograafdag van middernacht tot middernacht UTC is, wat misschien niet hetzelfde is als een chauffeursdag. 
 
Om de hoofdpagina Fouten en gebeurtenissen weer te geven, dubbelklikt 
u op Fouten en gebeurtenissen in de boomstructuur of klikt u met de 
rechtermuisknop en klikt u op Lijst bekijken. De pagina wordt 
weergegeven op het hoofdscherm. 
 
Hieronder ziet u een voorbeeldpagina voor fouten en gebeurtenissen.  
 

 
 
Afdrukken 
De lijst met fouten en gebeurtenissen kan worden afgedrukt vanuit het menu Bestand door op 
Afdrukken te klikken of door op de knop Afdrukken te klikken. 
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Gedetailleerde snelheid 
 
Algemeen 
De voertuigunit moet gedetailleerde snelheidsgegevens bevatten met een frequentie van 1 Hz 
voor de afgelopen 24 uur. Aangezien er in de praktijk geen gegevens worden opgeslagen 
wanneer het voertuig stilstaat, zult u merken dat het meer dan de afgelopen 24 uur aan 
gegevens bevat.  
 
Vaak worden gegevens van meerdere dagen met in totaal 24 uur 
beweging opgeslagen, waarbij het exacte aantal dagen uiteraard 
afhankelijk is van het voertuiggebruik. De beschikbare 
gedetailleerde snelheidsgegevens worden vermeld op de pagina  
 
Samenvatting en gemarkeerd op de pagina Voertuigactiviteit. 
Om de gedetailleerde snelheidsgegevens weer te geven, vouwt u de boom Gedetailleerde 
snelheid in de bedieningsbalk uit door op de + of met de rechtermuisknop op Gedetailleerde 
snelheid te klikken en vervolgens op Lijst weergeven te klikken. De structuur wordt 
uitgevouwen om elke dag met gedetailleerde snelheid weer te geven. Dit kan verder worden 
uitgebreid om elke minuut weer te geven. 
 
Als u dubbelklikt op de dag, wordt een grafiek weergegeven voor die 24 uur aan 
snelheidsgegevens en als u dubbelklikt op de minuut, wordt een grafiek weergegeven met de 
snelheidsgegevens voor die minuut. 
� Let op - Onthoud dat de weergegeven tijd UTC is en niet de lokale tijd. 
 
Een voorbeeld van de pagina Gedetailleerde snelheid voor één minuut aan gegevens wordt 
hieronder weergegeven. 
 

 
 
Om een uur aan snelheidsgegevens weer te geven, klikt u met de 
rechtermuisknop op een van de minuten in het uur dat u wilt 
weergeven. Als u bijvoorbeeld op 04:15 klikt, wordt het uur 04:00 
tot 05:00 weergegeven.  
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Snelheidsanalyse 
 
Algemeen 
Om toegang te krijgen tot de snelheidsanalysepagina, klikt u met de rechtermuisknop op de 
dag die u wilt analyseren en klikt u op Snelheid analyseren.  
 
De analysepagina wordt geopend in het hoofdvenster. 
 
De analysepagina toont de volledige 24 uur aan 
snelheidsgegevens voor de gekozen datum. 
Hieronder ziet u een voorbeeld van de analysepagina 
 

 
 
Navigeren door de gegevens 
Inzoomen 
U kunt in- en uitzoomen door de muis op een bepaald deel 
van de grafiek te richten en het muiswiel te draaien. 
U kunt ook de Zoom-modus selecteren en een vak rond het 
gebied slepen dat u wilt bekijken.  
 
Om de Zoom-modus te de-selecteren, klik nogmaals op de knop. 
 
Door de gegevens bladeren 
Eenmaal ingezoomd kunt u vooruit of achteruit in de tijd gaan door op de grafiek te klikken 
en, met ingedrukte linkermuisknop, de grafiek naar links of rechts te slepen. 
 
De Y-as overdrijven 
De Y-as kan worden verkleind of vergroot door de schuifbalk aan de linkerkant van de 
grafiek te verplaatsen. 
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Analyseren van de gegevens 
De analysecursors verplaatsen en verbergen 
Er zijn drie analysecursors. Ze kunnen op een aantal manieren langs de 
grafiek worden verplaatst. Om een cursor te verplaatsen, sleept u de 
schuifbalk onder aan de cursor of het informatievenster boven aan de 
cursor, zoals weergegeven in het diagram aan de rechterkant.  
 
U kunt ook naar een exacte tijd gaan door op de pijlen in het tijdvak te 
klikken. Standaard wordt de tijd per klik een uur verplaatst 
 
Maar door bijvoorbeeld de seconden te markeren, 
Beweegt de cursor één seconde per keer, zoals weergegeven in het 
diagram aan de rechterkant. 
 
U kunt een cursor weergeven of verbergen door het selectievakje links van 
de schuifregelaar aan of uit te vinken. 
 
Cursor 1 
Cursor 1 is de referentiecursor en toont de snelheid alleen in km / u. 
 

Cursor 2 
Cursor 2 toont ook de snelheid. Het verwijst echter ook naar cursor één om op te geven; 
 

• Verandering in tijd in seconden. 
• Verandering in snelheid in km/u  
• Afstand in meters 
• Gemiddelde snelheid in meters per seconde2. 
• Versnelling in meter per seconde2. 

 
Afstand, gemiddelde snelheid en acceleratie worden allemaal gegeven met een bereik. Dit 
komt doordat de tachograaf snelheden afrondt naar de dichtstbijzijnde hele km/u. 
 
Cursor 3 
Cursor drie wordt ook verwezen vanaf cursor één en kan op dezelfde manier worden 
gemanipuleerd als cursor twee. 
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Omrekeningsfactoren 
Om meters per seconde om te rekenen naar mijlen per uur, deelt u door 0,447 
Om meters per seconde om te rekenen naar kilometers per uur, vermenigvuldig met 3,6 Om 
kilometers per uur om te rekenen naar mijlen per uur te delen door 1,60934 Om kilometers 
per uur om te rekenen naar meters per seconde te delen door 3,6. 
 
Berekeningsmethodiek 
Tijd (DeltaT) 
De grafiek wordt getekend op basis van een seconde per 
seconde, zoals weergegeven in het diagram rechts. 
De verandering in tijd is het verschil in tijd tussen punt 1 en 5 op 
het diagram. 
 
Snelheid 
Snelheid is gewoon de snelheid op het cursorpunt. Met 
andere woorden voor cursor 1 de snelheid bij punt 1 en voor 
cursor 2 de snelheid bij punt 5. 
 
Verandering in snelheid (DeltaV) 
De verandering in snelheid is het verschil tussen de cursorsnelheden. In het diagram zou dit 
het snelheidsverschil zijn tussen punt 1 en punt 5, zonder rekening te houden met de 
snelheden op de punten 2, 3 en 4. Een minus cijfer staat voor een afname van de snelheid. 
 

Afstand 
Afstand tussen de cursors is de totale afstand tussen elk punt. Met andere woorden, de som 
van de afstand tussen punt 1 en 2, 2 en 3, 3 en 4, 4 en 5 in het diagram. De afstand wordt 
tussen elk punt berekend met behulp van de beginsnelheid, de eindsnelheid en de tijd, waarbij 
de tijd altijd 1 is.  

De gebruikte vergelijking is; 

Opmerking: het bereik van afstanden wordt berekend door herberekenen, ervan uitgaande dat elke geregistreerde snelheid wordt onderschat 
met 0,5 km / u. Het netto-effect is dat de afstand met 0,1388889 meter (0,5 / 3,6) per seconde beweging wordt vergroot. Het is duidelijk dat 
als het voertuig geen snelheid registreert, het niet beweegt, dus wordt er geen afstand berekend als het snelheidsspoor nul is. Het 
programma rondt deze cijfers vervolgens af op de dichtstbijzijnde meter voor weergavedoeleinden. Intern worden de niet-afgeronde 
waarden gebruikt voor verdere berekeningen. Met een flinke hoeveelheid ritten per dag - zeg 10 uur voor een eenmansbedrijf, betekent deze 
potentiële fout dat de totale afstand op de kaart een bereik tussen 4 en 5 km kan hebben. In werkelijkheid is het onwaarschijnlijk dat elke +/- 
voor elke seconde beweging zo groot is als 0,5 voor zowel de start- als de eindsnelheid per seconde, dus dit vertegenwoordigt een 
overschatting van de mogelijke fout. 
 
Gemiddelde snelheid (gemiddeld m/s) 
De gemiddelde snelheid wordt berekend aan de hand van tijd en afstand. In het 
diagram zou dit de som zijn van de afstand tussen punt 1 en 2, 2 en 3, 3 en 4, 4 en 
5 en de tijd tussen punten 1 en 5 met behulp van de vergelijking;  
 
Versnelling (versnelling) 
Versnelling wordt berekend als een constante versnelling tussen de cursors met 
behulp van de beginsnelheid, eindsnelheid en tijd. In het bovenstaande diagram 
zou het dus worden berekend uit de snelheid op punt 1, de snelheid op punt 5 en 
de tijd tussen de twee punten. Een negatief getal staat voor een vertraging. De 
gebruikte vergelijking is; Het resultaat wordt gegeven in meters per seconde 
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De waarde van W corrigeren 
De waarde van W bij kalibratie is onwaarschijnlijk dezelfde 
waarde als W op de dag van een incident. Indien de 
tachograaf na een incident wordt gekalibreerd kan de juiste 
waarde van W kan worden ingevoerd.  
Hierdoor wordt de grafiek aangepast om de verandering te 
compenseren. 
 
De weergave opslaan 
U kunt uw analysepagina opslaan. Klik op de bedieningsbalk 
met de rechtermuisknop op opgeslagen weergaven en klik 
vervolgens op Weergave toevoegen. U moet de wijzigingen in 
uw hoofddocument opslaan met het normale bestand Opslaan. 
 
Om terug te keren naar de weergave, gaat u naar Opgeslagen 
weergaven en dubbelklik op de weergave die u wilt openen.  
Het wordt op precies dezelfde plaats geopend, met de cursors in dezelfde positie als toen u de 
weergave opsloeg. 
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4Hz snelheidsgegevens 
 
Algemeen 
Naast de door de EU vereiste 1Hz-gegevens, hebben digitale tachografen van Siemens de 
mogelijkheid om 4Hz-snelheidsgegevens op te nemen. Versie 2 van Digital Analyst 
introduceerde de mogelijkheid om deze gegevens ook te lezen en te analyseren. 
Om de Siemens 4Hz-gegevens te downloaden, is een Siemens-downloadcode vereist. Andere 
merken sleutels kunnen mogelijk ook Siemens 4Hz-databestanden downloaden, maar dit is 
niet getest door AiTS. In de onderstaande beschrijving wordt ervan uitgegaan dat er een 
Siemens-sleutel is gebruikt om de gegevens te downloaden. Als er een andere sleutel is 
gebruikt, raadpleeg dan de instructies van de fabrikant met betrekking tot de soorten 
bestanden die worden gegenereerd. 
 
De Siemens-sleutel downloadt twee bestanden van de VU. Het gewone door de EU vereiste 
bestand wordt geïdentificeerd door het voorvoegsel M_ en de 4Hz-snelheidsgegevens zijn 
opgenomen in het bestand met een voorvoegsel S_ (voor de volledigheid: houdt er rekening 
mee dat de gegevens van de bestuurderskaart worden geïdentificeerd met het voorvoegsel C_) 
4Hz-gegevensbestanden openen. 
 
Aangezien de 4Hz-gegevens afzonderlijk worden opgeslagen in een ander bestand dan de EU-
gegevens, moet eerst het normale EU-gegevensbestand worden geopend en vervolgens 
moeten de 4Hz-gegevens worden geïmporteerd. Digital Analyst kan het 4Hz-gegevensbestand 
afzonderlijk lezen van de belangrijkste EU-gegevens, maar het 4Hz-gegevensbestand bevat 
geen van de technische kalibratiedetails, dus de huidige waarde van W die in de VU is 
ingesteld, wordt niet meegenomen in de analyse. 
 
Het wordt daarom aanbevolen om waar mogelijk 
eerst het normale EU-gegevensbestand te openen. 
Dit is het bestand met het voorvoegsel M_. Zodra 
dit bestand is geopend in Digital Analyst, gebruikt 
u de opdracht Bestand - Importeren om het 
overeenkomstige S_-bestand te importeren dat de 
4Hz-gegevens bevat. Als er een verschil is tussen 
de gegevensbestanden, geeft Digital Analyst een 
waarschuwingsvenster weer, 
 
Als 4Hz-gegevens worden gedetecteerd, wordt dit 
weergegeven in de gedetailleerde snelheidstak van de 
bedieningsbalk. 
De 4Hz-gegevens zijn gemakkelijk identificeerbaar en 
normaal gesproken worden zes blokken met gegevens 
opgehaald. Drie zijn voor de laatste drie 
triggerincidenten en drie zijn voor andere doeleinden. 
De exacte triggerwaarden zijn onzeker, maar hoge 
vertragingen, zoals bij een aanrijding of hard remmen, 
worden geregistreerd. Dit betekent dat voorzichtigheid 
geboden is bij een voertuig dat na een incident is 
uitgerust met een Siemens digitale tachograaf.  
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Grote versnellingen na een incident kunnen ertoe leiden dat de drie incidenten worden 
overschreven met nieuwe gegevens, waardoor waardevol bewijsmateriaal wordt vernietigd. 
 
4Hz-gegevens analyseren 
 
Elk blok met 4Hz-gegevens bestaat uit twee minuten aan gegevens, één minuut vóór het 
triggerpunt en één minuut na de trigger. Het punt waar de VU werd getriggerd, bevindt zich 
dus in het midden van het datablok. Digital Analyst analyseert deze data op dezelfde manier 
als de gewone 1Hz data en de paragraaf over snelheidsanalyse is ook van toepassing op 4Hz 
data. 
 
Snelheidsgegevens worden elke 1⁄4 seconde geregistreerd, wat een meer gedetailleerd 
snelheidsspoor oplevert. Voorbeeldgegevens worden hieronder weergegeven. 
 

 
 
Met Digital Analyst kunt u inzoomen op het scherm en de cursors verplaatsen met een 
precisie van 1⁄4 seconde om de gegevens volledig te analyseren. 
Het feit dat er een hogere frequentie van snelheidsgegevens beschikbaar is, betekent dat de 
potentiële fout die verband houdt met de afstanden wordt verminderd tot ongeveer 0,03 meter 
per 1⁄4 seconde. 
 

 
 
 
 



 24 

 
Weergave opslaan 
U kunt uw 4Hz-analyseweergave op dezelfde manier opslaan als 
de 1Hz-gegevens. Klik op de bedieningsbalk met de 
rechtermuisknop op opgeslagen weergaven en klik vervolgens 
op Weergave toevoegen. 
U kunt ook met de rechtermuisknop op de grafiek zelf klikken 
en Weergave toevoegen selecteren 4Hz-weergaven worden in 
de lijst met opgeslagen weergaven geïdentificeerd door het 4Hz-
pictogram in de bedieningsbalk. 
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Technische pagina 
 
Algemeen 
Om de technische pagina te openen, dubbelklikt u op de technische pagina op de 
bedieningsbalk. De technische pagina bevat volledige details van de kalibratiegeschiedenis en 
spreekt voor zich in de informatie die deze biedt. 
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Gedeeltelijke gegevens 
 
Algemeen 
Met sommige downloadhardware is het mogelijk om alleen gedeeltelijke gegevens te 
downloaden. Vaak bestaat dit alleen uit de samenvattende gegevens met de 
snelheidsgegevens. Bij het ontbreken van het technische datablok ontbreken de 
kalibratiedetails en is het voor Digital Analyst niet mogelijk om de juiste kalibratiegegevens 
te bepalen voor nauwkeurige snelheidsanalyse. 
 
De eenvoudigste oplossing zou zijn om de data opnieuw van de VU te downloaden, dit keer 
met de technische data. In sommige gevallen is deze optie echter niet mogelijk. 
Oplossing 
 
Vanaf versie 2.0 behandelt Digital Analyst ontbrekende technische gegevens door een 
standaard W-kalibratiefactor van 1000 in te voegen in de snelheidsanalysepagina. Dit creëert 
een basis van waaruit handmatige aanpassingen kunnen worden gedaan. 
 
U kunt bijvoorbeeld een VU vinden met een geregistreerde W-factor van 5190. Bij kalibratie 
ontdekt u dat de werkelijke W-factor 5090 had moeten zijn. De geregistreerde snelheid leest 
dus de werkelijke snelheid te laag. 
 
Het bedrag waarmee de VU de werkelijke snelheid te weinig leest, kan worden bepaald door 
de fractie 5091/5190 die ongeveer 0,981 is. andere waarden worden correct herberekend. 
Voor VU-apparaten die te veel lezen, kan dezelfde soort fractie worden bepaald met een 
resultaat dat groter is dan 1000. 
 
Over het algemeen kan het nummer dat moet worden ingevoerd in het vak Gebruiker W op de 
snelheidsanalysepagina worden bepaald aan de hand van de vergelijking, 
 

 
 
Merk op dat het niet mogelijk is om breuken in het vak Gebruiker W in te voeren. Alleen hele 
getallen kunnen worden ingevoerd, dus de gebruiker W-factor die met deze vergelijking 
wordt bepaald, moet worden afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal. 
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UTC-tijd 
 
Alle tijden worden in de tachograaf opgeslagen (en op de afdrukken afgedrukt) in Universal 
Time Coördinatie (UTC), wat in feite de Greenwich Mean Time is. Alle opnames, zowel 
handmatige invoer als die geregistreerd door de tachograaf, moeten in UTC worden gemaakt, 
dus bestuurders moeten kunnen converteren tussen lokale tijd en UTC bij het maken van extra 
handmatige invoer. 
 
Lokale tijd varieert van UTC tot maximaal drie uur in Europa en dit is de extra complicatie 
van zomertijd (Britse zomertijd zoals die hier bekend staat). U zult opgelucht zijn te horen dat 
de landen in Europa die gebruik maken van zomertijd allemaal op dezelfde dag veranderen. 
UTC kan worden uitgewerkt met de volgende formule; 
UTC = lokale tijd - (tijdzoneverschil + zomertijd) 
De tijdzoneverschuiving varieert tot drie uur, afhankelijk van het land. De onderstaande kaart 
toont de offset. 
 

 
 
Die landen op UTC omvatten; IJsland, Groot-Brittannië, Ierland en Portugal 
Die landen op UTC + 1 uur omvatten Tsjechië Spanje Luxemburg Polen Oostenrijk 
Duitsland Hongarije Noorwegen Slowakije 
België Denemarken Italië Nederland Slovenië Cyprus Frankrijk Malta Zweden 
Die landen op UTC + 2 uur omvatten Bulgarije Estland Litouwen Letland Finland 
Roemenië Griekenland Turkije 
Die landen op UTC + 3 uur omvat De Russische Federatie 
 
De zomertijd begint en eindigt (via verordening) op dezelfde data in de hele EU. De 
verandering van standaardtijd (UTC) naar zomertijd is op de laatste zondag van maart om 
01:00 uur en de terugkeer naar UTC is weer op de laatste zondag van oktober, om 01:00 uur. 
Om een handmatige tijdinvoer te kunnen maken, moet de bestuurder dus weten of hij in de 
zomertijd is en wat de tijdzone is van het land waarin het voertuig zich bevindt. 
Om een paar voorbeelden te noemen; 
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Een chauffeur in het VK op 6 augustus wil handmatig invoeren om 13:50 uur lokale tijd. 
Het VK werkt op UTC en het is zomertijd en past dus de formule toe; 
Daarom UTC = 13:50 - (0 + 1) UTC = 13:50 - (1) 
UTC = 12:50 (De haakjes worden eerst uitgewerkt) (Dit is de tijd die voor de activiteit is 
ingevoerd) 
 
Een chauffeur in Italië op 7 augustus wil handmatig invoeren om 13:50 uur lokale tijd. 
Italië werkt op UTC + 1 en het is zomertijd en past dus de formule toe; 
Daarom UTC = 13:50 - (1 + 1) UTC = 13:50 - (2) UTC = 11:50 
(De haakjes worden eerst uitgewerkt) (Dit is de tijd die voor de activiteit is ingevoerd) 
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DigitalAnalyst versie 5.1 
 
GNSS-locatieweergave 
Versie 5 introduceerde ondersteuning voor Smart Tacho (generatie 2 tachografen). VU-
gegevens van de oudere Generation 1-tachografen en Smart Tacho's kunnen nu worden 
geïmporteerd en geanalyseerd.  
 
Smart Tacho-data introduceerde ook een nieuw GNSS (GPS) positioneringssysteem om de 
locatie van het voertuig aan het begin en einde van een werkperiode en ook na elke drie uur 
geaccumuleerd rijden door een bestuurder te tonen.  
 
Deze gegevens kunnen op een Google Map worden weergegeven door met de 
rechtermuisknop op iets binnen een recorditem Dagelijkse activiteit in het linkerdeelvenster te 
klikken en de optie Locatie bekijken te kiezen. 
 

 
 
Houd er rekening mee dat alleen Smart Tacho-gegevens de GNSS-locatiegegevens bevatten. 
Oudere digitale tachografen van de eerste generatie bevatten dit type gegevens niet, dus 
locatiegegevens zullen niet beschikbaar zijn. Aangezien een GNSS-locatie pas wordt 
geregistreerd na drie uur geaccumuleerd rijden door een bestuurder wiens kaart in de 
kaartsleuf van de bestuurder is gestoken, is het onwaarschijnlijk dat de positiegegevens voor 
veel onderzoeken nuttig zijn. 
  



 30 

Snelheidsblokken 
Versie 5.1 introduceert twee nieuwe functies. Beide zijn ontworpen om alleen de weergave 
Analist te beïnvloeden. 
 
De snelheidsgegevens van de digitale tachograaf worden gedownload van de VU in blokken 
van één minuut. De regelgeving vereist dat zodra het voertuig als rijdend wordt beschouwd, 
een snelheidsblok moet worden geregistreerd. Elk snelheidsblok is 60 seconden lang. 
Verschillende fabrikanten van tachografen hebben deze eis op enigszins verschillende 
manieren geïnterpreteerd. Sommige, zoals Continental, starten de geregistreerde gegevens op 
de eerste seconde van de minuut waarin het rijden begint. Anderen, bijvoorbeeld Stoneridge, 
registreren gegevens op het tweede punt waar het rijden wordt verondersteld te beginnen. Dit 
betekent dat 
  
Met name de Stoneridge-tachografen hebben een aantal 
snelheidsblokken die beginnen bij enkele kilometers per 
uur. 
DigitalAnalyst heeft altijd een nulsnelheid weergegeven in 
afwezigheid van een snelheidsblok. Dit was om het 
uiterlijk van de traditionele papieren tachograafschijven na 
te bootsen.  
 
Aangezien acceleratiegegevens niet worden geregistreerd door een digitale tachograaf, wordt 
het acceleratietracé afgeleid van het snelheidsspoor. Dit betekent dat aan het begin van een 
snelheidsblok, waar de beginsnelheid niet nul is, een plotselinge versnellingspiek zal worden 
gegenereerd. Versie 5.1 van DigitalAnalyst detecteert en verwijdert deze pieken en produceert 
een versnellingsspoor dat alleen de werkelijke versnellingen laat zien. 
Naast het verwijderen van deze valse versnellingspieken, is er nu een optie om alleen het 
snelheidsspoor weer te geven als er een snelheidsblok is. Deze optie kan worden geactiveerd 
door het vakje Werkelijke snelheid op het tabblad Analyse aan te vinken. 
 
Tijdsverschil 
Dit elimineert de weergave van alle schijnbare nulsnelheden (en bijbehorende versnellingen) 
wanneer er geen snelheidsgegevens in de VU-download zijn. Dit produceert een onderbroken 
spoor, zoals weergegeven 
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Geen twee interne tachograafklokken zullen waarschijnlijk exact 
dezelfde tijd registreren. Bij botsingen met meerdere voertuigen kan 
dit tijdsverschil aantonen dat dezelfde gebeurtenis zich op 
verschillende tijdstippen heeft voorgedaan, wat moeilijk uit te 
leggen kan zijn. Om u te helpen bij dit type analyse, kunt u met 
versie 5.1 de tijd die wordt weergegeven op een analysegrafiek 
compenseren met een nieuw tijdverschil-besturingselement op het 
tabblad Analyse. 
 
In werkelijkheid is het verschil tussen tachograafklokken waarschijnlijk in de orde van grootte 
van enkele seconden. Dit is met name het geval met Smart Tacho's die nodig zijn om hun 
interne klokken te synchroniseren met de GNSS-signaal. Met DigitalAnalyst kunt u de tijd 
echter met maximaal 7200 seconden (twee uur), positief of negatief, compenseren. 
In de onderstaande afbeelding is de tijd met -4200 seconden verschoven. 
 

 
De start van de opname lijkt nu om 22:50 te beginnen en loopt door tot 22:49:59 seconden in 
plaats van de gebruikelijke niet-aangepaste 00:00 tot 23:59:59. Om te benadrukken dat de tijd 
op een grafiek is verschoven, wordt de verschuivingswaarde weergegeven op het label voor 
de tijdas. 
 
Als er een tijdoffset is ingesteld en de weergave wordt opgeslagen voor toekomstig gebruik, 
wordt de offset voor die specifieke opgeslagen weergave ook met het bestand opgeslagen. 
Houd er rekening mee dat elke tijdverschuiving alleen van invloed is op de weergave in de 
analyseweergave. Het heeft geen invloed op andere records, zoals de dagelijkse 
activiteitenrecords of kalibratiedatum / -tijden 
 
Digitale tachografen registreren alleen tijden met een resolutie van één seconde. Hoe een 
geschikte tijdverschuiving wordt berekend, moet door de gebruiker worden bepaald. Een 
methode kan zijn om de tijd vast te leggen waarop een download begint met een externe tijd, 
bijvoorbeeld vanaf het polshorloge van de onderzoeker. Zodra de download is voltooid, kan 
die tijd worden vergeleken met de geregistreerde downloadtijd. Als er meerdere voertuigen 
bij betrokken zijn, moet duidelijk hetzelfde uurwerk worden gebruikt. 
 
 


