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ATC INFORMATIE 
Nieuws van de Vereniging van Automobieltechnici ATC

“De opkomst is historisch groot”,
meldt voorzitter Stapel van ATC-
afdeling ’s-Gravenhage. Zo groot
zelfs dat een beroep op de gastvrij-
heid van de firma Wouters, Rica’s
buurman, nodig was om alle ATC-
ers een plaatsje te geven. Rica-
directeur Roel van den Brink heeft
de ATC-leden uitgenodigd voor een
avondje theorie en praktijk van
chiptuning. Als alle stoelen staan
en alle mensen zitten, gaat het
licht uit en neemt Van den Brink
plaats achter zijn laptop. Dankzij
beamer en projectiescherm neemt
hij ons mee in een wereld van
‘heksen’ en MMS-sen.
Van den Brink praat snel, maar
denkt nog sneller, dus het duurt
even voordat het eurodubbeltje
valt: ‘heksen’ zijn hexadecimale
getallen en MMS-sen (Motor Mana-
gement Systemen) werken daar-
mee. Met zijn E-prom analyzer soft-
ware heeft Van den Brink toegang
tot die getallen en kan hij verande-
ringen aanbrengen die de motor
laten doen waar zijn klanten om
vragen. Tenminste als die het niet
te bont maken. Van den Brink: “Ik
heb één keer een Volvo 850 auto-
maat op uitdrukkelijk verzoek van
de klant en tegen mijn zin, 470
Nm gegeven. Al snel brak de hoofd-
as van de automaat en kort daar-

na, bleek het axiaal lager totaal te
zijn verdwenen. Dat is nu tien jaar
geleden maar ik heb er nog steeds
ellende van. Ik ga absoluut niet
meer verder dan wat ik zelf verant-
woord vind. Als dat niet genoeg is
gaan ze maar naar een ander.”

Mengsel, ontsteking 
en turbodruk
Zelfs voor wie gemakkelijk heksen
leest valt het nog niet mee om een
MMS te doorgronden, laat staan te

verbeteren. Van den Brink: “De
fabrikant heeft er vijf jaar zijn best
op gedaan. Je kunt niet verwach-
ten dat je die computer in vijf
minuten kunt verbeteren.” Het
projectiescherm toont ondertus-
sen een woud van heksen boven
een grafiek. “Nu is het zoeken
naar kenvelden. De fabrikant ver-
telt niet waar ze zitten dus je moet
ze zelf zien te vinden”, zegt Van

den Brink. En juist als we ons
afvragen of heksen ook een hart-
slag hebben, wijst hij op de gra-
fiek, klikt een paar maal met de
muis en zegt: “kijk een brandstof-
veld”. Het scherm toont een tabel
en Van den Brink legt uit dat de
verticale as het toerental en de
horizontale as de belasting ver-
tegenwoordigt. De cijfers in het
veld zijn output van het MMS en
geven voor iedere combinatie van
belasting en toerental de rijkheid
van het mengsel weer. Met nog
een muisklik verandert de tabel in
een driedimensionale grafiek, een
kenveld.
Even later kijken we naar een ont-
stekingsmatrix. Van den Brink:
“Kijk bij 5400 t/min zie je dat de
voorontsteking afhankelijk van de
belasting varieert tussen de 38° en
26°. Bij 5600 t/min gaat ie ineens
naar 0°. Dit MMS gaat helemaal op
safe dus boven de 5400 zet hij de
ontsteking op BDP. Het gevolg:
nauwelijks verbrandingsdruk en
geen vermogen. Ik kopieer het rijt-
je van 5400 t/min naar de 5600, de
5800 en de 6000 t/min en zo win
ik al heel wat vermogen.”
De volgende stap is de turbodruk.
Het kenveld laat zien dat bij 1,3

Licht uit, laptop aan. Motormanagement magiër Roel van den Brink tovert
met ‘heksen’ in de showroom van zijn buurman.

Terwijl de auto op de vermogenstestbank staat past Van den Brink een ken-
veld aan. Het resultaat is onmiddellijk zichtbaar. Is een aangepast programma
voor een bepaald type auto eenmaal ontwikkeld, dan kan het in enkele minu-
ten geladen worden in klantenexemplaren van dat type.

Toveren met vermogen
Een vijfcilinder 2.4T motor biedt een

Volvo S70 193 pk. Daar kan die goed mee

uit de voeten. Maar soms niet goed

genoeg. Bijvoorbeeld als de auto, afgela-

den met politieapparatuur, een wegpi-

raat in een Impreza, een 5, een E of ander

snel blik moet achterhalen. Dankzij Rica

komt de S70 van de KLPD-Rotterdam

toch steeds als winnaar uit de strijd
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bar de wastegate opengaat. Van
den Brink stelt dat zorgeloos uit
tot 1,5. Enkele ATC-leden delen die
zorgeloosheid niet en vrezen
motorschade. Van den Brink: “Je
moet weten wat je doet, de turbo-
druk van Alfa’s JTD-motor mag je
absoluut niet verhogen. Die turbo-
’s met variabele geometrie zijn
heel kwetsbaar. Maar bij veel mer-
ken kan de druk ongestraft een
paar streepjes omhoog.
Na de turbodruk volgt aanpassing
van het brandstofveld. 
Van den Brink: “Vaak zijn vooront-
steking, turbodruk en brandstof de
drie velden die je moet aanpassen.
Maar omdat het MMS dan gecon-
fronteerd wordt met waarden die
hij niet verwacht schakelt hij over
op het noodprogramma. Dus moet
je niet vergeten dat te voorkomen,
door ook dat matrixje aan te pas-
sen.”
En zo blijken er nog veel en veel
meer velden te zijn die na ingre-
pen in andere velden soms ook
aangepast moeten worden. Om er
maar eens een paar te noemen: de
tiptronicmatrix om de schakelmo-
menten aan te passen, de pingel-
matrix om niet te vroeg zonder
voorontsteking te zitten of de nok-
kenasbesturing bij bijvoorbeeld de
BMW 7. 

Geen gerommel
“BMW’s horen tot de moeilijkste
auto’s om te programmeren”, ver-

telt Van den Brink. “Soms kom je
er niet meer uit, je kan velden niet
vinden of je begrijpt niet hoe ze
werken of met elkaar samenwer-
ken. Maar één ding is zeker, je
mag nooit opgeven want de vol-
gende generatie auto’s is altijd
weer moeilijker. Dus ga je dag en
nacht door tot je er uit bent, je
moet heel gedreven zijn. Mensen
die goed zijn in dit werk zijn
meestal niet getrouwd. Vaak
wonen ze samen met een PC en
een soldeerbout.”
Van den Brink kan bij zulke pro-
blemen geen beroep doen op de
fabrikant. Die wil immers niet dat
er aan zijn MMS ‘gerommeld’
wordt. Van den Brink: “Ze gaan die
computers steeds beter beveiligen.
Enkele jaren geleden ging dat met
een ‘check sum’. Die telt de
waarden van alle velden op en ver-
wacht dan een bepaalde waarde.
Verander je een veld dan klopt de
check sum niet meer. Dat was niet
zo moeilijk. Maar inmiddels zijn er
systemen met 36 check sums en
dan wordt het toch wel gecompli-
ceerd. Maar ja er zijn altijd van die
mafkezen die dat toch kraken. In
dit werk moet je aardig zijn voor
je kennissen, alleen kun je niks.”
Het omzeilen van die beveiligin-
gen geeft het idee van een illegale
activiteit. Van den Brink wil daar
niets van weten: “De levensduur
van de motor blijft volledig intact
en de uitlaatgassen blijven aan

alle eisen voldoen. De k-waarde
van diesels brengen we vaak een
heel stuk terug. We hebben politie-
auto’s en een hele serie Mercedes
ambulances getuned. Als het
zwaailicht aangaat schakelt hij
over op ons programma. Wij wil-
len graag de huistuner van Volvo
worden maar om politieke rede-
nen lukt dat niet. Wel zijn vrijwel
alle Volvo-dealers klant bij ons. De
D5 motor bijvoorbeeld werd vorig
jaar januari geïntroduceerd. Een
half jaar eerder stond hij hier al op
de vermogenstestbank, zodat we er
een aangepast MMS-programma
voor kunnen maken. Veel Volvo-
klanten willen extra vermogen en
de dealers willen geen nee ver-
kopen.” ●

Erwin den Hoed

Vroeger zorgden vacuüm en centrifu-
gaalgewichtjes voor aanpassing van
het ontstekingstijdstip aan belasting
en toerental. Tegenwoordig neemt
het motormanagement, aangestuurd
door een kenveld, die taak voor zijn
rekening. Rica past dit soort kenvel-
den aan, aan de eisen van de klant.

Heksentaal
Een MMS communiceert in ‘hek-
sen’, of hexadecimale getallen.
De reden daarvoor is dat heksen
goed combineren met binaire
getallen, énen en nullen dus. 
Het hexadecimale stelsel is
zestientallig. Na 9 komt niet 10
maar A. Vervolgens telt het via B,
C, D en E door naar F, wat gelijk
is aan 15 decimaal. Daarna volgt
10 (= 16 decimaal).
In een binair getal geeft het
meest rechtse cijfer de énen (=
twee tot de macht nul (20)) weer.
Het cijfer links daarnaast staat
voor de tweeën (21) en daarnaast
staan de vieren (22), waarna de
achten volgen (23). Het binaire
cijfer 1111 is decimaal 15 (= 1x8
+ 1x4 + 1x2 + 1x1). En ó wonder,
dat is weer gelijk aan het hexa-
decimale F. Kortom vier binaire
cijfers kunnen vervangen worden
door precies één heks. En voor
wie er mee werken kan, leest dat
een stuk sneller. ●
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