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Display and Test Functions
Real Time Info
Menu: “Display and Test Functions / Real Time Info”.
Dit venster geeft aan of alles m.b.t. de motor goed funktioneert. Alle gemeten parameters, zoals
water/luchttemp., turbo/barodruk etc. worden weergegeven, tevens is zichtbaar of ze zich binnen de
voor opgegeven grenzen begeven.

Real Time Chart
Menu: “Display and Test Functions / Real Time Chart”.

De Real Time Chart geeft de mogelijkheid bepaalde van te voren kiesbare parameters online te
volgen en te controleren of ze doen wat de bedoeling is. Bijvoorbeeld kan de ingestelde positie van
de nokkenas en de werkelijke positie gevolgd worden. Ook zo bij b.v. de lambdaregeling kan de
gekozen lambda waarde en echte lambda waarde bekeken worden, ook dynamisch, met evt.
verandering van de regelparameters.

Engine Histogram
Menu: “Display and Test Functions / Engine Histogram”.
Met deze statische functie kunt u gedurende een bepaalde tijd zien hoeveel procent van de tijd een
vooraf instelbare variabele een bepaalde waarde heeft aangenomen in een z.g. staafdiagramvorm,
dit gedurende de laatste 18 uur. Bijvoorbeeld met de gasklepstand, hiermee kun u zien hoelang er
hoeveel gas gegeven is.
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Alarm Totals
Menu: “Display and Test Functions / Alarm totals”.
Als in menu “other map settings/alarm recording parameters”, de keuze “alarm recording active”
aangevinkt is, word hier het aantal keer dat het alarm zich heeft voorgedaan en de tijd dat het
geduurd heeft, aangegeven.

Traction Control Info
Menu: “Display and Test Functions / Traction Control Info”.
Dit menu geeft informatie over het functioneren van de Traction Control. Gegevens als snelheid van
de wielen die aangesloten zijn alsook de hoeveelheid slip zowel aktueel als geprogrammeerd. De
voor het goed funktioneren van de Traction Control belangrijke parameters worden hier ook
gepresenteerd.
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Diagnostics Display
Menu: “Display and Test Functions / Diagnostic Display”.

ENGINE STATISTICS
Vanzelfsprekend.
LOWEST AND HIGHEST
Vanzelfsprekend.
CRANK SENSOR ERRORS
Crank sensor errors zijn afgewezen signalen van de krukassensor.
Deze foutmeldingen kunnen ontstaan door een sensor die stuk is, door een fout aangesloten kabel
(zowel de polariteit als de wijze waarop). Interferentie kan ook foutmeldingen veroorzaken b.v. de
nabijheid van een grote verbruiker zoals b.v bobine of dynamo. De kabel die gebruikt wordt, is ook
van grote invloed. De kabel die de voorkeur heeft, heeft 2 kernen (van 0,5 mm2) en wordt volledig
omringt door een mantel die aan de zijde van de DTA bij de sensor massa wordt verbonden. Ook een
slingerend krukas tandwiel, zowel radiaal als axiaal kan voor foutmeldingen zorgen.
Sync errors
Het systeem weet hoeveel tanden er op het krukastandwiel zitten, deze worden elke omwenteling
geteld. Als hierbij een fout optreedt, b.v. doordat het aantal niet goed is opgegeven volgt een sync
error foutmelding. Als u de motor start, kunnen hier in eerste instantie enige foutmeldingen worden
gegenereert, dat geeft geen problemen zolang het systeem op een gegeven moment maar
synchroniseert. Boven de 1000 rpm. moet de foutmelding op nul staan anders is er een chronisch
probleem die wordt veroorzaakt door b.v. de instellingen of de gehele configuratie van het
krukas/nokkenas signaal.
Sync crank ratio error
Zie bovenstaande foutmelding.
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CAM SENSOR ERRORS
Dit is alleen van belang als u een asymetrische ontstekingsprofiel heeft of werkt met een sequentieel
werkende ontsteking, waarbij het gebruik van een z.g. nokkenassensor om vast te stellen welke
cylinder een arbeitscyclus heeft, noodzakelijk is. De CAM sensor errors geeft het aantal verworpen
pulsen van de nokkenassensor weer.
Als er in bovenstaande velden kleine waarden worden weergegeven is dat onbelangrijk. Alleen als
hier waardes staan die snel in de honderdtallen lopen, moet hier aandacht aan besteed worden.
Synthetic Tooth Errors and Re-Synchronisations
Dit is een combinatie van”Cam sensor errors” en “sync errors”. Missende tanden worden door DTA
herleid om te komen tot een juiste timing. Als er zich daarbij fouten voordoen, wordt het hier
aangegeven.
STARTING INFORMATION
Als u de motor start, wordt onder de “starting information” kolom aangegeven of het voor de DTA
mogelijk is te synchroniseren. De meldingen kunnen variëren tussen:
- “engine not turning”=> rose vlakje, hierbij komt er geen signaal vanuit de krukassensor binnen
- “turning-attempting to synchronise” => rood vlakje, de DTA probeert te synchroniseren en
- “engine turning” => groen vlakje, de DTA is gesynchroniseerd en motor loopt.
De rode melding verdwijnt bij het starten na enkele seconden, mits alles naar behoren functioneert.
Als deze melding niet verdwijnt, is er iets met de krukaspositie bepaling niet in orde. Dit kan zowel
hardwarematig zijn, sensor/tandwiel/kabel (polariteit) als softwarematig, krukassensor niet goed
omschreven of implementatie van de motorconfiguratie fout.
Zodra het vlakje groen (engine turning) wordt, is de DTA weliswaar gesynchroniseerd echter is dit nog
geen garantie dat de motor aanspringt. Het ontstekingstijdstip (is OT voor DTA ook echt OT) en de
inspuithoeveelheid moeten ook in orde zijn.
CURRENT SENSORS AND SHORT TERM ERRORS
Dit menu geeft aan hoe het met de conditie van de sensors is gesteld. Zowel tijdelijke als permanente
fouten worden geregistreerd. De linker kolom (intermittent) geeft het aantal keren weer dat de fout
zich heeft voorgedaan, als in de rechter kolom “failed” staat, is de sensor kapot of de aansluiting niet
goed.
ECU TECHNICAL
De “ECU Technical” data zijn hoofdzakelijk gegevens die intern door DTA worden gebruikt.
CAM SENSOR/SEQUENTIAL INFORMATION
Deze informatie is vanzelfsprekend. De positie van de nockenassensor wordt gegeven voor de
gebruiker. De weergave maakt geen onderscheid tussen uitgaande of arbeidstakt.

Crankshaft oscilloscope
Menu: “Display and Test functions/Crankshaft Oscilloscope”.
Deze functie werd als hulp ontwikkeld om de motor juist te omschrijven in de Software, d.w.z. het
aantal tanden op de krukas en de plaats van de missende tand(en). Kiest u de Oscilloscope funktie
drukt u op “gather” en start de motor zonder dat hij aanspringt net zolang tot een grafiek van het
krukas en/of nokkenastandwiel is samengesteld zoals b.v. in onderstaande grafiek.
Deze grafiek geeft het aantal gedetecteerde tanden weer met de positie van de ontbrekende tand en
de z.g. “flywheel modus” oftewel hoe het krukastandwiel eruit ziet. Het systeem kan geen onderscheid
maken tussen een uitgaande- en arbeidsslag noch de exacte positie van de sensor zodoende is het
zaak de sensor positie nog precies te controleren m.b.v. een stroboscope lamp als de motor loopt.
In het menu “Engine Configuration / General Engine Settings” onder Flywheel Mode kunnen 30
verschillende motortypen gekozen worden, b.v. Honda K20A. Als deze gekozen wordt, is de krukas/
nokkenasconfiguratie bekend. Het is wel zaak de sensorpositie nog te controleren. Dit is altijd een
goede gewoonte, ook al is alles ogenschijnlijk in orde.
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Met behulp van de krukasoscilloscope kunnen er verschillende fouten m.b.t. de krukassensor ofwel
aansluiting van de krukassensor gevonden worden.
Onderstaande grafiek is een goed voorbeeld van een tandwiel met 60-2 tanden tevens is er een
nokkenas tandwiel met 4 tanden (paars). De ontbrekende tanden zijn blauw aangegeven.
Deze weergave is korrekt.

Onderstaande grafiek is van een 60-2 krukastandwiel waarbij de krukassensor verkeerd is
gepolariseerd. In dit geval is de ontbrekende tand (groen) bijna net zo hoog als de puls van een echte
tand. Er wordt een foutmelding gegeven m.b.t. welk tandwiel in de motor omdat deze in dit geval niet
identificeerbaar is.
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De krukasoscilloscope kan ook gebruikt worden om te bepalen in welke takt van een 4-takt cyclus van
de motor zich het nokkenassignaal zich voordoet. Onderstaande grafiek wordt gegenereerd van een
motor waarvan één bougie gedemonteerd is.

Deze grafiek is van een Rover K met krukastandwiel dat 2 x 2 ontbrekende tanden heeft, eigenlijk dus
36-2-2, te zien aan de 2 x 2 groene balken. De gele balken geven BDP aan. De paarse balk van de
cam sensor is 2 tanden achter BDP, d.w.z de juiste ingave bij menu engine configuration/sequential
injection”bij “cam sensor position” is 20 graden.
Als u niet overtuigd bent van de juistheid van het beeld ofwel u heeft moeite met de interpretatie
ervan, is het mogelijk de afbeelding op te slaan en ons te mailen (save picture), dan kunnen wij u
verder helpen.
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Lambda History
Menu: “Display and Test Tunctions / Lambda History”.

Om een goede lambda meting te doen, heeft u een goede breedband sensor set nodig, d.w.z. de
elektronica en de sensor. Wij gebruiken zelf de Zeitronix ZT-3 (evt. met display) dat is een
betrouwbare set voor een competetieve prijs.
In het menu “lambda history” wordt de lambda waarde van u motor geregistreerd. De weergegeven
waarde is een gemiddelde bij een bepaald toerental en gasklepstand. In hetzelfde menu kunt u ook
een “counts” toets activeren die het aantal malen geeft dat zich deze waarde heeft voorgedaan. Hoe
hoger deze waarde deste betrouwbaarder is deze. Feitelijk is deze waarde een maat voor de tijd dat
deze lambda waarde zich heeft voorgedaan, een lage waarde heeft dus betrekking op een acceleratie
waarde.
Het verschil tussen de ingegeven doellambda waarde en de actuele lambdawaarde kunt u met de z.g.
“apply” toets laten verwerken in de fuelmap. Het is wel verstandig om de gegeven correctie waardes
met enige terughoudendheid te benaderen. Een technisch systeem kan zelf niet beoordelen of een
waarde correkt is of niet, u waarschijnlijk wel. Als u een waarde niet vertrouwt, kunt u het altijd
handmatig veranderen.
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Test Injectors, Coils and Auxiliaries
Menu: “Display and Test Functions / Test Injectors and Coils”.
In dit menu kunt u al die funkties testen die door u voorzien zijn en het systeem aan kan sturen, zoals
ontsteking, injectoren, benzinepomprelais, turbodrukregelventiel etc. De aanwijzingen die u krijgt op
het beeldscherm spreken voor zich.

LET OP DAT DE BENZINEPOMP TIJDENS DE INJECTORTEST NIET
AAN STAAT DAAR DE MOTOR ZICH DAN SNEL ZAL VULLEN MET
BRANDSTOF, HETGEEN KAN LEIDEN TOT ONBEDOELD
“SPECTACULAIRE” SITUATIES, ZOALS WATERSLAG, BRAND
ETC.
HET IS NAAR ONZE MENING VERSTANDIG OM MET U VINGERS
VAN DE ONTSTEKING AF TE BLIJVEN ALS DEZE WORDT GETEST,
DAAR HIER SPANNINGEN VAN AF KUNNEN KOMEN DIE
DODELIJK ZIJN.

Measure Injector Dead Time
Menu: “Display and Test Functions / Measure Injector Dead Time”.
Met deze functie kunt u op eenvoudige wijze de z.g. “injector dead time” bepalen. De “injector dead
time”is de tijd die de injector nodig heeft om open te gaan. Deze starttijd is belangrijk daar deze de ter
beschikking staande totale injectietijd beïnvloed. Ter illustratie: als een injector 30ms nodig heeft om
open te gaan, blijft er niet veel tijd meer over voor de normale functie. Als u 2 injectoren wilt
vergelijken, is het natuurlijk belangrijk om met dezelfde randvoorwaarden te werken ofwel
benzindedruk, boordspanning etc.

Data Log
De datalogger is een zeer bruikbaar instrument om gedurende een bepaalde tijd de parameters te
monitoren die u op dat moment van belang vindt.

Display Log
Menu: “Data Log / Display Log”.
De gelogde gegevens kunnen op verschillende manieren gepresenteerd worden.
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Als u de “table” knop activeert, krijgt u de volgende tabel:

Als u de “Graph” knop kiest, kunt u tot 6 verschillende variabelen kiezen om een grafiek van te laten
genereren.
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Na het kiezen van b.v. de bovenstaande variabelen kiest u “proceed” en dan krijgt u de volgende
grafiek:

Save Log Data
Menu: “Data Log / Save Log Data”.
Met deze functie kunnen de betreffende variabelen in een file bewaard worden. Deze kan dan b.v. in
Excel geïmporteerd worden.
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Logging Options
Menu: “Data Log / Logging Options”.
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Voor het dataloggen staan 2 mogelijkheden ter beschikking, zie boven bij “choose data recording”.
“continuous loop”: als u dit kiest, de naam spreekt voor zich, worden de oudste waarden continu
vervangen door de nieuwste. Als u van de variabelen een grafiek of tabel laat genereren of in een file
laat zetten, staan op de eerste plaats de nieuwste gegevens. De variabelen worden alleen verwerkt
als de motor loopt.
“switched”: als u deze optie kiest, worden slechts variabelen gelogt als de schakelaar op 0 Volt
geschakeld wordt en de motor loopt. Als het geheugen vol is, worden de oudste gegevens gewist.
Let op: de datalogschakelaar wordt gedeeld met de Analog 2 input.
De functionaliteit van de datalogger kan uitgebreid worden als een sensor voor de wielsnelheid is
aangesloten. De optie “log only when left undriven wheel turning” geeft namelijk de mogelijk alleen de
logger te activeren als het wiel draait. De launch control moet ook aan staan.
Tip:
De optie van de datalogger waarbij er 100x per seconde gelogd wordt, is zeer bruikbaar als u het
gedrag van de motor wilt analyseren onder lastwisseling b.v. acceleratie of deceleratie of
schakelonderbreking. Logischerwijze is de logger sneller vol en wordt het aantal te loggen parameters
beperkt tot 7.

Clear Log
Menu: “Data Log / Clear Log”.
Alle opgeslagen waardes worden verwijderd.

Real Time Mapping
Main Display
Menu: “Real Time Mapping / Main Display”.
Deze weergave geeft aan wat het systeem op het moment aan informatie met m.b.t. de motor
verwerkt.
Het toerental, de aansturingstijd van de injectoren in ms, het ontstekingstijdstip in graden
voorontsteking alsmede de verandering hiervan (Map-Box) worden aangegeven. Tevens worden een
aantal motorspecifieke variabelen zoals water- en luchtemperatuur, lambdawaarde, turbo– of
barometrische druk, gasklepstand, batterijspanning, oliedruk en –temperatuur, benzinedruk, injector
deadtime, ethanol percentage aangegeven. Het spreekt voor zich dat als deze waardes aangegeven
moeten worden, een goede sensor op de juiste wijze aangesloten moet zijn. Er kan een maximale en
minimale waarde van de parameters geprogrammeerd worden die gekoppeld zijn aan een zichtbare
alarmweergave en evt. een ingreep van DTA.
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De “dyno calibration unit” (Map-Box) is een kleine box die met de DTA verbonden is en de gebruiker
in de gelegenheid stelt de ontsteking en inspuithoeveelheid bij lopende motor online te veranderen en
te kijken/meten wat de invloed is. Dit kan ook gedaan worden, mits voorhanden en op de juiste wijze
aangesloten, met de turbodruk en de nokkenaspositie. Er zitten 2 potentiometers en 3 knoppen op.
De potentiometers zijn om de injectiehoeveelheid en de voorontsteking online te veranderen met in
z.g. “course modus” + 50% en in “fine modus” + 10% resp. + 25 en + 6,5 graden.

Dyno Control Box (Map-Box)
De Map-Box beschikt over 3 drukknoppen te weten:
Stop toets (rood): hiermee kan de motor aan- en uitgezet worden.
Knobs toets: hiermee worden de werking van toetsen ge(de)activeerd.
Enter toets: de veranderingen in een programma zijn gedaan worden hiermee in de DTA bevestigd.
De statuslijst geeft een overzicht van de actuele instelling van de Map-Box.
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De dyno modus is ontwikkeld om het afstellen van de motor zo eenvoudig en snel mogelijk te laten
verlopen. In het navolgende worden tips gegeven voor individuele methodes.
Wat doen de toetsen in de dyno modus?
^A
^F
^P
^C
^K
^L
^T
^I
^S
^U
^E

GEEFT HET ONTSTEKINGSKENVELD
GEEFT HET KENVELD VOOR INJECTIETIJDEN
SCHAKELT DE WERKING VAN DE KNOPPEN VAN DE MAPBOX AAN OF UIT
SCHAKELT TUSSEN FIJN OF GROVE WERKING VAN DE POTMETERS
STOPT DE MOTOR, NOGMAALS DRUKKEN AKTIVEERT WEER
SCHAKELT LAMBDA REGELING AAN/UIT
VERWIJDERD ALLE MODIFIKATIES IN DE KENVELDEN
INTERPOLATIE AAN/UIT
SCHAKELT DE DOELWAARDE VOOR LAMBDA AAN/UIT
DE ECU UPDATEN MET DE LAATSTE VERANDERINGEN
HUIDIGE CEL OPSLAAN
AANBEVOLEN WERKWIJZE IN DE DYNO MODUS

1
2

Schakelt u de Interpolatie functie uit en bewerk de cel die u wilt instellen door gas te geven en
de motor op het gewenste toerental te stabiliseren.
Afhankelijk van wat u in wilt stellen neemt u het voorontstekings- of injectiekenveld (of beide).
De cel die actief is en dus kan worden veranderd, krijgt een zwarte achtergrond en afhankelijk
van de belasting en het toerental zal deze door het kenveld heen lopen. Het optimaliseren
van het vermogen kan nu gedaan worden m.b.v. de potentiometers voor injectietijd en
voorontsteking. Voor een accurate en reproduceerbare instelling is het van belang om altijd
op dezelfde plaats in een cel afstellingen door te voeren, d.w.z. een cel is een vierkantje en
bij en bepaalde belasting en toerental zal de plaats in de cel b.v. linksboven aangenomen
worden, het is van belang dit steeds op dezelfde wijze te doen. Als alles naar wens is, drukt u
op enter van de map box en de veranderingen worden online doorgevoerd, de kleur van de
cel zal nu veranderen. Alle cellen zijn actief, dus met lopende motor veranderde cellen,
moeten met F6 naar de DTA worden gezet. Cel die per hand worden veranderd met F4.

Alternative funktionaliteit van de potentiometers van de Map-Box.
-

De positie van de nokkenassen kan voor zowel de in– als de uitlaat, mits voorhanden,
worden veranderd.
- Inspuithoek veranderen.
- De doelwaarde van de turbodruk veranderen door verhogen van de “duty cycle” van het
turbodrukregelventiel.
De manier waarop deze alternatieve funktionaliteit kan worden geaktiveerd kunt u vinden in menu
“realtime mapping/control box controls”.

Closed loop lambda control
Alle DTA Systemen zijn met een automatische lambda-regeling uitgerust. Het is wel belangrijk dat de
lambda waarde met een goede breedband sensor wordt gemeten, b.v. de Zeitronix ZT-3 of ETAS
LA3.
De gemeten lambda waarde wordt vergeleken met een gewenste lambda waarde, mocht er sprake
zijn van een verschil dan wordt deze veranderd m.b.v. een vooraf te programmeren algoritme ofwel
de parameters die de regeling beïnvloeden. De gewenste lambda waarde is te geven in een z.g. 3D
kenveld, d.w.z. afh. van het toerental en de belasting.
De lambda regeling wordt geactiveerd met de toetscombinatie Ctrl L (^L), de huidige lambda waarde
wordt vergeleken met de doel lambda waarde en veranderd binnen de begrenzing van wat
geprogrammeerd is en natuurlijk binnen de fysieke begrenzingen van de motor, d.w.z. injector grootte
etc. De verandering wordt procentueel aangegeven met lambda adjustment (zwart) op de plaats van
de injectietijd. De doel lambda waarde kunt u, zoals gezegd, in een 3D kenveld instellen of online
veranderen m.b.v. de toetscombinatie Ctrl S, u kunt dan bij een bepaald toerental en belasting meten
wat een verandering van de lambda waarde doet. Stel dat u deze optie gebruikt, dan wordt dus de
instelling van de potentiometer maatgevend voor de doel lambdawaarde. Het is dan wel zaak om als
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u overschakelt de potentiometer in de nulstelling te hebben daar er anders een hoge of lage lambda
wordt genomen met een grote correctie als gevolg wat evt. zelfs tot motorschade kan leiden.
Als het mengsel bij een bepaald toerental en gasklepstand stabiel is, kan met de enter knop van de
mapbox de verandering worden ingevoerd en een volgende belasting situatie worden aangestuurd.
De vakjes in de kenvelden worden dan geel en kunnen definitief worden gemaakt met Ctrl U.
Het kan zijn dat de lambda korrekties sterk fluctueren (van arm naar rijk en andersom), in een
normale situatie moet het mengsel snel stabiliseren, is dit niet zo, kan dit b.v. liggen aan een foute
instelling van de lambda kit ofwel dat de lambda kit helemaal niet functioneert. Aanbevolen wordt dat
eerst wordt gekeken naar het goed functioneren van de lambda kit.
Tevens is het zo dat een sterk fluctuerende lambda waarde kan worden terugherleid naar grote
verschillen in inspuittijd tussen de verschillende vakjes. Het systeem moet dan te veel bijregelen om
de doelwaarde te realiseren en gaat dus heen en weer. In het uiterste geval kan het dan zo zijn dat er
geen stabiele regeling meer kan worden verkregen. Een kenveld met een egaal verloop is dan ook
aan te bevelen.

Engine Configuration
General Engine Settings
Menu: “Engine Configuration / General Engine Settings”.

Het menu “general engine settings” is van essentieel belang omdat hier de motor omschreven wordt
ofwel hoe de DTA omgaat met de motor waarop hij is aangesloten.
ULTIMATE RPM LIMIT
Het maximale toerental dat de motor mag bereiken d.w.z. b.v. bij volgas zonder belasting.
Deze toerental begrenzing is zonder meer grof te noemen en moet iets hoger ingesteld
worden als de normale toerental begrenzer.
NORMAL RPM LIMIT
Als de motor dit toerental benadert, zal de DTA individuele cylinders uitzetten. U kunt de
normal rpm limit het beste 250 toeren onder de ultimate rpm limit zetten.
GEAR CHANGE LIGHT RPM
Bij dit toerental wordt de “gear shift light” uitgang geaktiveerd, als hier een lamp op is
aangesloten (<6W), gaat deze dus aan. Normalerwijze wordt deze 250-500 toeren lager
ingesteld als de “normal rpm limit”.
NUMBER OF CYLINDERS
Het aantal cylinders van de motor. Afhankelijk van het DTA model kan 2/3/4/5/6/8/10/12
worden ingegeven.
DEFAULT VALUES ON SENSOR FAILURE
Als de DTA op een of andere manier een fout in de sensoren detecteert, worden deze
“default” waardes aangenomen. Een fout kan b.v. ontstaan door een kapotte
sensor/onderbroken aansluiting/kortsluiting op de kabel/pin of aangesloten op foute plaats
etc.
NUMBER OF TEETH ON SENSOR WHEEL
Het aantal tanden op het krukastandwiel incl. de ontbrekende tand(en)
NUMBER OF MISSING TEETH
Het aantal ontbrekende tanden op het tandwiel. Een voorbeeld: een standaard Ford
krukastandwiel heeft 35 echte tanden met één ontbrekende totaal dus 36 (zie afbeelding). De
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vorige moet dus 36 zijn en de laatste 1. Nog een voorbeeld: Opel/Porsche heeft standaard 58
echte tanden en twee ontbrekende. Ingave dus 60 en 2.
Als de laatste 2 niet juist worden ingevuld, zal de motor nooit lopen.

36 – 1 Krukastandwiel met sensor
GAP TOOTH FACTOR
De z.g. “GAP TOOTH FACTOR” bepaalt of een gat tussen 2 tanden een normaal gat is of
een gat dat hoort bij een missende tand. U kunt de “CAP TOOTH FACTOR” m.b.v. de
krukasoscilloscope vinden. In het algemeen worden tanden gemeten met de tijd die vergaat
tussen 2 tanden. De “CAP TOOTH FACTOR” bepaalt hoeveel langer de ontbrekende tand
GAP is om als ontbrekende tand te worden aangezien. Drukt u op “missing tooth” en dan
gelijk op de tand hiervoor. Standaard faktoren zijn 1: 1500, 2: 2000 en 3: 3000.
Een probleem kan zich voordoen bij lichtlopende motoren (motorfiets) met een hoge
compressie, de tand bij compressieslag kan dan als ontbrekende tand worden gezien.
SENSOR POSITION
De sensor positie is de hoek tussen de sensor en de GAP als de eerste cylinder in OT staat.
Als deze hoek niet juist ingegeven is, heeft u of een motor met te weinig vermogen
(naontsteking) of met teveel bijgeluiden (pingelen). Geen van beide is gezond (te hoge temp.
en zuigerschade) en zal uiteindelijk leiden tot motorschade.
Er zijn natuurlijk standaard instelingen bekend zoals, Opel 117 graden, Porsche/BMW 90
graden etc. Als u twijfelt kunt u ons altijd contacteren. Controle m.b.v. en stroboscooplamp is
essentieel.
FIRING TOOTH ON STARTUP
Hiermee wordt het ontstekingstijdstip bij starten en onder het toerental “transition from
cranking” bedoeld. Het ontstekingstijdstip dat gebruikt wordt, is terug te herleiden naar een
aantal tanden (firing tooth on startup). Met b.v. 36 tanden staat elke tand voor 10 graden, een
instelling van 1 tand betekent 10 graden voor ontsteking bij starten, 2 tanden 20 graden etc.
Analoog een tandwiel met 60 tanden, 6 graden per tand, dus een instelling van 1 en 2 resp. 6
en 12 graden voorontsteking. Normalerwijze is een instelling van 0 of 1 voor een racemotor
een goede waarde, voor een straatmotor is eerder 2 een acceptabele waarde.
FLYWHEEL MODE
In dit dropdown menu kunt u kiezen uit krukasconfiguraties van diverse verschillende
motoren, b.v. Suzuki Swift Sport met 36-2-2 tanden. Het aantal standaard configuraties wordt
in samenwerking met DTA ofwel op wens van onze klanten verder uitgebreid.
Een ander voorbeeld is die van het krukastandwiel op een Rover K motor. Het totaal aantal
tanden is 36, maar het aantal missende tanden kan per motor verschillen. Flywheel mode 1 is
een tandwiel met 36-1-1, dus 2 keer een missende tand. Om de zaak overzichtelijk te houden
hebben de ontwikkelaars van Rover gemeend de zaak complexer te maken. In flywheel mode
2 en 3 hebben echter nog eens een missende tand op verschillende posities, dus eigenlijk 361-1-1-1.
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Het is natuurlijk van belang te weten welk tandwiel u heeft in uw motor, anders zal hij nooit
fatsoenlijk lopen, tevens is het een goed idee om het ontstekingstijdstip te controleren.
COIL ON TIME
De “coil on time” is de laadtijd van de bobine. Reguliere laadtijden van bobines liggen tussen
de 1500-3000 microseconden. Het is aan te raden, mits mogelijk, de fabrikant van de bobine
om informatie te vragen, een te lange laadtijd kan tot oververhitting leiden, een te korte tot
slechte ontbranding.
INJECTOR START PULSE
De injector start pulse wordt eenmalig gegeven bij de eerste omwentelingen van de motor,
deze wordt gebruikt om evt. lucht uit de leidingen te verwijderen. Gebruikt u de laagste
mogelijke waarde om goed herhaald starten te handhaven.
DISTRIBUTOR FITTED
Als uw motor een verdeler heeft, moet hier (Y) ingevuld worden.
INJECTION IN TWO STROKE MODE
Als u hier (Y) invult, wordt er elke omwenteling geïnjecteerd i.p.v. normaal één keer per 2
omwentelingen. Aan te bevelen bij tweetakt motoren, een viertakt heeft hier geen baat bij
daar er maar één keer per twee omwentelingen aangezogen wordt.
COILS IN TWO STROKE MODE
Als u een tweetakt motor heeft moet hier (Y) ingevuld worden.
ADVANCE COMPENSATION IN DEGREES
De ontstekingscompensatie wordt normaal in procent aangegeven, met deze optie optie is
het mogelijk om dit te veranderen in graden.
TRANSITION FROM CRANKING
Hiermee wordt het overgangstoerental bedoeld van starten naar normaal lopen (“runnning
mode”) van de motor. Dit is van belang daar onder dit toerental een vaste voorontsteking
wordt genomen namelijk de voorontsteking die hoort bij “firing tooth on startup”, vooral
lichtlopende motoren hebben hier baat bij omdat er anders een mogelijke “kick back” optreedt
met alle gevolgen van dien. Boven dit toerental wordt het normale voorontstekingskenveld
genomen.
INJECTOR DEAD TIME
Injectoren hebben tijd nodig om open te gaan en weer te sluiten. De injector dead time wordt
hier mee bedoeld. Logischerwijze is e.e.a. van een gezonde boordspanning (14V) afhankelijk
en moet er voor gezorgd worden dat deze gehandhaafd blijft. De procentuele verhoging van
de injector dead time bij lage boordspanning (dynamo stuk) kan het beste getest worden. Een
reguliere waarde voor de injector dead time is ongeveer 0,75 ms.
TWIN SPARK
Alleen voor S60/80/100. Gebruikt u deze instelling alleen als u 2 bougies per cylinder heeft.
Een S60 kan een 2 cyl. aansturen met 2 bougies, een S80 een 4 cyl. en een S100 een 5 cyl.,
dit hangt samen met het aantal beschikbare eindtrappen voor ontsteking. De aansluiting is
volkomen logisch, b.v. bij een S80 een 4 cyl. twin spark: cyl. 1-4 eerste bougie op ign. 1-4
aansluiten in onstekingsvolgorde, cyl. 1-4 tweede bougie op ign. 5-8 in ontstekingsvolgorde
etc.
TWIN SPARK OFFSET
Alleen voor S60/80/100. Deze instelling geeft de mogelijkheid, bij 2 bougies, de tweede
bougie iets later (in graden) te laten ontsteken. Als u 0 ingeeft vonken ze gelijk. Verdere
instellingen die betrekking hebben op de ontsteking worden altijd gerefereerd naar de eerste
bougie.
USE ADVANCE MAP 2 FOR TWIN SPARK OFFSET?
U kunt het ontstekingskenveld van de tweede map gebruiken om de offset te omschrijven, dit
is een uitbreiding van de vorige, gezien dat deze dan afh, is van toerental en gasklepstand.
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TACHO PULSES PER REV
Hier kan het aantal pulsen dat de DTA voor de toerenteller afgeeft per omwenteling worden
ingegeven.
USE 3 OR 5 CYLINDER TACHO PATTERN?
Als u een 3 of 5 cyl. heeft, kunt met deze optie de toerenteller het juist aantal pulsen laten
geven.
EXTERNAL COIL AMPLIFIERS
Deze optie moet u alleen gebruiken als de ontstekingseindversterker in de bobine zit.
Er zijn eindverstekers die 12V referentie nodig hebben, m.a.w. er moet m.b.v. een weestand
een 12V pullup gecreëerd worden, deze opie zorgt daarvoor (1 kOhm).
Als u niet zeker weet welke optie moet worden gebruikt, kunt u het beste kontakt met
ons opnemen, daar een foutieve instelling kan leiden tot kortsluiting in de DTA met alle
gevolgen van dien.
INJECTOR CC/MIN
Geeft u hier de grootte van de injectors in, deze wordt alleen gebruikt voor berekening van
het benzineverbruik.

General Engine Settings 2
Menu: “Engine Configuration / General Engine Settings Two”.

21

Oil pressure Shut Down
Hangt samen met de oliedruk die ingesteld wordt in het menu “engine configuration/sensor
scaling/oil pressure warnings”. Stelt u hier de oliedruk in waarbij de motor afgezet moet
worden.
Oil Pressure Shut Down Active?
Het oliedruk afhankelijke uitzetten van de motor wordt hier geactiveerd. De oliedruk waarbij
dit gebeurt, moet ingesteld zijn zoals omschreven.
No Oil Pressure Shut Down Below RPM
Zelfs als het afzetten van de motor geactiveerd is, wordt onder dit toerental geen aktie
ondernomen.
Oil Pressure Shut Down Delay
Gedurende deze tijd moet de oliedruk onder de voorgeprogrammeerde waarde vallen voordat
de motor uitgaat.
Low Temperature RPM Reduction
Het is mogelijk het maximale toerental (toerenbegrenzer) te verlagen als de water of olie
temperatuur te laag is. Als u hier een 0 invult, wordt deze functie niet gebruikt.
Water Temp. for RPM Limit Reduction
zie beneden.
Oil Temp. for RPM Limit Reduction
Deze twee waardes voor water- of olietemperatuur moeten overschreden worden voor het
normaal funktioneren van de toerentaltal begrenzer. Als er -50 wordt ingegeven functioneert
het niet.
Cut Pattern RPM
De in 5 stappen programmeerbare toerental begrenzer kan hier geactiveerd worden. De 5
stappen kunnen in het menu “essential map settings/spark and fuel patterns” ingegeven
worden. De “ultimate RPM” in “general engine settings” blijft actief.
RPM Limit By Cut Pattern active
Activeert de in 5 stappen programmeerbare toerental begrenzer.
When Above Limit Active, Cut Fuel/Spark
Hier kunt u kiezen tussen ontstekings- of injectieonderbreking of beide.
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Coil Per Plug Settings
Menu: “Engine Configuration / Coil Per Plug Settings”.

Er moet een nokkenassensor gemonteerd zijn.

Er zijn motoren met een z.g. asymmetrische krukas en dus asymmetrische ontstekingsvolgorde, b.v.
een cosworth Opel V6 2,5 L DTM motor heeft een 0, 75, 240, 315, 480, 535 graden
ontstekingsvolgorde terwijl een normale V6 ontstekingsvolgorde 0, 120, 240, 360, 480, 600 graden is.
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In geval van een asymmetrische krukas heeft u baat bij bovenstaande tabel waarin u de krukas in
graden kunt omschrijven.
NUMBER OF TEETH COILS ON IN CRANKING
Opdat de bobines bij starten niet te warm worden door lange stuurtijden, is het mogelijk een vaste
aanstuurtijd in te geven d.w.z. als aantal krukastanden (dit staat voor een vaste tijd). Probeert u eerst
1 of 2, als de motor bij starten niet goed vonkt, kunt u dit getal verhogen.
ONLY COIL PER PLUG ABOVE RPM (0-2000)
Als de optie geactiveerd is, start de motor in eerste instantie “wasted spark” d.w.z. één vonk per
omwenteling zonder te kijken naar de nokkenas sensor. Dit is speciaal gedaan omdat
nokkenassensor, vooral magnetische, bij starten een slecht signaal afgeven. Boven dit te
programmeren toerental wordt de motor weer als enkel bobine motor aangestuurd.
LOWER / UPPER CRANCK PULSES LIMIT BETWEEN CAM PULSES
Deze optie is special voor de flywheel modus 26. In deze modus worden de pulsen van het
krukastandwiel geteld tussen de pulsen van het nokkenastandwiel. Het is altijd zo bij deze
configuraties dat een paar nokkenaspulsen een bepaalde hoeveelheid krukastandwiel pulsen heeft.
In het onderstaande wordt als voorbeeld een krukasoscilloscope getoond van de Audi 1,8 ltr. motor.
De paarse verticale lijnen zijn de nokkenas pulsen. De twee nokkenas pulsen die te zien zijn bij
krukastand 10 en 26 liggen 16 tanden uit elkaar. De andere liggen veel verder uit elkaar. Deze “cap”
neemt u als z.g. sync pulse voor de nokkenas. Als u nu 14 neemt als “lower limit” en 18 als “higher
limit” wordt de nokkenastand bij krukastand 26 genomen als referentietand.
REVERSE CAM SIGNAL EDGE
Deze optie werkt slechts als er een hallgever als nokkenassensor is gemonteerd en verandert de
verwerking van het nokkenassignaal van “stijgend” naar “vallend”, andersom dus. Als de
basisoscilloscope beeld een niet bruikbare situatie geeft, kan het de moeite waard zijn deze optie
eens te proberen.
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Sequential Injection + Fan Control
Menu: “Engine Configuration / Sequential Injection + Fan Control”.

Dit hoofdstuk houdt zich bezig met het instellen van de injectiefase van sequentiële systemen. Alle
hoeken zijn in krukasgraden en hebben betrekking op het bovenste dode punt (BDP) van de eerste
cylinder.
INJECTOR ANGLE
Dit is het punt waar de injector begint te openen. Als u wilt dat de injector 90 graden voor
BDP opent, vult u hier -90 graden. Voor 90 graden na BDP openen vult u +90 graden in.
CAM SENSOR POSITION
Hier wordt de positie van de nokkenassensor aangegeven, essentieel voor het sequentieel
functioneren van de motor. De nokkenassensor zorgt voor differentiatie tussen de uitgaandeen arbeidstakt. U kunt deze waarde, bij lopende motor, vinden in het menu “display and test
functions/diagnostic display” of opmeten.
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INJECTOR BALANCE
Als u het mengsel van elke cylinder individueel kan meten, kunt m.b.v. injector balance het
mengsel individueel tot + 50 % bijstellen. Deze onbalans kan ontstaan door o.a. “kleine”
mechanische verschillen in het inlaatbereik, maar b.v. ook door compressieverschillen etc.
Onder normale optimale omstandigheden moet de balans op 0 staan. De aanduiding injector
1 t/m 12 heeft betrekking op de aangesloten ontstekingsvolgorde en de fysieke cylinder 1 / 12
op de motor. Als de ontstekingsvolgorde 1 3 4 2 is en een verhoging van 10 % gewenst is van
de injectietijd op cylinder nummer 3 moet +10 ingevuld worden bij injector 2.
SEQUENTIAL ACTIVE
Spreekt voor zich. Let u erop dat een nokkenassensor aangesloten moet zijn en de positie
juist geprogrammeerd.
UNEQUAL INJECTION ANGLES
Een motor met een z.g. asymmetrische kurkas heeft logischerwijze ook een asymmetrisch
funktionerende injectie en ontsteking. De gegevens voor de instelling van de injectietabel
kunnen worden overgenomen worden van de ontstekingstabel.
ONLY SEQUENTIAL ABOVE RPM
Er bestaan nokkenassensoren (vooral magnetische) die bij het starten een slecht signaal
afgeven. Met de “only sequential above rpm” optie kunt u een toerental aangeven waaronder
de DTA het nokkenassensor signaal niet wordt verwerkt. Dit betekent dat de motor in wasted
spark modus functioneert.
LOWER AND UPPER CAM TOOTH NOISE MASK
Deze optie kan alleen worden gebruikt bij motoren met één tand op het nokkenastandwiel. De
“lower and upper cam tooth mask” definieert een venster, in krukasgraden, waar een
nokkenassignaal wordt verwerkt. Dit om elektrische interferentie te onderdrukken.
END OR START
De referentie voor de ingegeven injectiehoek kan het begin of einde van de puls zijn.
Normaal wordt het einde genomen.
USE TRALING EDGE OF CAM TOOTH ON HONDA K20
Er zijn Honda K20 motoren die storingen geven op het nokkenassignaal, deze optie
ondervangt dit probleem.
USE 20x14 INJECTOR ANGLE MAP
De injectiehoek, ofwel moment, kan in deze 3D-Tabel afhankelijk van belasting en toerental
geprogrammeerd worden.
FAN CONTROL ON?
Met deze optie kunt u een temperatuur aangeven waar de koelvin aan moet springen. Als de
regeling te vaak aan en uit gaat kunt een z.g. hysteresis ofwel vertraging aangeven, dit
voorkomt “zenuwachtige” regeling rond een bepaalde temperatuur.

Main Map RPM Range
Menu: “Engine Configuration / Main Map RPM Range”.
In de RPM Range kunt u het toerentalbereik van de motor instellen. Op plaatsen waar er een grote
stijging/daling van het koppel plaatvindt, kunt u deze map iets comprimeren. Het is een kwestie van
nieuwe waardes ingeven, op “return”drukken en bevestigen met F4.
Het toerental verloop moet van onder naar boven groter worden. Als minimaal verschil wordt 250
toeren geadviseerd.
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Main Map Columns
Menu: “Engine Configuration / Main Map Columns”.

Elk inlaatsysteem heeft zijn eigen specifieke volumestroom bij een bepaalde opening van de gasklep,
b.v. bij een systeem met centrale gasklep is dit heel anders als bij een systeem met één gasklep per
cylinder. Het kan dus zijn dat de ene gasklep bij 10% opening 5% van de maximale volumestroom
heeft en een andere 25%. Om dit fenomeen te ondervangen kan in het menu “Map Columns”
ingesteld worden wat het verloop is van de gasklepopening. Dit verloop wordt direct gebruikt in de
hoofdmap. De standaard instelling vormt een goede basis.
USE MAP AS LOAD
Als u deze optie activeert, wordt de inlaatdruk als belasting genomen i.p.v. de gaskleppositie. Meestal
geeft de laatste een betere respons bij gas geven als de eerste.

Throttle Stops
Menü “Engine Configuration / Throttle Stops”.
In dit menu wordt de gaskleppositie sensor (ook wel potie) gecalibreerd. De software vraagt bij het
calibreren om de twee uitersten n.m. de gasklep volledig dicht en volledig open. Aangezien deze twee
uitstersten een zeer belangrijke rol spelen in het hele programma is het van belang deze goed in te
stellen.
Hoe gaat het calibreren in z’n werk:
Zorg ervoor dat de gasklep volledig gesloten is en druk op OK knop
Open de gasklep volledig (even controleren of hij echt volledig openstaat) en druk nogmaals op
OK.
De interne waardes van de gasklepcalibratie zijn begrensd, d.w.z. gesloten moet de waarde zich
tussen de 0 en 300 bevinden, volgas tussen de 700 en 1000. Als er 2 poties gemonteerd zijn verloopt
de calibratie analoog. Ook een fly-by-wire systeem (E-gas) moet gecalibreerd worden.
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Het kan voorkomen dat een potie andersom funktioniert ofwel dat de polariteit verkeerd om is
gemonteerd, m.b.v. “reverse TPS movement” kan de werking omgedraaid worden.

Sensor Scaling
Menu: “Engine Configuration / Sensor Scaling”.

In de DTASwin software kunt u of een sensorbereik kiezen van de sensor die u wilt gebruiken of zelf
een sensorbereik definiëren van de sensor. Als uw sensor in de lijst voorkomt hoeft u alleen maar te
kiezen voor een passend bereik, is dit niet het geval, kunt u ons evt. een calibratie laten maken.
FILTER VALUE
Als u variaties constateerd in de aangegeven waardes, kunt u het ruisfilter iets verhogen. Als de
waarde stabiel is, kunt u de “filter value” gewoon op één laten staan.
LOWER AND UPPER WARNING LEVELS AND WARNINGS ACTIVE
Als een sensorwaarde zich onder of boven een bepaald niveau bevindt kunt een visuele alarm
indikatie activeren in de real timing mapping . Tevens kunt u de schakellamp in een alarmsituatie aanen uit laten gaan. De PC hoeft hiervoor niet verbonden te zijn met de DTA. De alarmen zullen alleen
gegeven worden boven 900 rpm.
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Essential Map Settings
Main Ignition Map
Menu: “Essential Map Settings / Main Ignition Map”.
De “main ignition map” is het hoofdontstekingskenveld, het kenveld wordt in rood weergegeven en
geven de hoeveelheid voorontsteking in graden voor BDP aan.
Cellen in het kenveld die een groene achtergond hebben zijn in de dyno mode (realtime mapping)
veranderd met lopende motor.
Om cellen te bewerken klikt u met de muis op de betreffende plaats en kunt u met de bekende
commando’s (kopiëren/invoegen etc.) zaken veranderen.
Een andere veel overzicht biedende optie is een z.g. 3D-Grafiek, deze geeft een mooi globaal
overzicht van de “mapping” zoals die is gedaan. Afwijkende, te snel stijgende of dalende tendens is
meestal een indicatie dat er iets niet in orde is. Zeker bij de voorontsteking is een relatief geleidelijke
verandering van de waardes normaal. Elk punt in de 3D-grafiek kan met de cursor bekeken worden.
Als de gedane veranderingen in orde zijn, kunnen deze met F4 worden vastgelegd. De vervolgacties
spreken dan voor zich.

Main Fuel Map
Menu: “Essential Map Settings / Main Fuel Map”.
De “main fuel map” in het hoofd injectiekenveld gegeven in millisekonden (0,001 sek) inspuittijd. De
hier gegeven tijd houdt de tijd in dat de injector is geopend en is een maatstaf voor de hoeveelheid
brandstof die wordt toegevoegd. Afhankelijk van de instelling wordt er éénmaal per 2 omwentelingen
ingespoten ofwel éénmaal per motorcyclus (4 takt).
Een cel van het kenveld dat een bruine achtergrond heeft, is in de dyno mode veranderd terwijl de
motor liep. Als u bijv. de procentuele verandering in andere cellen wilt overnemen ofwel een andere
waarde wilt geven aan een cel ofwel een bepaalde hoeveelheid wilt optellen of vanaf trekken van
deze waarde kunt u dit met F5 doen. Ook bij grotere delen van het kenveld kan dit gedaan worden,
door met de muisknop over dat deel te slepen wat veranderd moet worden.

Injector Angle Map
Menu: “Essential Map Settings / Injector Angle Map”.
De injection angle map is het kenveld dat de start of het eind van de injectiecyclus geeft. Alle hoeken
worden terugherleid naar het BDP. De keuze start of eind kan gemaakt worden in het menu “Engine
Configuration/Sequential Injection and Fan Control”. Als u voor eind kiest en u vult -90 graden in
betekent dat dat de injectie puls 90 graden voor BDP eindigt.
De invloed van de start van de injectiecyclus op het vermogen moet getest worden en zal van vele
factoren afhangen bijv. ook de grootte van de injectoren. Op een “passend” moment te injecteren is
vaak een goede keuze. Voor het programmeren staan dezelfde technieken ter beschikking als voor
het ontstekings- en injectiekenveld.
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Engine Start Fuelling
Menu: “Essential Map Settings / Engine Start Fuelling”.
Met deze optie kan de motor tijdens het starten meer brandstof gegeven worden. De waarde in de
tabel is een procentuele verhoging van de inspuittijd die gegeven is in het hoofdkenveld voor injectie.
In de tabel staat horizontaal de water temperatuur en vertikaal het fysiek aantal omwentelingen
gemeten (geteld) vanaf start. Het kenveld is actief totdat het aantal omwentelingen voorbij is, in dit
geval dus 1000.
Als u de tabel heeft veranderd, moet u F4 gebruiken om de waardes te bevestigen.

Throttle Transients
Menu: “Essential Map Settings / Throttle Transients”.
Het menu “throttle transients” staat voor de acceleratieverrijking c.q. deceleratieverarming van een
motor zowel koud als bij normale bedrijfstemperatuur. Als er plotseling gas wordt gegeven ofwel gas
wordt weggenomen is er een ander mengsel nodig als bij constant gas. Bij gasgeven is tijdelijk een
rijker mengsel resp. bij gas wegnemen een armer mengsel nodig. De exacte hoeveelheid verrijking en
verarming bij verschillende bedrijfstemperaturen en toerentallen is moeilijk te kwantificeren en ook
nog eens onderhevig aan de wensen van de pilot(e). U kunt voor het vaststellen van de juiste
waardes gebruik maken van de “snelle” datalogger (100hz) i.c.m. een acurate en snelle breedband
lambda kit. Het doel is de lambda waarde bij verschillende belastingen en toerentallen zo constant
mogelijk te houden onder accelleratie, bij decelleratie moet de lambda juist hoog gehouden worden
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om te rijk mengsel te voorkomen. Hoewel sommige tuners dit juist nastreven i.v.m. spectaculaire
randverschijnselen zeker i.c.m. irreguliere ontstekingswaardes.
Er zijn 4 verschillende toerentallen waarbij de verrijking/verarming ingesteld kan worden. Globaal kunt
u ervan uitgaan dat bij lage toerentallen meer brandstof gedurende een langere tijd nodig is als bij
hogere toerentallen. Een juiste basis instelling m.b.t. het hoofdkenveld is natuurlijk wel vereist anders
gaan deze uitspraken niet op. “pedal speed” staat voor de snelheid waarmee de gasklep wordt
bewogen, begint u met 5 in de onderste toerentalregionen en 25/30 bij hogere toerentallen. Een lage
waarde voor de pedal speed activeert de verrijking/verarming snel, dus bij lage pedaal
hoeksnelheden. Een hoge waarde b.v. 50 zal waarschijnlijk nooit tot een ingreep leiden.
Gebruikt u F4 om de veranderingen te bevestigen.
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Air Temperature Compensation
Menu: “Essential Map Settings / Air Temperature Compensation”.

Deze optie zorgt voor een correctie, zowel bij de injectie als ontsteking, bij verandering van de
luchttemperatuur. De correctie heeft altijd betrekking op het hoofdkenveld. Enige voorzichtigheid is
wel geboden daar de luchttemperatuur altijd representatief gemeten moet worden. Als u bijv. de tabel
invult puur naar thermodynamische wetten heeft een motor bij 70 graden luchttemp. aanzienlijk
minder brandstof nodig. Als u sensor in de buurt zit van een stralingsbron (b.v. aluminium) denkt de
DTA dat de luchttemp. veel hoger is als daadwerkelijk het geval is, met een grote verarming tot
gevolg, die kan leiden tot motorschade.
De 3 kolomen staan resp. voor temperatuur, % verrijking en procentuele vervroeging, die u gewoon in
kunt vullen naar inzicht en bevestigen met F4.
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Water Temperature Compensation
Menu: “Essential Map Settings / Water Temperature Compensation”.

Deze optie geeft de mogelijkheid het mengsel bij koudstart te verrijken (chooke). Aangezien een
koude motor meer inwendige weerstand heeft, heeft deze ook meer brandstof nodig. U kunt als
leidraad nemen dat onder de 40 graden watertemperatuur het mengsel per 5 of 10 graden verlaging,
het mengsel 5 tot 10 % rijker wordt gemaakt. Referentie is altijd het hoofdkenveld. Testen van de
invloed van deze verrijking is noodzakelijk. Een goede basisinstelling bij warme motor is altijd van
belang bij correcties.
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Manifold Pressure Compensation
Menu: “Essential Map Settings / Manifold Pressure Compensation”.
Deze optie geeft de mogelijkheid het mengsel afhankelijk van de druk (turbo, barometrisch of
inlaatdruk) aan te passen. Dit kan lineair zijn bij inlaatdruk en/of barometrisch of niet-linair bij turbo
motoren. Bij een barometrische verandering kan bijv. tussen 850 kPa (lage druk gebied) en 1050 kPa
(hoge druk gebied) een lineaire correctie worden aangegeven. Voorontstekingscorrecties zullen bij
deze drukken minder van belang zijn.
Bij turbomotoren is het ontstekingstijdstip en inspuithoeveelheid een heel ander verhaal daar bij
turbomotoren zeker bij hogere laaddrukken (>2 bar vuldruk) een spectaculaire niet lineaire verrijking
en verlatingscorrectie gedaan moeten worden om de motor langer dan 3 ms te laten leven.
Net als bij de lucht/watertemp. correctie zijn er bij inlaatdrukcorrectie 3 kolommen die naar eigen
inzicht ingevuld kunnen worden.

De bovenstaande figuur geeft een voorbeeld van verrijking op turbodruk, bijv. bij 250 kPa absoluut
(1,5 bar turbodruk) is er in dit geval prake van 150% verrijking, als u meer wilt koelen resp. pingelen
meer wilt onderdrukken, kunt u dit niet lineair verhogen tot b.v. 175% verrijking.
Na invullen van de tabel moet worden bevestigd met F4.
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3D Compensatietabellen

Met deze optie is het mogelijk 3D compensatie te gebruiken m.b.v. een 20x14 kenveld. Als u deze
optie kiest, kunt u zowel de hoeveelheid ingespoten brandstof als de ontsteking afhankelijk maken
van de turbodruk of gasklepstand en toerental.

Ethanol Compensation
Menu: “Essential Map Settings / Ethanol Compensation”.
Deze optie voorziet in een compensatie voor E85 (brandstof met 15% benzine en 85% ethanol), daar
van deze brandstof meer geïnjecteerd moet worden (ongeveer 30%). Stochiometrische waarde is
ongeveer 8,9:1. Ethanol werkt dehydraterend (onttrekt water) zodoende is het zaak om al de
hardware (injectoren, benzinepomp etc.) zo uit te rusten dat ze hier tegen kunnen.
De hoeveelheid Ethanol in de brandstof is afhankelijk van het jaargetijde, in de zomer zal er meer
ethanol toegevoegd zijn als in de winter. E85 kan in de winter goed E50 zijn. Voor het vaststellen van
het juiste percentage moet u een ethanol sensor aansluiten op de DTA.
Afgezien van de extra hoeveelheid brandstof kan er met E85 veel meer voorontsteking gegeven
worden. Hoeveel moet u testen. Een gezogen motor zal relatief weinig baat hebben bij E85 (wordt
hier uit milieu overwegingen gebruikt) of u moet de compressie verhogen naar 16:1 of meer. Bij een
turbomotor zal er een positief effekt optreden met E85 en voorontstekingsverhoging.

Twin Injector Settings
Menu: “Essential Map Settings / Twin Injector Settings”.
Als u 2 injectoren per cylinder gebruikt, kunt u deze op verschillende manieren schakelen. U kunt de
tweede injector bij een bepaald toerental laten over nemen c.q. bij te laten schakelen als de eerste
aan z’n maximum zit. Tevens is er een mogelijkheid voor een z.g. blending d.w.z. een geleidelijke
overname door de tweede injector. Het effekt van een geleidelijke overname is dat er geen overname
“hik” plaatsvindt door plotseling schakelen van de eerste injector naar de tweede.
Als de eerste injector “vol” zit (dit kan ook de tweede injector zijn) komt de andere automatisch bij.
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Twin Injector Parameters
1

Enrichment on First Switching
Het is mogelijk het mengsel enigszins te verrijken bij omschakeling naar de andere injector
zodat dit geleidelijker verloopt.

2

Enrichment duration
De bovengenoemde verrijking wordt het hier gegeven aantal omwentelingen geactiveerd. Een
aantal omwentelingen staat voor een bepaalde tijd.

3

Switch above RPM and Above Throttle
Als u de “blending” functie niet gebruikt, wordt boven deze gasklepstand en toerental
omgeschakeld naar de tweede injector.

4

Twin Injectors fitted?
Spreekt voor zich. Niet gebruiken als u maar 1 injector per cylinder heeft.

5

Use 20 x 14 Blend Map
Als u deze optie activeert, kunt u de mate waarin de tweede injector wordt geactiveerd (z.g.
blending) in dit kenveld omschrijven.

6

If Not Using Blend Map Switch On
Als u de blend functie niet gebruikt maar gewoon wilt schakelen van de eerste naar de
tweede injector kunt u m.b.v. deze optie de gasklepstand of inlaatdruk gebruiken als belasting
om te schakelen.

Second Injector Blend Map
In dit kenveld kunt u aangeven hoeveel procent van de totale tijd de tweede injector moet werken. Als
u bijv. 10 ms tot u beschikking heeft en u heeft 30% ingevuld, werkt de eerste injector voor 7 ms en
de tweede injector voor 3 ms.
De injector dead time van de actieve injector wordt opgeteld bij de schakeltijd.
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Spark and Fuel Cut Patterns
Menu: “Essential Map Settings / Spark And Fuel Cut Patterns”.

De toerentalbegrenzer is met deze optie (bovenstaande tabel) te individualiseren ofwel naar wens
minder agressief te maken. Elk extra kruis in de tabel intensiveert de mate van begrenzing, de totale
mate van begrenzing wordt rechts in procenten aangegeven. Meer kruizen is meer begrenzing.

Other Map Settings
Lambda Functions
Menui: “Other Map Settings / Lambda Functions”.
Lambda Parameter
Dit hoofdstuk is het voor ons waarschijnlijk moeilijkste hoofdstuk om uit te leggen daar de
verschillende onderwerpen en instellingen niets met motoren te doen hebben.
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LAMBDA MVOLTS/LAMBDA
In de linker kolom wordt het type lambda sensor bij de DTA bekendgemaakt, d.w.z bij welke lambda
waarde hoort welk voltage. Aangezien dit verloop per lambda sensor kit veel kan verschillen, zijn
diverse verschillende verlopen voorgeprogrammeerd. Die hoeft u alleen aan te vinken en dan is het
verloop bekend. Dit staat links onder in de “set voltage scale”. Een breedband sensor kit heeft een
lineair verloop en is daarom transparant en bij uitstek geschikt voor elke motor. Wij gebruiken zelf de
Zeitronix ZT-3 daar deze een goede prijs-prestatie verhouging heeft en bovendien standvast is.
Het gebruik van een 3 of 4 draads sensor is niet meer van deze tijd, tenzij u wilt regelen rond
lambda=1.
PERIODICALLY PERTURB FUELLING +/- 3%
Deze optie wordt alleen op de proefstand gebruikt. Het mengsel wordt in een periode van 2 seconden
op en af met 3% verrijkt en verarmd, m.b.v. de Fast logging mode kunt u op deze manier de snelheid
van de lambda sensor (kit) testen ofwel de invloed van de lengte van het uitlaatsysteem testen.
Tevens is het mogelijk de PID faktoren van de regelkring te optimaliseren.
SAMPLE RATE
De sample rate is de frequentie waarmee metingen worden gedaan als de lambdaregeling actief is.
De standaard instelling is 3 maal per seconde. Deze waarde is hoog genoeg voor een relatieve
standaard meetsituatie om betrouwbare lambda waarde te krijgen met de meeste breedband kits.
Als u gebruik maakt van de closed loop lambda regeling en de “fuel adjustment” oscilleert te veel,
moet de frequentie worden aangepast.
TARGET LAMBDA MIXTURE
Deze lambda waarde wordt als doelwaarde genomen waar de DTA naartoe probeert te regelen, als u
het 3D kenveld niet gebruikt.
MAXIMUM INCREASE IN FUEL
Maximaal toegestane procentuele verrijkingswaarde.
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MAXIMUM REDUCTION IN FUEL
Maximaal toegestane procentuele waarde voor de verarming.
PID FACTORS
De PID faktoren bepalen de snelheid waarmee de regelkring zich stabiliseert ofwel de z.g. mate van
overshoot (voorbij schieten van de doelwaarde). Van de PID faktoren heeft de eerste waarde de
meeste invloed. Standaard instellingen zijn 800/50/0.
TURN ON CLOSED LOOP
De closed loop regeling kan hiermee geactiveerd worden. In de dyno modus waarmee wordt
afgesteld komt dit overeen met “Ctrl L”.
OVER RUN SETTINGS
Deze instellingen beheersen de lambda regeling als de motor in een z.g. overrun conditie raakt. Dit is
de situatie vanuit een bepaald toerental met een bepaalde belasting, naar gasklep dicht en
decelleratie. De gemeten lambda is dan ogenschijnlijk erg hoog en de DTA denkt dus dat de motor
zeer arm loopt met als gevolg dat de verrijking naar het maximum gaat wat niet juist en ongewenst is.
In deze situatie moet de closed loop dus afgezet worden.
De “overrun” gasklepstand moet ongeveer 2/3 boven die bij stationair toerental ingesteld worden, het
“overrun” toerental ongeveer 200 toeren boven het stationair toerental, de “overrun” tijd op 1 sek.
In de “overrun” toestand wordt de gesloten regelkring tijdelijk opgeheven en niets meer geregeld tot
het stationair toerental wordt bereikt of weer gas wordt gegeven. Het stoppen van de regeling wordt in
de dyno modus aangegeven.
THROTTLE REDUCTION TO LOCK
Als een gasklep vanuit de volgas positie plotseling wordt gesloten, maar niet zo volledig om een
overrun te veroorzaken, kan een vergelijkbare situatie als in overrun optreden. Dit fenomeen is o.a.
van de motor afhankelijk en het kan zijn dat deze nooit optreed. De instelingen zoals standaard
aangegeven zijn een goed uitgangspunt.
IDLE SETTINGS
Bij stationair toerental is natuurlijk sprake van een andere belastingstoestand, eigenlijk geen belasting
en de instellingen kunnen dus navenant zijn. Wat en waar en hoe stationair is en wordt benaderd,
wordt hier ingesteld.
IDLE TARGET LAMBDA
Stationair mengsel is vanzelfsprekend.
Stationaire sample rate is dezelfde als onder belasting maar kan waarschijnlijk lager worden
ingesteld, bijv. 1/sec.
Stationair gasklepstand/toerental is het punt waar van stationaire naar belastingstoestand wordt
overgegaan.

MINIMUM WATER TEMPERATURE FOR CONTROL
Pas als de water temperatuur hoger is als deze waarde, wordt de regeling actief.
DELAY AFTER START
Nadat de motor gestart is, wacht de DTA deze tijd tot het activeren van de gesloten closed loop
regeling. Deze tijd is de tijd die de lambda kit nodig heeft om in te schakelen c.q. op te warmen.
ALLOWED RPM BAND FOR CORRECTION MAP
Deze optie staat voor de bandbreedte van het toerental t.o.v. het hoofdkenveld om een correctie als
juist te laten gelden. Bij toerentallen buiten deze bandbreedte vindt geen correctie plaats.
ALLOWED THROTTLE BAND FOR CORRECTION
Zelfde als boven m.b.t. gasklepstand.
TURN OFF LAMBDA ABOVE RPM AND THROTTLE
Als het toerental of gasklepstand groter als deze waarde is, wordt de closed loop lambda regeling
gedeaktiveerd. De motor loopt dan enkel op de waardes uit het hoofdkenveld. Onder deze waardes
wordt de regeling weer geactiveerd.
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CORRECTION MAP FILTER
Dit staat voor het aantal keren dat de lambda correctie in dezelfde toestand d.w.z. gasklepstand en
toerental is gevonden, dit resulteert in een situatie die minder gevoelig is voor extremen. Bijvoorbeeld
als het “correction map filter” 1 is, is de gevonden correctie de waarde die wordt opgeslagen. Als er 2
staat moet dezelfde situatie zich 2 keer hebben voorgedaan om opgeslagen te worden.
LAMBDA FILTER TIME (SECS)
De tijd wordt gewacht tot een lambdameting, dit kan stabiliserend werken als de regeling oscillerend
verloopt.
USE 20 X 14 LAMBDA MAP
Deze optie geeft de mogelijkheid om een veel verfijndere lambda target map te omschrijven, d.w.z.
niet één waarde voor doellambda maar een kenveld waarin de doellambda afhankelijk is van
toerental en belasting.
GENERATE FUEL CORRECTION MAP
Als de closed loop functie geactiveerd is, kunt u met deze optie een kenveld laten genereren van de
procentuele correcties van de injectietijden.
ENABLE LAMBDA SWITCH
Deze optie geeft de mogelijkheid de lambda regeling met een schakelaar te activeren. Deze wordt
aangesloten op ALS/MAP2/Lambda.
USE MAP FOR LAMBDA TARGET MAP
In het Lambda doelkenveld wordt normalerwijze de gasklepstand als belasting van de motor
genomen. Als u deze optie kiest wordt de druk in het inlaatsysteem als belasting genomen, vooral bij
turbomotoren kan dit een voordeel zijn.
SUSPEND CLOSED LOOP IF LAMBDA VOLTAGE LESS THAN 100 mV
Als het voltage dat de lambda kit uitstuurt lager is dan 100mV functioneert deze meestal niet goed of
is kapot, als u deze optie kiest, wordt de closed lambda gedeactiveerd als het uitgestuurde voltage
minder is dan 100mV.
USE MODIFIED PID LOOP
Als u de closed loop regeling op geen enkele wijze gestabiliseerd krijgt met de normale parameters,
kunt u deze optie kiezen.
ALS U VOOR HET EERST DE CLOSED LOOP LAMBDAREGELING ACTIVEERT, IS HET EEN
GOED IDEE OM DE REGELLIMIETEN, ZOWEL MAXIMUM ALS MINIMUM, KLEIN TE HOUDEN,
DAN KAN ER ALS IETS NIET NAAR BEHOREN FUNCTIONEERT, NIETS FOUT GAAN.
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Lambda Target Map

In deze tabel wordt de lambda doelwaarde omschreven voor de verschillende gasklepstanden
(horizontaal) en toerentallen (verticaal) van de motor. Het minimum wat genomen kan worden is 0,5
en het maximum 2,5. Dit zijn twee uitersten, op geen van beide zal de motor fatsoenlijk lopen. Het
invullen van de tabel gaat precies zo als alle andere 20x14 tabellen. Het activeren van het gebruik
gaat via de checkbox bij lambda settings. Bovenstaande tabel is een typisch voorbeeld voor een
relatief standaard gezogen straatmotor zonder al te hoge arbeidsdrukken.

Recorded Fuel Corrections
Als u de optie “Generate Fuel Correction Map” heeft aangevinkt, worden in deze tabel de procentuele
correcties t.o.v. het hoofdkenveld voor injectietijden aangegeven. Het correctiekenveld is net als het
lambdakenveld 3D, dus afh. van toerental en gasklepstand.
Als u een tijdje met de auto heeft gereden ofwel de motor een tijdje heeft laten lopen, staan in deze
tabel de correcties (kunt u meteen zien op welke plaatsen de motor actief is). U kunt nu de motor
stilzetten en de getallen in deze tabel bekijken. De getallen die in deze tabel staan kunnen gevaarlijk
zijn, het is altijd zaak met gezond verstand en gevoel naar deze tabel te kijken. Als er b.v. 100%
verarmen in staat of 50% verrijken, dan is het verstandig om deze waardes eerst op nul te zetten
(handmatig) alvorens ze verwerkt worden in het hoofdkenveld.
Het spreekt voor zich dat het gebruik van een goede breedband lambda kit (ETAS of Zeitronix) van
essentieël belang is. De correcties die vanuit een meting met “spring sonde” zouden komen, hebben
geen enkele waarde.
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Turbo Functions
Menu: “Other Map Settings / Turbo Functions”.
Turbo Parameters
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de turbodruk kunt instellen m.b.v een z.g. frequentieventiel.
U kunt zowel de doel waarde voor de turbodruk (closed loop) als een bepaald werkingspercentage
van he frequentieventiel (open loop) aangeven. In het eerste geval zal de DTA proberen de doel
turbodruk te stabiliseren mits mogelijk in de gegeven turbo/motor configuratie.

1

PID Target Pressure
Hier wordt de gewenste doelturbodruk beschreven (toerental afhankelijk). De druk is absoluut
d.w.z. als er 120 wordt ingegeven, betekent dat 0,2 bar overdruk.

2

TURBO VALVE FREQUENCY
De frequentie waarmee het taktventiel werkt. De meeste taktventielen werken met een
frequentie van tussen de 100 en 200 Hertz.

3

PID PROP, PID INT, PID DIFF FACTORS
De PID factoren bepalen de snelheid waarmee de regelkring zich stabiliseert en of deze
stabiliseert als dit mogelijk is binnen de context van de hardware. De invloed van de eerste
variabele (PID) is het grootst. Een goed begin is 50,10,10. Mocht u niet in staat de regelkring
te stabiliseren, kunt u ons altijd een e-mail sturen of even bellen.

4

CONTROL LOOP TIME
Dit is de tijd die verloopt tussen een regelactie en registreren van het effekt. Deze vertraging
is nodig daar de motor tijd nodig heeft om te reageren op een verandering en is o.a.
afhankelijk van de regelklep, lengte van het inlaatsysteem etc.
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5

TURBO OVER PRESSURE
Bij overschreiding van deze druk wordt de injectie en ontsteking uitgeschakeld. Het
beschermt de motor tegen een te hoge turbodruk.

6

MAX PWM%
Dit percentage van de arbeidscyclus van het regelventiel wordt nooit overschreden.

7

MIN PWM%
Dit is het minimum van de arbeidscyclus van het regelventiel.

8

MAX PID ADJUSTMENT
Dit is de maximaal toegepaste PID adjustment bij de closed loop regeling.

9

ELECTRIC BLOW OFF TIME
Dit geeft de tijd weer dat het elektrische blow-off ventiel geopend is.

10

ELECTRIC BLOW OFF PEDAL SENSOR
Dit geeft de gasklepstand weer waar het elektrische blow-off ventiel geopend is.

11

ELECTRIC BLOW OFF BLANKING TIME
De tijd dat er gewacht wordt tot de volgende regelactie.

12

ELECTRIC BLOW OFF LOW LIMIT
De ondergrens van de turbodruk dat het elektrische ventiel opengaat.

13

TURBO CONTROL ON
Vanzelfsprekend. Bij “Y” is de regeling aktief.

14

REVERSE VALVE OPERATION
Als u het 20x14 basiskenveld gebruikt voor het arbeidscyclus percentage, kan het zijn dat het
ventiel andersom werkt, dus dat u bij lagere waardes een hogere turbodruk krijgt. Aktivering
van deze optie draait de werking om.

15

USE 20 x 14 BASE PWM MAP
Met dit kenveld kunt afhankelijk van het toerental en gasklepstand het arbeidscyclus
percentage en dus de turbodruk instellen. Evt. kunt u dit percentage m.b.v. de linker
potentiometer van de Map-box variëren. Closed loop lambda regeling is van groot belang bij
het instellen van turbomotoren.

16

USE PID LOOP
Als u deze optie activeerd gebruikt u de parameters van de closed loop. De wiskunde van
een regelkring moet overeenstemmen met hetgeen geïmplementeerd is anders gaat de
regeling zweven om een ingestelde waarde c.q. stabiliseert deze niet.

17

USE GEAR PWM MODIFIER
Voor deze optie is het noodzakelijk dat de DTA de versnelling kent. U kunt de PWM van de
regelklep afh. maken van de versnelling waarmee gereden wordt om zo de turbodruk bij
lagere versnellingen binnen de perken te houden.

18

USE VEHICLE SPEED MODIFIER
Deze werkt analoog aan 17 echter nu m.b.t. de wielsnelheid.

19

USE MAP FOR PWM MAP X-AXIS
Met deze optie wordt in de 20x14 PWM Map de x-as de inlaatdruk i.p.v. de gasklepstand.

20

USE 20x14 TURBO TARGET MAP
De doelwaarde van de turbodruk kan hier ingesteld worden afh. van de gasklepstand en het
toerental.

21

ELECTRIC BLOW OFF VALVE FITTED
Met deze optie geeft u aan dat u een elektrisch blow-off ventiel gebruikt
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Mapping a Turbo Engine
HET EERSTE DAT INGESTELD MOET WORDEN, IS DE TURBODRUK COMPENSATIE MET BIJV.
DE GETALLEN DIE IN HOOFDSTUK 8 STAAN. DE LUCHTTEMPERATUUR COMPENSATIE MET
GETALLEN ZOALS IN BIJV. IN HOOFDSTUK 6. EEN PASSENDE TURBODRUKSENSOR ZOWEL
QUA TYPE, DAT DE DTA KENT, ALS HET BEREIK IS ZEER BELANGRIJK. HET INSTELLEN VAN
HET KENVELD GAAT ANALOOG AAN DIE VAN EEN GEZOGEN MOTOR.
De filosofie waarmee wordt afgesteld, is bij voorkeur gasklepstand/turbodruk/toerental en verdere
automatische correcties voor lucht temp./lambda etc. Lange zware belastingen worden afgeraden
vanwege de zware thermische belasting lees temperatuur toename van de motor. Gebruik van de
datalogger is bij turbomotoren zeer praktisch.
Welke waardes er in de verlatings- verrijkingstabel komen te staan is van levensbelang voor u motor
en moet goed overwogen worden.

Turbo Base PWM Map
Als u een motor afstelt m.b.v. een doel turbodruk, probeert de DTA deze turbodruk actief te bereiken
m.a.w. dit is closed loop regeling net als bijv. de closed loop lambda regeling. De kans bestaat dat
deze actieve regeling een bepaalde tijd nodig heeft om te stabiliseren c.q. een bepaalde “overshoot”
heeft, beide zijn ongewenst gezien de extra tijd dat het kost de doelwaarde te bereiken ofwel de
motor extra belast.
De PID waardes bepalen hoe de dynamica van de regelkring is geïmplementeerd. De “Turbo base
PWM Map” ondervangt dit probleem op eenvoudige wijze daar er hier sprake is van een open loop
regeling, de turbodruk wordt dus enkel bepaald door de %PWM. Er zal met deze methode van
turbodruk regeling nooit sprake zijn van oscilleren. U moet enkel weten bij welk %PWM, welke
turbodruk hoort. De “base PWM Map” is 3D dus toerental en gasklepstand afhankelijk.

Turbo Target pressure
Als u besloten heeft de closed loop regeling te gebruiken, moet u deze tabel voor doel turbodruk
invullen. Het is de bekende 3D tabel met toerental en doelturbodrukken.
Naast deze “geavanceerde”manier van werken kunt u ook kiezen voor één doelwaarde voor het hele
werkbereik in te vullen in turbo parameters.
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Idle Functions
Menu: “Other Map Settings / Idle Functions”.
In dit hoofdstuk wordt de stationair regeling beschreven met de in te stellen parameters van de
hardware en hun invloed.

Idle Speed Parameters
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IDLE VALVE FREQUENCY
Dit is de frequentie waarmee de stationaire regelklep werkt. Probeert u eerst eens 120Hz.
PID FACTORS
Deze factoren worden gebruikt om de closed loop regelkring te stabiliseren om een hoeveelheid lucht
bij stationair toerental toe te voeren. Om te beginnen kunt u eens 80,15,5 proberen. Als het stationair
toerental blijft oscilleren moet de proportioneel factor verhoogd worden. De integratie factor moet
normalerwijze niet hoger zijn dan 20.
CONTROL LOOP DELAY
Deze waarde hangt sterk af van de motor en componenten zoals type tactventiel, volume van het
inlaatsysteem, basisafstelling etc.
De control loop delay is de welbekende tijd die verstrijkt voordat er gekeken wordt naar het effect van
de regelingreep in dit geval naar het actuele toerental. Als deze te groot of te klein wordt gekozen
kan het zijn dat het stationair toerental gaat zweven of helemaal niet regeert.
0,5 sec. is een goede beginwaarde.
IDLE THROTTLE OFF
Onder deze gasklepstand wordt de closed loop bij stationair toerental regeling geaktiveerd, erboven
wordt hij afgezet.
MAX DUTY CYCLE
De “max duty cycle” is de maximale waarde van de arbeidscyclus van het taktventiel. Een kleine
waarde is te vergelijken met een kleine opening.
MAX PID ADJUSTMENT ALLOWANCE
Dit is de maximum waarde van de arbeidscyclus van het taktventiel bij PID regeling. Belangrijk voor
een stabiele regeling.
MINIMUM DUTY CYCLE ALLOWED
De arbeidscyclus van het taktventiel kan nooit onder deze waarde vallen. Ook deze waarde is van
belang voor een stabiele regeling. Als de vorige waarde en deze gelijk zijn, zal er geen regeling
optreden en dus ook nooit een oscillerende werking.
AIR CON SIGNAL UPLIFT
Als de aircondition wordt aangezet, zakt normalerwijze het stationair toerental door de belasting van
de aircopomp, als u deze optie aktiveert, wordt dit gestabiliseerd.
COOLING FAN ACTIVE UPLIFT
Als de koelvin aanspringt, zakt het motortoerental, deze optie zorgt voor stabilisatie.
MAX RPM FOR IDLE CONTROL
Boven dit toerental wordt de stationair regeling gedeaktiveerd.
IDLE TARGET SPEED
Dit is het doel stationair toerental van de motor bij verschillende watertemperaturen.
USE 20 x 14 BASE DUTY CYCLE MAP
Met deze optie kunt u een 3D kenveld voor arbeidscyclus of voorontsteking omschrijven afhankelijk
van watertemperatuur en toerental.
USE PID LOOP
De basis PWM regeling wordt beïnvloed door een PID regeling.
USE ADVANCE NOT PMW VALVE FOR CONTROL
Deze optie geeft u de mogelijkheid de voorontsteking te gebruiken voor de verhoging van het
stationair toerental i.p.v. het taktventiel. Als u het stationair toerental bij warme motor iets verhoogt en
vervolgens met minder voorontsteking onderdrukt, kunt u bij koude motor het toerental meer
voorontsteking geven en zo stabiliseren. Dit werkt ook goed als u geen taktventiel heeft.
LINK WITH AUX3 FOR BOSCH3 PIN IDLE VALVE
Er zijn taktventielen die geen veerwerking hebben voor een teruggaande beweging, deze optie zorgt
voor de mogelijkheid ook de derde aansluiting op deze taktventielen (Bosch) te realiseren.
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USE SHIFT CUT INPUT FOR AIR CON SIGNAL
Als u de mogelijkheid wilt gebruiken het stationair toerental te verhogen bij aktiveren van de
airconditioning, kunt u deze aansluiting gebruiken om het signaal te verwerken.
IDLE PID DELAY AFTER OVERRUN
In een “overrun” situatie kunt u het taktventiel deze tijd laten wachten om uitgaan van de motor door
teveel lucht (te arm mengsel) te voorkomen.
FUEL ENRICHMENT AT DIFFERING IDLE PWMS
Al de motor meer lucht krijgt door het taktventiel, moet er natuurlijk ook meer brandstof worden
toegevoegd. Deze optie geeft de mogelijkheid bij verschillende arbeidscycli van het taktventiel extra
brandstof te geven zodanig dat de lambda waarde gelijk blijft.

Idle Speed base PWM/Advance Map
BASE IDLE PWM PERCENTAGE

De PWM instelling is simpelweg de breedte van het signaal ofwel hoe ver het taktvenitel opengaat,
0% is dicht en 100% volledig open. De aktuele waarde waarmee het taktventiel wordt aangestuurd
kunt u in de software “online” zien bij “display and test functions” -> “real time info”.
“Idle RPM Scale” en “Temperature Scales” spreken voor zich.
Welke waardes moeten voor de PWM worden ingevuld als u een taktventiel gebruikt?
Vult u eerst de tabel bijv. als bovenstaand in. Vinkt u “use 20x14 Base Duty Cycle Map” aan.
Het stationair toerental moet bij warme motor ongeveer 100 tot 200 toeren hoger zijn dan in koude
toestand, hiervoor kunt u zorgen door de juiste waardes in te vullen in de tabel.
Als u vervolgens de PID regelaar aktiveert, zal het systeem proberen het toerental te stabiliseren op
de ingegeven waarde. Bij een instabiele regeling c.q. een regeling die teveel oscilleert kunnen de
besproken regelwaardes veranderd worden.
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Idle Speed Advance Map
In dit 3D kenveld kunt u afhankelijk van de motortemperatuur en toerental meer of minder
voorontsteking geven. Deze manier van toerental regeling bij koude motor werkt bijzonder goed
vooral bij motoren met centrale gasklep. Op deze wijze wordt de hele problematiek van het
stabiliseren van een regelkring omzeild.
De instelling werkt zeer eenvoudig. Laat de motor warmlopen en verhoog het toerental naar b.v. 1200
rpm. Regel nu het toerental terug naar de gewenste waarde (b.v. 900) m.b.v. de voorontsteking
(minder dus). Als nu bij lagere temperaturen meer voorontsteking gegeven wordt, zal de motor zich
dus op een hogere waarde stabiliseren ofwel een waarde die goede uitgangspunt biedt voor
koudstart.

Cam Functions
Menu: “Other Map Settings / Cam Functions”

Cam Parameters/Vtec Control
Moderne motoren zijn tegenwoordig uitgerust met een diskrete (aan/uit) of continu variabele
nokkenaspositie sturing (bijv.vanos) met imposante koppel vergroting (+50%) als gevolg. Voor de
eenvoudige regelingen kunt u elke ter beschikking staande geschakelde uitgang gebruiken, let wel op
de schakelstroom. U kunt bijv. de V-TEC of Schakellamp uitgang nemen.
Continu variabele nokkenas sturingen zijn logischerwijs veel complexer daar hier continu gekeken
wordt naar de nokkenaspositie en wordt mits niet naar wens, bijgeregeld. Daar elk type motor een
andere implementatie van deze techniek heeft, bestaande uit actuator voor nokkenaspositiesturing,
nokkenassensor voor de positie en nokkenas tandwiel , aantal tanden ook voor positie, moet dit ook
individueel aan de DTA kenbaar kenbaar gemaakt worden. Wel zijn er al een aantal motoren
standaard in de firmware omschreven, als u deze kiest kloppen de waardes bij voorbaat, maar
controle is belangrijk. Het betreft volgende motoren:
Honda K20A iV-TEC
Toyota 2ZZ
Ford ST170
Rover VVC
Suzuki Swift Sport
Renault Clio Cup
BMW S50 Single Vanos
BMW S52 Twin Vanos
BMW S54 Twin Vanos
Nissan 350Z
Bij “general engine settings” kunt de verschillende configuraties kiezen.
De nokkenassturing wordt door verschillende kenvelden bepaald. Het is mogelijk tot 4 nokkenassen
aan te sturen (BMW/Volvo V8, inlaat en uitlaat). De regelparameters die de nokkenas sturen, zoals
frequentie van het taktventiel, zijn algemeen. De positie van de nokkenas wordt bepaald door een
individueel kenveld voor positie en PWM. Als u een motor heeft met de cylinders in V-vorm met 4
nokkenassen zijn de twee inlaatnokkenassen bijv. CAM1 en CAM3 en de twee uitlaatnokkenassen
CAM2 en CAM4. CAM1&3 en CAM2&4 hebben dezelfde doelstuurtijden.

De optimale nokkenaspositie vinden
De optimale positie van de nokkenas (maximaal vermogen) kan net als alle andere relevante
parameters zoals voorontsteking en injectietijd geoptimaliseerd worden. U kunt bijv. in menu “real
time mapping” m.b.v. de dyno box en de toets F7 de doelwaarde van de nokkenaspositie met de
linker draaiknop manipuleren. Als de motor meer vermogen gaat leveren, moet er natuurlijk ook meer
brandstof in hetgeen automatisch bijgeregeld wordt als de closed loop lambda regeling geaktiveerd is.
Als alles geoptimaliseerd is drukt u eenvoudig op “enter” om de diverse variabelen op te slaan.
Hetzelfde kan doorgevoerd worden met CAM2 en F8. Hoe meer variabelen er geoptimaliseerd dienen
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te worden deste groter wordt het “optimale” gebied. Bijvoorbeeld een optimale nokkenaspositie van
de inlaatnokkenas kan zich nog veranderen door de uitlaatnokkenaspositie te variëren etc.
De actuele nokkenaspositie moet natuurlijk de doelwaarde van de nokkenaspositie goed volgen. Dit
kunt u “live” doen met “display and test functions/ real time chart” als u CAM A (aktuele positie) en
CAM T (doelwaarde) selekteert. Ondestaande grafiek geeft een beeld van hoe dat er uit moet zien.

De parameters van de nokkenassturing en aanverwanten, zijn de volgende:
CONTROL VALVE FREQUENCY
Frequentie van het stuursignaal waarmee het taktventiel van de nokkenasregeling werkt.
PID FACTORS/CONTROL DELAY/DUTY CYCLE MAX-MIN
Dit zijn dezelfde variabelen als bij elke PID regeling zoals b.v. de stationair regeling.
NO CAM CONTROL OR V-TEC CONTROL BELOW WATER TEMP
De nokkenaspositie regeling ofwel V-Tec schakeling is gedeactiveerd totdat deze watertemperatuur
bereikt is.
CONTROL DELAY AFTER ENGINE START
Deze tijd verstrijkt tot de nokkenasregeling begint te werken.
V-TEC RPM
Vanaf dit toerental wordt de V-TEC ingeschakeld mits de volgende parameter ook overschreden
wordt.
V-TEC THROTTLE
Vanaf deze gasklepstand wordt de V-TEC ingeschakeld mits de vorige parameter ook wordt
overschreden.
49

CAM1/2/3/4 STATIC POSITION
Dit is de statische positie van de nokkenas ofwel als de motor niet loopt. Als u de funktie sequentiële
injectie activeert moet u de nokkenaspositie invoeren van CAM1. Dit is dezelfde.
USE 20X14 BASE PWM MAP
Deze PWM instellingen worden gebruikt voor het regelventiel van de nokkenasverstelling ofwel de
effectiviteit waarmee het ventiel werkt.
USE PID LOOP
De dynamica van de gesloten regelkring wordt gebruikt zoals deze hier is ingegeven.
V-TEC CONTROL ON
De aansturing van het V-TEC ventiel wordt hiermee geactiveerd.
SWITCH TO MAP2 ON VTEC
De optie schakelt het kenveld van MAP2 in als de V-Tec geaktiveerd is.
USE ALS O/P NOT AUX3 FOR VTEC
De ALS eindtrap (aansluiting 32) wordt voor de V-TEC schakeling gebruikt i.p.v. AUX3 (aansluiting
33)
USE MODIFIED PID
Deze optie is special voor motoren met een Denso regelaar
USE CAM2 ADVANCE MAP ON V-TEC
Onder normale omstandigheden wordt het vervroegingskenveld van CAM1 gebruikt, met deze optie
wordt het kenveld van CAM2 ingezet als de VTEC actief is.
USE CAM1 TARGET ADVANCE FOR BOTH CAMS
Met deze optie gebruikt u het vervroegingskenveld van CAM1 voor beide nokkenassen. Bij V-motoren
is het praktisch als beide cylinderrijen dezelfde nokkenaspositie (bijv. inlaat) hebben.
REVERSE CAM CONTROL ACTION
Deze optie kan gebruikt worden als de in- en uitlaatnokkenas continu variabel zijn. De
uitlaatnokkenas wordt normalerwijze in tegengestelde richting bewogen, met deze optie wordt dat
gerealiseerd.
CAM STATIC OFFSET TABLE
Bij bijna alle systemen met continu variabele nokkenasverstelling is er een basisinstelling zodat de
nokkenas in de laatste mogelijke positie staat. Deze tabel moet zodanig ingegeven worden dat de
nokkenas in de laatste positie staat (0), anders is er geen regeling mogelijk.

CAM Target Advance Map
De gewenste nokkenaspositie kan hier ingesteld worden. De uiteindelijke geoptimaliseerde
nokkenaspositie is afhamkelijk van u wensen. Het kan bijv. zijn dat u maximaal vermogen nastreeft,
rustige loop bij lage toerentallen of minimaal gebruik van brandstof. De mogelijkheden bij continu
variabele nokkenassen zijn bijzonder groot, veel uitgebreider als u denkt, probeert u het uit !!

CAM Base PWM Map
De nokkenaspositie wordt geregeld d.m.v. een taktventiel welke aangestuurd wordt met een signaal
met een bepaalde frequentie, de mate waarin dit signal (arbeidscyclus) effektief is, stelt u in met de
PWM zoals bij alle closed loop regelingen.

CAM2 Target Advance Map
Met een S80 en S100 is het mogelijk 2 nokkenassen te sturen (S100 zelfs 4, bijv. BMW V8).
De gewenste stand van de tweede nokkenas kunt u hier ingeven.
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CAM2 Base PWM Map
Analoog aan CAM Base PWM Map.

ALS Parameter/Map2
Menu: “Other Map Settings / ALS Parameter/MAP2”

ALS Parameter/MAP2
LET U OP DAT ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN ALLE MAP2 PARAMETERS INKL. DE
KENVELDEN VOOR INJECTIE, ONTSTEKING EN TURBO CONTROLE ZIJN INGESTELD DAAR
BIJ AFWEZIGHEID VAN DEZE INSTELLINGEN BIJ AKTIVERING VAN MAP2 (ANTI-LAG SYSTEM)
ER VOOR DE MOTOR FATALE SITUATIES KUNNEN ONTSTAAN.

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de parameters die van invloed zijn op het gebruik van de ALS
(Anti-Lag-System) en de schakelbare tweede Map.
Het ALS systeem wordt d.m.v. een schakellaar geaktiveerd en werkt met een elektronische luchtklep
om extra lucht toe te voeren. Als het ALS systeem actief is, wordt met gesloten gasklep via de
elektronische klep lucht toegevoerd om het toerental kunstmatig hoog te houden tevens is het
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ontstekings- en injectiekenveld van MAP2 actief. Gezien de extra lucht gaat de motor natuurlijk meer
toeren draaien wat d.m.v. relatief grote naontstekingswaardes wordt onderdrukt. Het gevolg hiervan is
dat de motor ondanks het feit dat de gasklep dicht is turbodruk kan opbouwen. Een neveneffekt is
wel dat de ALS werking bij een motor irregulier gedrag veroorzaakt, ook wel bang-bang-systeem
genoemd. Door sommigen wordt dit neveneffekt zeer welkom geheten en zelfs versterkt gewenst.
Hoe groter de elektronische luchtklep deste meer naontsteking gegeven moet worden om het
toerental stabiel te houden. De turbo wordt met de ALS werking onnatuurlijk zwaar thermisch belast
en de levensduur zal aanzienlijk, afhankelijk van de intensiteit van de ALS werking, worden verkort.
Uw budget zal navenant extra worden belast.
MAXIMUM THROTTLE TO ACTIVATE
Onder deze gasklepstand is de ALS actief, erboven is de ALS niet actief. Als u hier 100 invult, kunt u
deze tweede map voor gewoon ander gebruik inzetten.
MINIMUM RPM TO ACTIVATE
Onder dit toerental blijft de ALS uitgeschakeld. Als u 0 invult, kunt u de twee kenvelden voor andere
doeleinden gebruiken.
MINIMUM/MAXIMUM AIRTEMP. FOR CONTROL
De ALS funktioneert niet zolang de luchttemperatuur zich buiten deze grenzen bevindt.
MINIMUM/MAXIMUM WATERTEMP. FOR CONTROL
De ALS funktioneert niet zolang de watertemperatuur zich buiten deze grenzen bevindt.
MAXIMUM TIME FOR ALS
De ALS is een grote thermische belasting voor motor. De tijd dat de ALS aktief is, kunt u hier ingeven.
PENALTY TIME FOR ALS AFTER MAX
De “penalty time” is de tijd om de motor af te laten koelen zonder ALS werking als de maximale ALS
tijd is overschreden. Deze funktie kan gedeaktiveerd worden door 0 in te vullen. U kunt het verloop
van deze 2 parameters volgen onder in het display van “MAP2/ALS control parameter”.
THROTTLE UPLIFT WHEN TC FITTED
De extra lucht die nodig is voor de werking van de ALS kan ook door de E-Gas klep gegeven worden.
Het percentage dat de klep open moet gaan, kunt u hier ingeven.
ALWAYS ACTIVATE WHEN SWITCH IS ON
Een eenvoudige manier om de MAP2 en ALS/AUX4 te activeren zonder de eerder beschreven
parameters.
ALWAYS USE TPS AS LOAD WHEN ALS/MAP2 IS ACTIVE
Het kan van voordeel zijn de gasklepstand als belasting te nemen voor het hoofdkenveld als de ALS
aktiv is, zelfs al is in de originele programmering de MAP als belasting genomen is.
APPLY “ABOVE RPM LIMIT” WHEN THROTTLE BELOW “ABOVE %”
In het “control parameter” menu zijn een toerental en gas een gasklepstand gedefinieerd. Met de hier
gegeven optie kunt u een andere ALS strategie gebruiken. Sommige motoren hebben geen extra
luchtklep. U kunt nu het stationair toerental verhogen tot b.v. 4000 rpm. m.b.v. deze optie wordt het
toerental onderdrukt zolang de gasklep stand niet boven “maximum throttle to activate “ is. Op deze
wijze kunt u “normaal”rijden als de ALS uitstaat.
ACTIVATE SOFT CUT DURING ALS
Met deze optie aktiveert u tijdens ALS gebruik een “soft cut” die niet op alle cylinders tegelijk werkt. Er
wordt namelijk namelijk van cylinder naar cylinder “gesprongen” hetgeen betekent dat 3 van de 4
takten van brandstof worden voorzien en dus de temperatuur afneemt.
DO NOT AKTIVATE AUX4 ON MAP SWITCH
Met deze optie kunt de AUX4 uitgang voor andere doeleinden gebruiken als voor een luchtklep, de
tweede map wordt wel geactiveerd.
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ALS/MAP2 IGNITION/FUEL/TURBO MAPS
Deze kenvelden worden gebruikt als de ALS of MAP2 funktie actief is. Voor de ALS werking zullen er
in het ontstekingskenveld relatief grote negatieve waardes worden ingevuld om het vermogen en dus
het toerental binnen de perken te houden.
U kunt de kenvelden ontsteking/injectie/turboparameters in vullen naar inzicht. De ontstekingsgetallen
zijn zoals u gewend bent in de normale kenvelden, dus 20 graden is 20 graden voorontsteking.
Negatieve ontstekingswaardes i.c.m. inspuiting leidt tot extreme temperaturen die de turbo
zeer zwaar thermisch belasten en de levensduur ernstig kunnen beperken.
Naast het tweede ontstekingskenveld (map2) is er ook een tweede injectiekenveld die bij het
activeren van de ALS/MAP2 volledig ingevuld moet worden en waar bijv. ook injectietijden kunnen
worden gezet die met extra koeling/vermogen of juist een keuring samenhangen.
Het MAP2 turbokenveld kan bijv. gebruikt worden van voor een hogere turbodruk (hogere PWM
waardes). U heeft dan één kenveld voor normaal gebruik en één voor meer vermogen.

Flexible Analogues
Menu: “Other Map Settings / Analogue1/2/3 and Aux1/2/3”

Met flexible analogues heeft u de mogelijk met zeer grote flexibiliteit uitgangsfuncties te definiëren als
functie van parameters die de DTA als ingangssignaal heeft. Bijv. kunt u een meer stappen NOS
Controle, waterinjectie, snelheidsafhankelijke vermogensterugname of simpelweg schakellamp
omschrijven.
Het doel van deze flexibiliteit is om een ingangssignaal wat bekend is bij de DTA (bijv. toerental of
watertemperatuur) om te zetten naar een frequentie gestuurd taktventiel die een arbeidscyclus (PWM)
combineert met een ontstekings c.q. injectietijd verandering.
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SELECTEERT U EERST HET INGANGSSIGNAAL EN STEL HET BEREIK VAST
Kiest u het ingangssignaal waar u mee wilt werken die rechts in het menu staan (other map
settings/analogue 1/2/3). Deze zijn vanzelfsprekend alleen de analoge input(s) is een 0-5 Volt signaal
dat u zelf kunt definiëren.
U kunt nu het bereik invullen in de linker kolom met de waardes die voor u relevant zijn.
Tevens kunt u de regeling afhankelijk maken van een tweede signaal, die ook rechts staan
aangegeven. Als u bijv. als eerste signaal toerental heeft genomen en als tweede gasklepstand bijv.
50%, dan wordt de uitgang pas actief vanaf 50% gasklepstand. Als u een hysteresis van 3% neemt
(relais vertraging) dan gaat de werking pas bij 47% weer uit.
FUEL AND ADVANCE CORRECTIONS
Geeft u hier de ontstekings- en injectiecorrecties aan die u bij de gegeven waarde van het
ingangssignaal wilt hebben.
ANALOGUE VALUE
Deze waardes representeren de echte waarde van de variabele die hoort bij het voltage als ana 1/2/3
als ingangssignaal genomen wordt en worden gebruikt voor het gemak van de gebruiker. De waardes
kunnen worden gelogged en in “real time info” bekeken worden.
PWM DUTY CYCLE
Het PWM percentage staat voor de doorstroomhoeveelheid van het taktventiel. 0% betekent dat het
ventiel gesloten is, 100% staat deze open. Daartussen is de doorstroomhoeveelheid afhankelijk van
de grootte van het ventiel. U kunt hiermee bijv. een waterinjectie regelen.
ANA NAME
Hier kunt u een naam geven aan het ANA signaal.
FUNCTION ACTIVE
Hiermee activeert u de functie.
AUX ACTIVE
Als u dit aanvinkt wordt de AUX functie geactiveerd, als u dit niet doet blijft de “alt” functie actief, bijv.
CAM CONTROL.
AUX FREQUENCY
De frequentie waarmee het taktventiel van de uitgang werkt.
TURN ON USING MAP2 SWITCH
Een externe schakelaar regelt de analoge functie. Als de schakelaar aan staat is de funktie actief,
uitgeschakeld als hij uit is. Deze funktie is zinvol voor bijv. het controleren van NOS of waterinjectie.

Analog2 and Aux2
Zie ANA1

Analog3 and Aux3
Zie ANA 1
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Aux 4/5/6 & Aux 7/8/9
Menu: “Other Map Settings/Aux4/5/6 & Aux 7/8/9 Settings”
De AUX4 t/m AUX9 zijn eenvoudige schakelbare uitgangen die schakelen met de gegeven
variabelen.

Traction Control Settings
Menu: “Other Map Settings / Traction Control Settings”
Traction Control zit op de DTA S60/80/100 systemen, waarbij er tussen de S60 en S80/100 een
verschil bestaat tussen de implementatie.
Bij de S80/100Pro wordt het signaal van de omtreksnelheid van 3 of 4 wielen aangesloten. Het
systeem houdt de slip (verschil tussen aangedreven en niet aangedreven wielen) binnen bepaalde in
de software te omschrijven grenzen.
Deze wijze van regelen is natuurlijk niet van toepassing op auto’s met vierwielaandrijving. De Traction
Control kan nog verder verfijnd worden m.b.v. diverse parameters voor bijv. verschillende
weersomstandigheden en dus verschillende tractie.
U kunt met een schakelaar op het dashboard kiezen tussen de verschillende implementaties m.b.t. de
weersomstandigheden. Als u deze mogelijkheid niet gebruikt, worden de instellingen voor droog
wegdek gebruikt.
Naast de schakelaar voor droge/natte weg moet u een aan/uit schakelaar monteren daar de Traction
Control normaal uit staat.
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Op de S60Pro kunt u maar één omtreksnelheid aansluiten en niet 3 of 4 zoals bij de S80/100. Dit
wordt opgevangen door een hallsensor die aangesloten kan worden op een aandrijfas om de
omtreksnelheid van de aangedreven wielen te bepalen.
MINIMUM SPEED TO ACTIVATE
Onder deze snelheid gaat het systeem ervan uit dat de auto niet “serieus” beweegt en is de Traction
Control niet aktief.
MINIMUM RPM TO ACTIVATE
Onder dit toerental is de Traction Control niet actief.
MINIMUM THROTTLE TO ACTIVATE
Onder deze gasklepstand is de Traction Control niet actief.
Laatste drie instellingen zijn afhankelijk van de motor, aandrijflijn en gewenst dynamisch gedrag van
de auto.
TARGET SLIP PERCENTAGE
De DTA berekent constant het verschil in omwentelingssnelheid tussen een aangedreven en een
niet-aangedreven wiel (slip). Een klein beetje slip (ongeveer 20%) heeft een positieve uitwerking op
de maximale accelleratie. Bij de start echter is er sprake van hele andere omstandigheden en moet
de “Launch Control”geactiveerd worden. Als deze actief is, is de Traction Control gedeactiveerd.
BALANCE TO FASTER DRIVEN WHEEL
De werking van de Traction Control is gebaseerd op o.a. de omwentelingssnelheid van de
aangedreven wielen. Er wordt een gemiddelde berekend waarbij er een verschil in snelheid, ofwel
een balance, getolereerd wordt. Bij een vrij lopend differentiaal is de balance bijna 100%. Een
sperdifferentiaal zal tot bijv. 25% beperkt worden.
DELAY AFTER START
Als het voertuig begint te bewegen, duurt het deze tijd totdat de Traction Control actief wordt, tenzij de
Launch Control geactiveerd is.
Er is ook een vertragingstijd tot de DTA ervan uitgaat dat het voertuig stilstaat, dit om de situatie te
ondervangen dat de wielen blokkeren bij remmen. Zie algemene Traction Control instellingen.
EXCESS SLIP TO HARD CUT
Een “hard cut” is een zware ingreep in het motorfunctioneren, hoe lager deze waarde (er wordt
minder slip getolereerd) hoe sneller en heftiger de ingreep. Een zeer zware ingreep kan leiden tot
instabiliteit, het is dus zinvol om deze funktie uitgebreid te testen.
MAXIMUM IGNITION CUT PERCENTAGE
Dit percentage geeft het maximum van de ontstekingsonderbreking. Grote waardes kunnen de motor
vrij grof tot stilstand brengen.
USE UNDRIVEN WHEEL SPEED AND GEAR TABLE
Dit is de enige Traction Control impelementatie voor een S60 (en een alternatief voor de S80/100).
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de afstand die afgelegd wordt in een versnelling en dus de
snelheid van een aangedreven wiel. De overbrengingen van de versnellingsbak (ook
eindoverbrenging) moeten natuurlijk bekend zijn.
Zolang de Launch Control actief is werkt de Traction Control niet.
ANA1 MINIMUM / MAXIMUM AGGRESSION / USE ANA1 TO SET AGGRESSION
Een potentiometer kan op ANA1 worden aangesloten waarmee de hoeveelheid slip (agressie van de
ingreep) ingesteld kan worden. Toegestane slip kunt u dan op uw dashboard instellen met een
potmeter. Aangezien de S60 geen aan/uit aansluiting heeft, wordt de Traction Control uitgeschakeld
als de potentiometer 4850 mV aangeeft.
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Launch, Shift Cut and Paddle Shift
Menu: “Other Map Settings / Launch, Shift Cut and Paddle Shift”

Shift Cut

De shift cut onderbreekt de ontsteking gedurende een bepaalde programmeerbare tijd. De shift cut
wordt geactiveerd door een z.g. microswitch die op de schakelstang is gemonteerd.
1

GEAR SHIFT CUT ON
Als “on” wordt aangevinkt, is de schakelonderbreking actief.

2

SHIFT CUT DELAY TIME
Dit is de tijd in millisekonden dat de shift cut actief is. Waarschijnlijk zijn er vanuit de fabrikant
van de versnellingsbak al waardes hiervoor bekend, evt. per versnelling.

3

NO SHIFT CUT BELOW THROTTLE
Onder deze gasklepstand is de shift cut niet actief. Deze functie zorgt ervoor dat de motor
niet afslaat als bij de start in de eerste versnelling wordt geschakeld.
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4

DELAY ONLY
Alleen de geprogrammeerde delay time wordt gebruikt bij schakelen.

5

USE GEAR DEPENDANT DELAY TABLE
In de “gear dependant delay table” kunt u versnellingsafhankelijke schakelonderbrekingstijden
definiëren. Voor deze functie is logischer wijze een potentiometer nodig die de versnelling
detecteert en gecalibreerd is “engine configuration/sensor scaling/gear position”. De
versnellingspotentiometer wordt aangesloten op ANA3.
De schakelonderbrekingstijden kunnen geoptimaliseerd worden met de datalogger, hiervoor
moet de loggingsfrequentie op maximaal worden ingesteld. De volgende variabelen kunnen
een rol spelen bij de schakelonderbreking:
Shift Cut Switch :
- geeft aan wanneer de schakelaar actief is
Ana3 Voltage:
- geeft de exacte beweging van de schakelpotentiometer aan in mV
Shift Cut Status:
- geeft aan hoelang de schakleonderbreking actief is
Gear:
- geeft de actuele versnelling aan

6

RETARD AFTER CUT
Na de schakelonderbreking kan gedurende korte tijd de ontsteking verlaat worden om
lastwissel reacties te onderdrukken. De verlating en tijdspanne waarin deze actief is, kunnen
in de tabel ingegeven worden.
Als u deze tabel niet gebruikt, wordt de waarde genomen die bij de overgang van de eerste
naar de tweede versnelling staat. Het is altijd belangrijk dat u uw instellingen optimaliseert in
uw configuratie.

7

RETARD IF NOT USING CUT
Deze optie is een veel minder agressieve manier van schakelonderbreking. Door een grote
verlating te geven (>60 graden) wordt het vermogen kort weggenomen waardoor de
aandrijfslijn kortstondig wordt ontlast en overgeschakeld kan worden.

8

USE RETARD NOT CUT FOR CHANGE
De schakelonderbreking wordt met een verlating gedaan.

9

RETARD RAMP IN TIME
Deze optie laat de verlating lineair vanaf nul tot de in punt 7 geprogrammeerde waarde
steigen.

10

CUT FUEL DURING SHIFT
Deze optie onderbreekt de injectie samen met de ontsteking of verlating.

11

POST FUEL INCREASE/INCREASE TIME
Als u de schakelonderbreking doet met injectie- en ontstekingsonderbreking of met
injectieonderbreking en ontstekingsverlating kan het nodig zijn om extra brandstof gedurende
een bepaalde tijd te geven om de stabiele loop van de motor te waarborgen.

12

SHIFT CUT START POINT & SHIFT CUT END POINT
De schakelonderbreking wordt gestart als het voltage van ANA3 tussen het “current gear
center table voltage” + “start point voltage” en “current gear center table voltage” + “end point
voltage” is.
Bijvoorbeeld: als het “gear center voltage” 1200mV en het “start point voltage” is 50mV dan
zal een voltage op ANA3 van 1251mV een schakelonderbreking triggeren. Als u de
potentiometer ook gebruikt om het schakelen te beëindigen zal dit gebeuren bij het voltage
van ANA3 van de volgende versnelling – “shift cut start point” De volgende versnelling is
1800mV dus de onderbreking zal beëindigd worden bij 1750mV. Het eindpunt moet
logischerwijze groter zijn dan het beginpunt.

13

NUMBER OF GEARS
Aantal versnellingen zonder achteruitrij versnelling.

14

GEAR FILTER DEPTH
Dit is een filter dat spanning van het spanningsverloop van de potentiometer enigszins afvlakt
ofwel tot rust brengt.
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15

GEAR TIME OUT
Als deze tijd overschreden wordt, wordt het overschakelen naar de volgende versnelling als
mislukt beschouwd. Het aantal mislukkingen wordt rechts in shift cut parameters bijgehouden.

16

USE POT NOT SWITCH TO ACTIVATE
Het voltage van de schakelpotentiometer wordt gebruikt om de schakelonderbreking te
activeren, niet een microswitch. Deze methode wordt closed loop schakelen genoemd.

17

USE POT POSITION TO END CUT NOT TIMER
Het voltage van de schakelpotentiometer wordt gebruikt om te bepalen of er in de volgende
versnelling geschakeld is en niet de tijd (schakelonderbrekingstijd). Deze werkwijze samen
met de vorige wordt ook wel closed loop schakelen genoemd.

18

USE SHIFT CUT SWITCH TO ENABLE POT
Als u de schakelonderbreking doet m.b.v. een potentiometer is de aansluiting voor de
schakelonderbreking met schakelaar vrij. U kunt deze aansluiting dan gebruiken om de
gesloten regelkring te activeren, dit is praktisch als de schakelpotentiometer defekt is.

19

USE SWITCH TO START, POT TO FINISH
Met deze optie wordt de schakelonderbreking gestart met een schakelaar en gestopt met een
schakelpotentiometer, een closed loop dus.

20

GEAR VOLTAGE TABLE
Met deze optie kunt u de spanning van de schakelpotentiometer in elke versnelling
vastsleggen. Selecteert u simpelweg de betreffende versnelling en drukt u op “capture
voltage” in het menu. Herhaalt u dit enige malen om te zien hoe de spreiding van de spanning
is. De spanningswaardes in deze tabel zijn van essentieel belang, daar ze gebruikt als “gear
dead position” bij de closed loop schakelingen.

21

GEAR INDIKATOR
De aktuelle versnelling.

22

LAST TWENTY SHIFTS
Deze tabel geeft een overzicht van de laatste 20 schakelingen met doelversnellingen en
schakeltijden.
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De onderstaande afbeelding laat een schakeling met verlating zien.
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Paddle Shift – nur auf S100

Het Paddle shift systeem werkt logischerwijze samen met de schakelonderbreking, beide moeten
geactiveerd zijn en in z.g. closed loop modus werken (zie shift cut hoofdstuk), bijv. “Pot to start”, “pot
to finish” in het menu van de schakelonderbrekingsparameters. Het systeem verwacht één paddle
voor opschakelen, één voor terugschakelen en een knop voor neutraal. Uitgangen op de DTA zijn er
voor een actuator om op- en terug te schakelen en een z.g. neutral interlock ventiel.
Voor de aansluiting van de neutral knop en de terugschakelpaddle zijn er meerdere
aansluitmogelijkheden die er in de software gekozen kunnen worden. Zie kabelboomschema van de
S100.
Als u schakelt van een versnelling die onder de eerste ligt, moet u de neutraal knop indrukken, dit zijn
dus bijv. de overgangen van 1=>N, N=>R, R=>N, N=>1.
De aangegeven waardes voor de variabelen van de “paddle shift settings” zijn door ons getest met
een Sadev versnellingsbak en kunnen als uitgangspositie genomen worden.
De paddle shift parameters:
1. UPSHIFT TIMEOUT
Dit is lengte van het tijdsinterval in ms tot een opschakeling als mislukt beschouwd wordt. Als
de optie “max upshift retrys” aangevinkt is, wordt het nog eens geprobeerd, anders moet u
nog eens de paddle activeren.
2. UPSHIFT RE-TRYS MAX
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Maximaal aantal keer dat een opschakeling wordt herhaald als die mislukt is.
3. DOWNSHIFT TIMEOUT
Dit is lengte van het tijdsinterval in ms tot een terugschakeling als mislukt beschouwd wordt.
Als de optie “max downshift retrys” aangevinkt is, wordt het nog eens geprobeerd, anders
moet u nog eens de paddle activeren.
4. DOWNSHIFT RE-TRYS MAX
Maximaal aantal keer dat een terugschakeling wordt herhaald als die mislukt is.
5. DOWNSHIFT MAX RPM
Als het toerental zich boven dit toerental bevindt, zal er niet worden teruggeschakeld. De
mislukte schakeling wordt opgeslagen in het z.g. status frame.
6. DOWNSHIFT THROTTLE BLIP TIME
De tijd dat het ventiel voor tussengas wordt aangestuurd. In de praktijk hebben wij 50ms
vastgesteld.
7. DOWNSHIFT THROTTLE BLIP PERCENT
Deze optie wordt alleen met een electronische gasklep gebruikt, als u deze gebruikt is dit de
openingshoek van de gasklep.
8. DOWNSHIFT THROTTLE BLIP DELAY
Er kan voor of na het activeren van het schakelventiel tussengas gegeven worden. Als er een
negatieve waarde wordt ingegeven, zal er voor het activeren tussengas gegeven worden. Dit
is de meest voorkomende situatie.
9. DOWNSHIFT ADVANCE UPLIFT
Tijdens de blip kan er meer voorontsteking gegeven worden om het schakelen gelijkmatiger
te laten verlopen. Dit is niet bij alle versnellingsbakken noodzakelijk.

10. HALF STEP PWM GEAR UP AND GEAR DOWN
Een schakelventiel kan fysiek niet een ½ stap maken om in neutraal te komen wat bij
sommige versnellingsbakken wel nodig is. Door het ventiel met een instelbare frequentie te
laten pulseren, kan het process vertraagd worden tot neutraal bereikt is. Bij een te lage
waarde zal de schakeling niet plaatsvinden, bij een te hoge waarde zal deze doorschieten
naat de volgende versnelling. De waarde moet proefondervindelijk worden vastgesteld.
11. HALF STEP FREQUENCY
De frequentie van het ventiel tijdens de ½ step procedure.
12. GEAR ORDER
U kunt 0, 1 of 2 kiezen. Welke bij welk schakelprofiel hoort, kunt u in de software zien.
13. ANTI PUSH CUT OR RETARD TIME
Als u terugschakelt, is het mogelijk om de motor gedurende korte tijd te onderbreken of de
ontsteking te verlaten, afhankelijk van wat is ingegeven in schakelonderbrekingsmenu. Het
kan zijn dat dit nodig is omdat de motor anders doorzet.
14. DELAY BEFORE SHIFT RETRY
Na een mislukte schakeling is dit de tijd die het systeem (de hardware) krijgt om te resetten,
de “re-trys” optie moet dan natuurlijk wel actief zijn. 100 ms moet voldoende zijn, maar dit is
moeilijk te testen daar mislukte schakelingen eerder zelden voorkomen.
15. GEAR POT FAILURE LOW AND HIGH VOLTS
Deze twee spannigen vanuit de gearpot definiëren de bandbreedte waarin de pot als niet
defect wordt beschouwd. Zodra de gear pot als defekt wordt gezien, schakelt het systeem
over op open loop werking.

16. AUTO UPCHANGE RPM & AUTO UPCHANGE ENABLED
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Als het automatische opschakelen geactiveerd is, is dit het toerental vanaf welke deze functie
actief wordt. Het werking is eenvoudig, u houdt paddle continu ingedrukt bijv. als u uit een
bocht komt en accelereert.

CHECK BOXES
1. PADDLE SYSTEM ON
Vanzelfsprekend. Schakelt het paddle schakel systeem in of uit. De schakelonderbreking
moet actief zijn en de closed loop regeling moet functioneren.
2. AUTO UPCHANGE ENABLED
Zie bovenstaande, punt 16.
3. GEAR CHANGE OPEN LOOP
Niet geschikt voor normaal gebruik, maar u kunt de diverse ventilen in deze modus goed
testen.
STATUS PANEL
Het meeste dat staat in het Status Veld is vanzelfsprekend en geven duidelijke foutmeldingen en
counters. Afwijkende meldingen zijn in het onderstaande beschreven.
State Machine State
Deze waarde is voor intern gebruik voor de DTA ontwikkelaars.
Indicated Gear Valid
Dit geeft aan (OK) of de aangegeven versnelling in overeenstemming is met de bij de
schakelonderbreking gedefiniëerde versnellingen in relatie tot de gearpot. Als dit niet het geval is, kan
het zijn dat de gearpot niet goed functioneert, dan wordt er overgeschakeld op open loop schakeling.
De paddle moet bij terugschakelen losgelaten worden. Een continue activering is uit
veiligheidsoverwegingen niet toegestaan.
De status van alle hardware componenten kan bij het schakelen voor fijnafstelling in de datalogger
worden bijgehouden.

In het onderstaande staat een typische terugschakeling van de derde naar de tweede versnelling.
Elke stap representeert 10 ms.
De afkortingen staan voor:
D = Down Paddle
B = Blip Valve
DV = Down Valve
A = Anti-push
1. De rijder activeert de down paddle.
2. Omdat de blip delay negatief is, wordt de blip valve geactiveerd en wordt opengehouden voor
30ms, de bliptijd.
3. 50ms nadat de rijder de down paddle heeft geactiveerd, wordt de down valve actief.

THROT = gasklepstand, ANA3 = versnellingsbakpotie (mV) stand, GEAR = versnelling, SHIF S&P
ondernomen actie op Switch en Paddles.
Dit deel uit de datalogger geeft het volgende weer: de eerste 50 ms laat 30ms tussengas zien op een
50 ms downshift throttle blip delay.
Het terugschakelventiel is gedurende 80 ms open en zodra de cylinder begint te bewegen
(ANA3=GEAR POT VALUE) duurt het 60ms om te schakelen naar 2. De anti push wordt voor 50ms
geactiveerd als in de tweede versnelling is geschakeld.
Let op de vertragingstijd tussen de activering van de blip valve en het echte bewegen van de gasklep.
In dit geval is de bediening pneumatisch en het kost tijd om druk op te bouwen, daarom is in de
meeste situaties een lead tijd op het blip ventiel nodig.
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RPM
3842
3837
3814
3812
3787
3762
3753
3724
3724
3733
3702
3680
3647
3750
3863
3961
4120
4120

THROT

ANA3

GEAR

SHIF
S&P

SHIF A

0
0
3
25
44
42
40
23
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2543
2543
2544
2543
2543
2544
2543
2543
2453
2370
2279
2130
2060
1906
1886
1885
1902
1899

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2

DB
DB
DB
D
D
DDV
DDV
DDV
DDV
DDV
DDV
DDV
DDV
A
A
A
A
A

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Het onderstaande representeert een typische opschakeling van de tweede naar derde versnelling.
Elke stap is 10ms.
De afkortingen staan voor:
U = Up Paddle
UV = Up Valve
Shif A = shift cut active
In deze schakeling kunt u zien dat paddle bediening (mens) en de ventielactivering (systeem) zich
gelijktijdig voordoen. Een gemiddelde bedieningstijd van een mens is 200ms vandaar de overlap.
Na 30ms begint de cylinder te bewegen (ANA3-GEAR POT) en wordt de schakelonderbreking
geactiveerd, precies zoals bij een manuele bediening. Na een verdere 80ms is de schakeling gedaan
en worden schakelonderbreking en ventielactivering onderbroken. U kunt zien dat ondanks dat alles
afgerond is, de peddle nog steeds vastgehouden wordt voor 20ms. Hier wordt geen aandacht aan
besteed omdat zich dit nog in het “blanking window after cut” bevindt.

RPM

THROT

ANA3

GEAR

5287
5366
5233
5323
5347
5428
5247
4996
4925
4822
4778
4700
4605
4502
4383

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

1900
1899
1900
1904
2001
2014
2018
2021
2026
2051
2145
2497
2472
2524
2563

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3

SHIF
S&P
UUV
UUV
UUV
UUV
UUV
UUV
UUV
UUV
UUV
UUV
UUV
U
U
-

SHIF A
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
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Launch Control

De launch control wordt gebruikt om het vermogen van de motor binnen de perken te houden tijdens
de start zodat altijd sprake is van maximale tractie.
Een eenvoudige methode is door een knop te monteren die als die ingedrukt wordt, zorgt voor het
onder alle omstandigheden handhaven van het toerental ingegeven bij startline rpm.
Een iets geavanceerdere methode is mogelijk door het monteren van een wheel speed sensor op een
niet aangedreven wiel. (hall effect sensor, aangesloten zoals het schema aangeeft). De rijder gaat
naar de start, druk de koppeling in en schakelt in de gewenste versnelling. De launch control wordt
geactiveerd met een drukknop (de schakellamp gaat aan en uit om aan te geven dat alles
functioneert). Dan wordt volgas gegeven, het toerental van de motor wordt weer binnen de perken
gehouden d.m.v. de toerental begrenzer op de programmeerde of ingestelde waarde. De motor zal nu
anders klinken als normaal het geval is. Als dan aangereden wordt, houdt de DTA het toerental en
dus de slip binnen de geprogrammeerde waarde tot een bepaalde geprogrammeerde snelheid is
bereikt. De motor funktioneert nu normaal.
1

LAUNCH CONTROL ON
Als u “on” aanvinkt, kunt u de launch control gebruiken. Activeren gebeurt met een knop, de
wijze waarop de Launch control werkt, hangt af van wat u verder heeft aangesloten en
geprogrammeerd.

2

UNDRIVEN WHEEL PULSES PER ROTATION
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Hier kan het aantal pulsen per omwenteling aangegeven worden dat gegeven wordt door de
hallgever die gemonteerd is op de tandkrans op een niet aangedreven wiel. Een remschijf
met gaten kan ook worden gebruikt
.
3

UNDRIVEN WHEEL DISTANCE PER ROTATION (in mm)
Vanzelfsprekend, kan gemeten worden m.b.v. de diameter van het wiel. Omtrek = diameter x
3,142.

4

SPEED TO TURN OFF (in km/h)
De launch control wordt boven deze snelheid van een niet aangedreven wiel gedeactiveerd.
Normalerwijze wordt de snelheid in de eerste versnelling genomen.

5

DISTANCE PER ENGINE ROTATION (in mm)
Dit staat voor de fysieke afstand die wordt afgelegd per rotatie van de motor.
De formule: afstand = (wieldiameter x 3,142)/(versnellingsoverbrenging x eindoverbrenging).
Let erop dat bij verandering van de wiel diameter c.q. de overbrenging van de
versnellingsbak, de instellingen mee moeten veranderen.

6

MINIMUM RPM
Dit is het laagste toerental vanaf waar de launch control gaat werken. Onder dit toerental zijn
alle aan launch control gelateerde ingrepen zoals verlating etc. uitgeschakeld, zodat de motor
bij activering niet uitgaat.

7

STARTLINE RPM
Dit is het toerental waarop de DTA stabiliseert bij volgas als de launch control geactiveerd is.
Het is ook het doeltoerental dat gebruikt wordt bij het gebruik van de wagensnelheid in een
bepaalde versnelling. Als de snelheid toeneemt, neemt ook het toerental toe, zodra het
toerental het startline rpm bij die snelheid overschreidt, kan de motor meer toeren draaien.

8

MAXIMUM IGNITION RETARD (1-50) DEGREES
De maximale verlating van de ontsteking bij launch control.

9

CONTROL LOOP FREQUENCY (1-50) HZ
Het aantal keren per seconde dat er gekeken wordt naar het effect van de regeling.

10

PID GAINS
Deze getallen beïnvloeden de dynamica van de closed loop regelkring. Probeert u eerst de
getallen die reeds zijn ingevuld of bijv. 80, 20 , 0. Als u nog steeds problemen heeft met de
stabiliteit van de regelkring kunt u de eerste twee variëren die vooral invloed hebben.

11

TARGET RPM TO SOFT LIMIT/HARD LIMIT
De DTA probeert eerst het toerental met ontstekingsverlating onder controle te krijgen, lukt dit
niet, wordt met ontstekingsonderbreking gewerkt. Het laatste gebeurt niet echt onder normale
omstandigheden. Dit is dus soft- resp. hard limit

12

RETARD BEFORE CUT WHEN CAR STOPPED
Als de auto aan de start staat of als “limit rpm when button pressed only” gekozen is, kan met
deze optie een grote naontsteking worden gegeven. Dat is vooral bij turbomotoren een
voordeel, daar er bij de start dan turbodruk opgebouwd kan worden.
De werkwijze gaat b.v. als volgt: stel de ontstekingsverlating staat op 60 graden en de
ultimate rpm limit op 7000 een retard rpm band van 2000. Bij 5000 toeren is de
voorontsteking dan zoals in het hoofdkenveld staat geprogrammeerd. Bij 6000 toeren wordt
30 graden verlaat en bij 7000 toeren 60 graden verlaat. De “retard before cut” wordt dus bij
het hoofdkenveld opgeteld.

13

LIMIT RPM WHEN BUTTON PRESSED ONLY
Deze optie werkt zeer eenvoudig met een knop en zonder wheel speed sensor. Zolang de
knop ingedrukt wordt, wordt het toerental op startline rpm gehouden.

14

SET START RPM WHEN BUTTON FIRST PRESSED
Het startline rpm wordt pas ingesteld als de knop voor het eerst wordt ingedrukt, zo kunt u
dus het startline rpm naar wens aanpassen.
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15

SET RPM WITH POTENTIOMETER ON ANA1
Het startline rpm wordt met een potentiometer ingesteld. De uitsterste waarden worden
bepaald door “Low pot rpm limit” en “High pot rpm limit”.

16

RPM POT LOW/HIGH LIMITS
De twee uitersten bij gebruik van een potentiometer om het startline rpm in te stellen.

17

LAUNCH CONTROL BY ELAPSED TIME
De launch control werkt met deze optie puur op tijd die verloopt na het activeren ervan, u
heeft dus geen wielsnelheid en dus ook geen sensor nodig.

18

USE SHIFT CUT INPUT FOR WHEEL SPEED
Deze optie geeft de mogelijkheid de shift cut aansluiting te gebruiken voor een
wielsnelheidssensor.
De boven besproken variabelen kunnen voor droog en nat wegdek verschillend worden
ingesteld.

19

USE CUT PATTERNS WHEN TARGET RPM IS EXCEEDED
U kunt met deze optie de wijze waarop begrensd wordt zelf bepalen en instellen m.b.v. de cut
patterns, deze zijn te vinden in “essential map settings/spark and fuel cut patterns”. De cut
patterns worden actief als het toerental de target rpm + rpm in lijst is. Bijvoorbeeld: als het
target rpm 4500 is en cut pattern rpm 150 wordt de cut rpm actief bij 4650 rpm.

Launch by elapsed time

In de bovenste rij staat de potentiometer instelling en in de linker kolom de tijd in sekonden. In de
tabel wordt het verloop van het starttoerental geprogrammeerd. De werking van de potentiometer
wordt door “SET RPM WITH POTENTIOMETER ON ANA1” aan te vinken geactiveerd.
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De werking bij een race gaat als volgt: drukt u de launch knop en houdt hem vast, zodra u loslaat,
begint de tijd te lopen. Als de laatste rij wordt bereikt stop de werking.

Elapsed Time Columns Map
In deze kolom wordt het tijdverloop aangegeven als deze funktie geactiveerd wordt.

Elapsed Time Rows Map
In deze rij staat een bepaalde voltage vanuit de potentiometer die aangesloten is op ANA1.
Afhankelijk van de stand van de potentiometer zal een bepaald toerental verloop worden
aangenomen.

Pit Lane Speed Limit
Menu: “Other Map Settings/Pit Lane Limit”
Bij deze optie wordt de snelheid beperkt m.b.v. de “Spark and Fuel Cut Patterns”. De activering
gebeurt d.m.v. een schakelaar die gemonteerd wordt aan de AUX uitgang of d.m.v. de knop voor de
launch control. De snelheid wordt gemeten met een sensor die aangesloten is op de wielen of met
een bepaald toerental in een bepaalde versnelling.

CUT PATTERN 1-5 RPM
Bij deze toerentallen wordt het betreffende “cut pattern” actief zo kunt u de agressiviteit van de
begrenzing over het toerenbereik zelf bepalen.
ENABLE PIT LANE LIMITER
Hiermee wordt de pit lane limiter geactiveerd/gedeactiveerd..
USE LAUNCH BUTTON TO ACTIVATE
Op de DTA S80/100 kunt u een AUX schakelaar gebruiken om deze funktie te aktiveren. Op andere
systemen kan de launch button aansluiting dienst doen, voor de launch funktie is deze dan niet meer
inzetbaar.
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LIMIT TO RPM NOT SPEED
Als er geen wheel speed sensor voorhanden is, kan het toerental gebruikt worden om de snelheid te
begrenzen. Dit funktioneert natuurlijk maar in één versnelling en moet even gecalibreerd worden.

Battery Compensations
Menu: “Other Map Settings / Battery Compensations”
Als de boordspanning varieert, kan het zijn dat het noodzakelijk de injector stuurtijden en
ontstekingsaansturing te compenseren. De fabrikant van de hardware kan u hierover inlichten.

Data Stream
Menü “Other Map Settings / Data Stream”
De volgende gegevens worden via Pin 2 van de serieële aansluiting met een frequentie van 10 Hz
overgebracht.
Header Bytes
Daten (allemaal 16 bits, binair, LSB eerst)
Toerental
Gaskleppositie %
Watertemperatuur °C
Luchttemperatuur °C
Inlaatdruk Kpa
Lambda mV
Boordspanning V (x10)
Snelheid van een niet aangedreven wiel (x10)
Spanning oliedruk
Spanning benzinedruk
Spanning olietemperatuur
Check Sum
16 bit subtractive Check Sum, inclusief header bytes.
alle RS232 Niveaus met 9600 baud, 8 bits, 1 stop bit, geen pariteit
Alle met een frequentie van 10Hz.
CAN Stream Specificatie
Algemeen
CAN bus Baud rate
Identifiers
6 Data Packets
Zend frequentie

1 MBd
Allemaal 29 Bit
Allemaal 8 Bytes
10 Hz

Alle Data Values Signed 16 bit sent LSB eerst
Data Packets
Identifier

Data1

Data2

Data3

Data4

0x2000

RPM

TPS%

Water temp

Luchttemp
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0x2001
0x2002
0x2003

MAP Kpa
Fuel P Kpa
Versnelling

Lambda x1000 KPH x10
Oil P Kpa
Oil Temp C
Volts x10
Fuel Con. L/Hr x10
Voorontsteking Insptijd msx100 Fuel Con.L/100km x10

Vanaf V62.01 \ijn de volgende “data packets” toegevoegd:
0x2004
0x2005

Ana1 mV
Cam targ x10

Ana 2 mV
Ana 3 mV
Cam PWM x10 Cranck errors

Cam advance x10
Cam errors

Als de standaard CAN Stream wordt gekozen, kan de frequentie ook worden gekozen. De BAUD rate
van de communicatie kan niet worden veranderd.

Electronic Pedal Settings
Deze instellingen waarborgen de veiligheid van de electronische gasbediening. Er zijn twee
potentiometers gemonteerd, één op het gaspedaal en één op de gasklep. De waardes van de twee
potentiometers worden continu vergeleken, het verschil mag maar voor een bepaald tijd boven een
bepaalde waarde zijn, als deze wordt overschreden wordt de motor afgezet. Deze situatie kan
bijvoorbeeld optreden als er in de potentiometer een fout optreed.

Gear by Shaft RPM
Menu: “Other Map Settings / Gear By Shaft RPM”

Met deze optie kan d.m.v. het toerental dat de as heeft, de versnelling worden bepaald. De DTA heeft
het signaal van een Hall-Effekt sensor nodig en een tandwiel op een aandrijfas ofwel een bruikbaar
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signaal uit de versnellingsbak. De Hall-Effekt sensor wordt aangesloten op de
schakelonderbrekingsingang.
1

GEAR RATIOS
De overbrengingen van alle (voorwaarts)versnellingen moet hier ingegeven worden.

2

HIGHEST GEAR
Hoogste versnelling die gekozen kan worden.

3

NUMBER OF TEETH ON TARGET WHEEL
Aantal tanden op het tandwiel dat gebruikt wordt voor het astoerental.

4

USE LEFT DRIVEN SPEED INPUT
De Hallgever sensor die het astoerental doorgeeft kan op de wheel speed input aangesloten
i.p.v. de shift cut input.

Overrun Cut Off Parameter
Menu: “Other Map Settings / Overrun Fuel Cut Off Parameter”

Tijdens het decellereren kan het zo zijn dat de motor omdat hij brandstof krijgt, door blijft drukken. In
deze fase kan de benzine toevoer aan de motor onderbroken worden, dit levert uiteindelijk, naast een
prettiger rijdende auto, ook nog een lager benzineverbruik op.
Er zijn 2 parameters die hierbij een rol spelen, het toerental en de gasklepstand. De injectie wordt
onderbroken als het toerental boven “RPM to Turn Back On” en de gasklepstand onder “Throttle to
Turn Fuel Back On” is.
Als u 0 invult bij het toerental wordt de funktie uitgeschakeld.
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Alarm Recording Parameters
Menu: “Other Map Settings / Alarm Recording Parameters”

De optie geeft de mogelijkheid om het aantal keren te loggen dat de oliedruk en de watertemperatuur
zich onder of boven een bepaalde waarde heeft begeven. Deze logging functioneert slechts boven
een bepaald programmeerbaar toerental. Aanvinken activeert de functie.
Het totaal aantal keren ofwel de totale tijd dat de motor zich in het “alarm” gebied heeft begeven,
wordt in “display and test functions/ Alarm Totals” gelogd. De reset knop maakt de logger leeg.
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De gegevens worden ook in een Excel file opgeslagen met de volgende header.
EVENT TYPE;ENGINE STARTS;RUNTIME THIS START HOURS;MINS;SECS;
RPM High;1;0;0;0; 73
RPM High;1;0;0;5;
RPM High;1;0;0;8;
RPM High;1;0;0;11;
RPM High;2;0;0;37;
RPM High;2;0;0;40;
RPM High;2;0;0;43;
End;0;0;0;0;

Firmware upgraden
Voor het upgraden van de firmware van uw DTA kunt u de “S Series Flash Programming Software”
downloaden van onze website en unzippen op uw computer.
Voor het upgraden van firmware heeft u een “speciale” upgrade kabel nodig die u bij ons kunt kopen
of zelf kunt maken. De montage is gegeven in het kabelboom schema.
1) Het programma installeren.
Waarschijnlijk heeft u de software op een USB stick gezet. Selecteert u de gezipte software op u stick
door te dubbelklikken op “S Series Flash Programming Software”. Neemt u van het popop menu disk1
en dubbelklik op Setup.exe. Er volgt nu een aantal vragen die zichzelf verklaren en daar loopt u
doorheen.
2) Het programma gebruiken
Het beste wat u kunt doen, is een snelkoppeling maken naar de software. De software staat bij
“Program files” , “”STMicroelectronics” , “ST10-Flasher-2.02” , “ST10Flasher”. Als u dit selecteert krijgt
u een bliksem met de naam van de software.
Sluit de upgrade kabel aan, houdt u de knop ingedrukt als u het contact aanzet, hierna kunt u de knop
loslaten. De standaard instelling is COM1 met 9600 BAUD. Stel dat u een foutmelding krijgt, voert u
dezelfde procedure met knopdrukken etc nogmaals uit. Mits u geen serieuze communicatie
problemen heeft, moet u nu online gaan, de software geeft dit zelf aan. Controleert u evt. of de COM
poorten corresponderen.
3) De laatste firmware voor uw DTA selecteren
Op onze website of die van DTA staat de laatste firmware. Copieert u de firmware die op uw systeem
van toepassing is, unzipt u het in een voor u praktische directory.
De Flasher software is nu actief en bij status is alles “ok”, de dots zijn groen. De “auto erase”optie
moet aangevinkt zijn.
Druk op “file to program”en selecteert u de laatste firmware.
Het eigenlijke firmware upgraden gebeurt nu door op “program en verify” te drukken. Afhankelijk van
de instellingen en uw computer kan het upgraden enige tijd duren.
Als het programmeren voltooid is, verschijnt er “Program Flash Memory => ok”. Zet u nu de DTA uit
en start u hem weer normaal op en kijk met de normale DTASwin software of alles normaal is.
Natuurlijk met de laatste DTASwin software.
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