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APPARATUUR
GMTO test- en informatiesystemen

Door het uitlezen van een motor-
managementsysteem komt heel
veel informatie over eventuele sto-
ringen naar buiten. Toch geeft deze
methode niet altijd een volledig
beeld. Om een juiste diagnose te
stellen is soms meer informatie
vereist. In deze gevallen kan een
lab-scope uitkomst bieden. Er kan
met een scope op component-
niveau gemeten worden, waardoor
de exacte oorzaak van een pro-
bleem makkelijker te achterhalen
is. Tevens zijn lab-scopes sneller in
het vastleggen van signalen dan de
seriële communicatie-apparatuur.
Vandaar dat sommige autofabri-
kanten een lab-scope aanbevelen
of voorschrijven.

Scope van GMTO
Speciaal voor het gebruik in de
auto-elektronica heeft GMTO de
ATS 801 ontwikkeld. Dit is een
drie-kanaalsmeetsysteem, zowel
geschikt voor gebruik op netspan-
ning als op accuspanning. Dit laat-
ste geeft de mogelijkheid om ook
tijdens een rijtest gebruik te maken
van de meetfaciliteiten van het ap-
paraat.

De basis van de ATS 801 is een
vernuftig stukje micro-elektronica
inclusief aansluitingen wat in een
koffer gemonteerd kan worden.
Een laptop kan dan als interface
fungeren. Deze laptop werkt tij-
dens de rijtest op z’n eigen batterij.
Wanneer er niet gemeten wordt is
de laptop ook voor andere doelein-
den inzetbaar, denk bijvoorbeeld
aan het bestellen van onderdelen,
het opzoeken van reparatietijden of

andere zaken waar een computer
voor gebruikt kan worden.

In eerste instantie is de ATS 801
bedoeld om in de werkplaats te ge-
bruiken. Het is dan ook mogelijk
om het systeem in een grote test-
kast te monteren. Dit kan perma-
nent, maar men kan de ‘meet-
koffer’ ook tijdelijk in de kast
plaatsen. Op deze manier blijft het
systeem mobiel voor een eventuele
rijtest of gebruik op een andere lo-
catie, maar heeft men wel het
voordeel van een degelijke kast

wanneer men op de vaste locatie
aan het werk is.

Bedieningsgemak
De ATS 801 werkt onder Win-
dows. Voor velen een bekend be-
sturingsprogramma, dus een eerste
stap naar gemak. Het bedienings-
programma van de scope zelf
vraagt ook weinig inspanning om
begrepen te worden, het werkt
menugestuurd. Er zijn daardoor
geen speciale cursussen nodig om
optimaal van de ATS 801 gebruik
te kunnen maken. Ook wanneer er
langere tijd door een monteur niet
met de scope gewerkt is, kan hij er
toch weer mee aan de slag zonder
een nieuwe kennismaking. Zo-
doende hoeft hij zich alleen maar
bezig te houden met het analyseren
van het gemeten signaal en niet

met de instelling van het meetap-
paraat. Dat scheelt tijd en dus geld.

Bij de tijd
GMTO is van mening dat iemand
die nu een ATS 801 aanschaft niet
over een paar jaar met verouderd
materiaal moet zitten. De hoge
meetsnelheid van de ATS 801 in
combinatie met een snelle PC kan
een 100 MHz scope opleveren.

Wereldwijd scope kijken via internet

Meten en weten met GMTO
Zowel bij diesel- als benzinemotoren is elektronica tegenwoordig de normaal-

ste zaak van de wereld, helaas zijn de  bijbehorende problemen dat ook. De bui-

tenkant van een component verraadt niet meer de toestand van de binnenkant.

Vandaar dat scopemetingen welhaast een noodzaak zijn geworden. GMTO ver-

schaft zowel de benodigde apparatuur als de achterliggende kennis.

Het scherm van de laptop functio-
neert ook als display van de sco-
pe.Hierdoor ontstaat een duidelijk
en helder beeld van het signaal en
de eventuele oorzaak van het pro-
bleem.Doordat de scope zelfin-
stellend is wordt het scherm altijd
optimaal benut.

De ATS 801 scopemeter is niet al-
leen als portable systeem te ge-
bruiken,maar ook als meetkast.
Dit kan op twee manieren.De ene
mogelijkheid is om de kast kant en
klaar als scopemeter uit te (laten)
rusten.De andere manier is de los-
se set in de kast te plaatsen.

De basis van de scopemeter,de
ATS 801 zelf,bevat aansluitpunten
voor zowel de in- als uitgaande
signalen.De linker aansluiting is
de uitgang van de signaalgenera-
tor.Geheel rechts zitten de aan-
sluitingen voor de meetpennen.
Deze twee vormen samen eigen-
lijk een derde ingangskanaal.

FOTO’S:W.NATZIJL

1 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



Verder is de programmatuur dus-
danig opgezet dat het geschikt is
voor updates. GMTO streeft er
naar om nieuwe programmatuur te
laten functioneren op reeds gele-
verde meetapparatuur. In het verle-
den is dit ook gedaan met de voor-
loper van de ATS 801, de ATS 508.
De ATS 508 scope werkte onder
DOS, de voorloper van Windows.
Ondertussen hebben de gebruikers

van de ATS 508 systemen een up-
date ontvangen die het DOS-pro-
gramma omzet naar Windows. In
de toekomst zal de mogelijkheid
van upgrading aanwezig moeten
blijven, zowel voor soft- als hard-
ware.

Signaal generatie
Naast het meten van signalen kan
de ATS 801 ook signalen genere-
ren. Uiteraard is het mogelijk om
de standaard signalen als sinus-,
blok- en driehoeksgolven uit te
sturen, maar ook specifieke voer-
tuigsignalen kunnen gegenereerd
worden. Het gaat hier dan om sig-
nalen die al eerder aan een auto
zijn gemeten, zoals toerental- of
positiesignalen. Door het motor-
management met deze signalen als
het ware om de tuin te leiden kan
het complete systeem gecontro-
leerd worden zonder de motor te
starten. 

Internetconsult
Wanneer het in de werkplaats niet
wil lukken om aan de hand van een
scopebeeld een fout te herleiden, is
er nog geen man overboord. Vanaf
maart 2000 is het via internet mo-
gelijk om ‘live’ scopebeelden naar
GMTO te sturen. Op deze manier
kan een specialist van GMTO
meekijken naar de beelden en
eventueel aanvullende instructies
of adviezen geven. Het is voor de
GMTO-medewerker zelfs moge-
lijk om nog bij te sturen of instel-
lingen te wijzigen. Tevens wordt
het via internet mogelijk om nieu-
we of aanvullende software te
downloaden.

ATIS helpt
Geen auto is hetzelfde en daardoor
ook de manier van meten niet.
Omdat een monteur niet alwetend
kan zijn heeft hij extra informatie

nodig. Om in deze informatiebe-
hoefte te voorzien produceert
GMTO al jaren een losbladig in-
formatiesysteem. Deze informatie
is nu ook digitaal te verkrijgen en
wordt door GMTO ATIS (Automo-
tive Test and Information System)
genoemd, dit staat samen met de
software van de ATS 801 labscope
op één cd. Hierdoor wordt het wer-
ken met de scope vergemakkelijkt
omdat de benodigde informatie
van ATIS direct op hetzelfde
scherm zichtbaar is. Overigens is
ATIS ook te gebruiken zonder dat
de scope-functie in gebruik is, bij-
voorbeeld wanneer er alleen ge-
werkt wordt met een universeelme-
ter. Aan de hand van foto’s en
duidelijke instructies geeft ATIS
z’n informatie weer.

Stap voor stap wordt duidelijk
gemaakt waar een component zich
bevindt, hoe het meetinstrument
aangesloten dient te worden en wat
de eventuele meetvoorwaarden
zijn. 
Naast de specifieke component-
informatie bevat de ATIS cd ook
complete systeembeschrijvingen.
Dit is een prima aanvulling op de
basiskennis. Tevens wordt uitleg
gegeven over de werking van com-
ponenten en de daarbij te meten
waardes of referentiescopebeel-
den. Het meten aan een haperend
motormanagementsysteem wordt
dankzij de ATS 801 labscope in
combinatie met de informatie van
de ATIS cd een karwei waar geen
dure specialisten voor geraad-
pleegd hoeven te worden, maar
wat gewoon met eigen monteurs in
de eigen werkplaats kan worden
uitgevoerd. Voor aanvullende in-
formatie over de ATS 801 en ATIS
kunt u terecht bij GMTO, telefoon:
072-5640090.

Het meten van signalen aan de componenten gebeurt met universele
‘meetpennen’.Aan de hand van de informatie die op de bijgeleverde cd
staat wordt duidelijk bij welke punten of connectorpennen signalen op-
gevangen dienen te worden.

Behalve in de werkplaats is het
ook mogelijk om rijdend te meten.
De laptop werkt dan op z’n eigen
batterij en de ATS 801 op 12 Volt
van het boordnet.Om alleen op
het moment te meten dat een pro-
bleem zich voordoet beschikt de
ATS 801 over een zogeheten snap-
shotfunctie.Dit houdt in dat er al-
leen gemeten wordt wanneer de
bestuurder een knop indrukt.

ATIS betekent Automotive Test
and Information System.De ATIS
cd bevat niet alleen de benodigde
software voor het meten met de
ATS 801.GMTO heeft de cd ook
voorzien van een uitgebreid infor-
matiesysteem.Dit informatiesys-
teem geeft aan de hand van veel
foto’s onder andere locaties en
aansluitingen van componenten
weer en moet op termijn de GMTO
databoeken vervangen. Cornelis Kit
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