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WERKPLAATS
Storingsdiagnose in de praktijk

Doorgesmolten kabel misleidt de ECU

Niet te starten
GMTO werd geconfron-

teerd met een onwillige

Opel Omega 2.5 V6

(X25XE) met transponder

startblokkering. De motor

wilde niet aanslaan en zo-

wel de ontstekings- als de

injectiepuls bleven uit.

Toch ontving de ECU de

juiste signalen en werden

er geen foutcodes gecon-

stateerd. Wat te doen?

Als alle signalen correct zijn en
aankomen bij de ECU en er ver-
volgens geen aansturing plaats-
vindt op de ontsteking en injecto-
ren, kan het theoretisch alleen
maar liggen aan de ECU of de
transponderunit. Zijn de originele
sleutels gebruikt? Controleer met
de scope (bijvoorbeeld de ATS801
scope in One Shot mode) of het
vraagsignaal voor de transponder
vanuit de ECU en het antwoordsig-
naal (vier verschillende frequentie-
blokken als code) vanuit de
transponder-unit aanwezig zijn.
Als de transponder-code niet cor-
rect is, wordt het diagnoselampje
van het motormanagement-sys-
teem geactiveerd en zal een con-
stante knipperfrequentie worden
uitgegeven.

De diagnosemonteur van het be-
treffende garagebedrijf registreer-
de beide signalen (zie figuur 2) en
constateerde dat ze vergelijkbaar
waren met de voorbeeldsignalen in
de ATS labscope. We konden dus
aannemen dat de contactsleutel, de

transponderunit en het ECU start-
beveiligingsdeel in orde waren. Op
zo’n moment zal elke monteur
sterk gaan twijfelen aan de ECU,
maar wij hebben als regel alles
eerst twee tot drie maal te controle-
ren en te overdenken voordat de
ECU vervangen wordt. ECU’s zijn
immers duur en in de meeste ge-
vallen (begrijpelijk) kunnen ze niet
worden teruggegeven.

We hebben de diagnosemonteur
gevraagd de scopesignalen op te
nemen en te e-mailen. Als er én
geen vonk én geen inspuiting aan-
wezig is, moet ten eerste aan het
belangrijkste signaal gedacht wor-
den dat elk motormanagementsys-
teem nodig heeft: namelijk het
krukas toerental/positie signaal.
Ten tweede moet de ECU, om zijn
werk te kunnen verrichten, van een
voeding voorzien zijn. De monteur
controleerde opnieuw de voedin-
gen (permanent en komende van
het contactslot/systeemrelais) en
alle massa’s van de ECU.

Krukas-sensor verdacht?
De monteur vermeldde in de e-
mail dat tijdens het meten de auto
enkele malen aansloeg en enige
minuten liep. Maar als het toeren-
tal boven de 4000 t/min gebracht
werd, sloeg de motor af of begon
hevig over te slaan.

Na bestudering van het scope-
beeld (figuur 1) begonnen we bij
GMTO ernstig te twijfelen aan het
krukas toerental/positie sensorsig-
naal. Dit signaal is normaal ge-
sproken zonder DC (gelijkspan-
nings) ‘offset’. Een DC offset
betekent dat het signaal niet va-
rieert om de nullijn zoals in figuur
4, maar boven op een gelijkspan-
ning komt te staan. Door welk pro-
bleem komt een inductief signaal
bovenop een gelijkspanning offset
te staan? Sommige signalen zijn op
een DC offset gezet voor foutcode
herkenning. Was dit er één die aan
onze aandacht was ontsnapt? Dui-

delijk zichtbaar zijn het ‘missende
tand’ positie referentiesignaal, en
de tijd tussen de twee referentie-
signalen. Hieruit kan worden ge-
calculeerd dat de ongeveer 261
milliseconden overeenkomt met
een toerental van circa 230 t/min.
Deze berekening toonde aan dat
het signaal reëel is, omdat nog

even gedacht werd aan een loszit-
tende tandkrans op de krukas of
een beschadigde tandkrans (een
ontbrekende tand op 180°).

Onregelmatig signaal
We verzochten de diagnosemon-
teur om het krukassignaal te ‘van-
gen’ op het moment dat de motor
even aansloeg of net weer afsloeg.
We ontvingen vervolgens enkele
zeer interessante scopebeelden. De
meetdraden van de scope waren op
de ECU aangesloten over de
krukas-sensordraden. De scope
werd in de continue meting gezet
waarna de motor werd gestart. Met

1.Het signaal van de krukas toerental/positie sensor vertoont een DC off-
set.Dat hoort niet.Verder is het signaal correct.De ‘missende tand’wordt
geregistreerd en de tijd tussen de ‘missende tand’signalen is constant

2.Wanneer een auto voorzien is
van een transponder-startblokke-
ring, is deze bij startproblemen na-
tuurlijk altijd verdacht.Zowel het
vraagsignaal van de ECU als het
antwoordsignaal van de transpon-
derunit blijkt echter in orde

Correct signaal,maar met DC offset
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Signaal offset en te laag,
motor slaat niet aan
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Startblokkering functioneert goed

Vraag signaal

Antwoord signaal
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GMTO geeft u 
de oplossing
Sinds de auto vol zit met geavan-
ceerde elektronica,kampt de werk-
plaats nogal eens met moeilijk op-
losbare storingen. In deze rubriek
vat GMTO een elektronisch pro-
bleem bij de kop en behandelt stap
voor stap de storingsdiagnose.
GMTO helpt regelmatig oudcursis-
ten bij lastige defecten uit de brand.
Deze ’praktijkstoringen’zijn natuur-
lijk ook voor u bijzonder leerzaam .

de handtriggerknop kon de mon-
teur toen het signaal vangen (zie
bovenstaand figuur 3).

Dit scope-beeld laat een onre-
gelmatig signaal zien, terwijl de
krukassnelheid redelijk regelmatig
is (afstand missende tand signaal is
constant). Ook is zichtbaar dat de
DC offset weg is. Tijd voor een
nieuwe krukas-sensor?

Kwestie van oververhitting
De krukassensorkabel loopt (af fa-
briek) tussen de uitlaatspruitstuk-
flens en het motorblok door (zo
was deze namelijk gemonteerd).
Hier is een ruimte van ongeveer 3
cm. Om de kabel te beschermen te-
gen de hitte van het uitlaatspruit-
stuk is er een flexibele aluminium
buis om de kabel geplaatst. Deze
beschermingsbuis had een klein
deukje opgelopen en in plaats van
de kabel te beschermen tegen de
hitte smolt de kabelisolatie door.
De sensorkabel is een afgescherm-
de kabel (tweedraads coax-kabel).
De sensordraden waren gedeelte-
lijk onderbroken waardoor er een
zogenoemde ‘open spanning’ van-
uit de ECU (DC offset) zich mees-
ter maakte van het sensorsignaal.
(figuur 1). Door deze situatie werd
in de ECU niet een intern trigger-
punt overschreden, waardoor de
ECU niet herkende dat stalen tan-
den langs de krukassensortip be-
wogen. De ECU herkende dus niet
dat de motor draaide, dus begon
ook niet met het aansturen van de
injectoren en bobines.

In het kader treft u een korte uit-
leg aan over triggerniveaus en in-
ductieve sensoren.

Effectieve modificatie
Om te voorkomen dat dit probleem
zich op korte termijn weer zal

voordoen, hebben we de kabel an-
ders gelegd. De originele route van
de kabel is zoals gezegd tussen de
motor en het uitlaatspruitstuk door
naar de achterkant van het motor-
blok, vlak naast de bobines (poten-
tiële storingsbron) waar de stek-
kerverbinding met de kabelboom
is. De lengte van de kabel laat toe
dat het kabelboomgedeelte naar
links afgebogen wordt (richting
stuurhuis) en dat de kabel zelf ach-
ter het stuurhuis hitteschild langs
omhoog geleid wordt. Pas op dat
de kabel niet in de buurt van draai-
ende delen komt en dat er genoeg
speling in de kabel blijft om de
motor vrij te kunnen laten kantelen
onder vollast. De kabel blijft nu
meer dan 10 cm bij het uitlaat-
spruitstuk vandaan met bovendien
een dubbel hitteschild tussen
spruitstuk en kabel.
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4.Voorwaarde voor een juiste reactie van de ECU is dat de onderste en
bovenste triggerlijnen door het signaal overschreden worden

3.Tijdens het aanslaan van de mo-
tor werd dit krukas sensor signaal
‘gevangen’.Het signaal is onregel-
matig,de DC offset is verdwenen

De ‘zero volt level’ lijn is de basislijn
van de scope en gelijk aan de massa
van het voertuig en ECU.Wil de ECU
een signaalwissel ‘zien’dan moet
een in de ECU ingesteld ‘trigger
spannings niveau’(top trigger level)
gepasseerd worden.De ECU meet
nu dat het signaal ‘hoog’is en de trig-
ger is nu ‘armed’(ontgrendeld).De
hoogte van het signaal is niet van be-
lang, als het maar hoger is als het
ontgrendelingsniveau.Om nu de sig-
naalwissel te registreren (een tand)
moet het signaal een ‘firing’punt pas-
seren.Het signaalvoltage moet nu
onder het ‘firing point’(bottom trigger
level) komen.Hoe laag het signaal
voltage wordt, is niet van belang, als
het maar voorbij de ‘bottom trigger
line’komt.Om nu wederom ontgren-
deld te worden moet het voltage weer
boven de boven trigger lijn komen
etc.Zie sectie 1 in figuur 4.
Als nu het signaal voltage binnen de
trigger lijnen blijft (sectie 2) zal de
trigger nooit ‘ontgrendeld’worden.
Dus ook al draait de motor, de ECU
blijft ‘zien’dat de motor niet draait.
Als het signaal een offset heeft (sec-
tie 3) zal nadat de signaal spanning
de top trigger level lijn heeft gepas-

seerd de ECU ontgrendeld zijn.Maar
omdat de ‘firing’ lijn niet overschre-
den wordt zal ook in dit geval geen
‘krukas draait’signaal ontvangen
worden.De ECU zal dus geen injec-
tie- en ontsteekpulsen genereren.

Waarom zijn triggerniveaus zo belangrijk?
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Offset weg,signaal niet volmaakt

Beide situaties (secties 2 en 3) zijn
van toepassing op de Opel Omega.
U ziet maar weer:een goed meetins-
trument én gedegen systeemkennis
zijn voorwaarden om dergelijke sto-
ringen tot een oplossing te brengen.

Onregelmatige
signaalspanning
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