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WERKPLAATS
Storingsdiagnose in de praktijk

Bron:GMTO

Onstabiele contacthoeksturing

Tijd tussen deze twee
vonken is duidelijk korter
dan bij de andere, gevolg:
onstabiele motorloop.

Onstabiel draaien op benzine èn LPG

Schokkend V8 probleem
Een V8 motor staat bekend om z’n zijdezachte, gelijkmatige loop. Dat kon niet

gezegd worden van de Ford Bronco V8, die in de werkplaats van GMTO werd

binnengereden. De motor schudde heftig in z’n steunen en het rijden ermee was

verre van volmaakt. Scope en systeemkennis boden gelukkig uitkomst.

Ford monteerd al vroeg (1985)
motormanagement-systemen. Ook
het eigendiagnosesysteem was
voor die tijd zeer revolutionair.
Door middel van een LED en een
draadverbinding in de diagnose-
stekker konden knippercodes wor-
den uitgelezen. Het aantal codes
was met zeven nog zeer beperkt.
Bovendien werden ze alleen in het
geheugen onthouden als er span-
ning op de ECU bleef staan.

Na 1987 werd dit probleem op-
gelost, een vaste plus op de ECU
zorgde dat het geheugen codes en
leerwaarden bleef vasthouden. Te-
vens werden er veel meer proble-
men herkend en de foutcodelijst
bevatte toen al 50 items. 

Tot een jaar of vijf terug konden
eigendiagnosesystemen alleen sto-
ringen ontdekken aan de sensorcir-
cuits en niet aan de aangestuurde
componenten (stelelementen) zo-
als injectoren, bobines, stationair-
regelingen en relais. Dit wil niet
zeggen dat de eigendiagnosesyste-
men van tegenwoordig feilloos
zijn, want veel problemen moeten
nog gewoon door middel van me-
tingen aan de componenten zelf
gevonden worden.

LPG de boosdoener?
De betreffende Ford bleek een uit
de Verenigde Staten geïmporteerde
auto te zijn. Nadat er een LPG in-
stallatie in was gemonteerd, bleek
de V8 motor onregelmatig te draai-
en. In eerste instantie werd aan een
storing in het LPG-systeem ge-
dacht, maar vreemd was wel dat de
motor ook niet meer goed op ben-
zine liep. Toch werd de LPG be-
drading losgenomen, maar ook nu

bleef de storing aanwezig.
Zo’n storing kan zich voordoen

als er een vacuümlekkage in het in-
laatsysteem is en besloten werd het
gehele inlaatspruitstuk te demonte-
ren. Alle pakkingen werden ver-
vangen, maar het probleem bleef.
Daarna zijn de twee koppen er ook
nog af geweest ter controle, maar
er werd niets vreemds aangetrof-
fen. Uiteindelijk werd het pro-
bleem voorgelegd aan GMTO.

Ontsteking en injectie
Wij gingen er vanuit dat mecha-
nisch de zaak wel goed zat dus we
concentreerden ons op het motor-
managementsysteem. We zijn eerst
domweg het bobine- en injector-
signaal gaan controleren. Het bobi-
nesignaal meten we meestal aan de
primaire zijde omdat dat veel in-
formatie geeft over vonktijd (bobi-

necapaciteit), regelmatige aanstu-
ring en contacthoeksturing. Dit
soort metingen doen we altijd in
een lange tijdsmeting zodat veel
pulsen in beeld komen. Na de me-
ting is op het signaal in te zoomen
en zodoende elke microseconde te
analyseren. Tot onze verbazing za-
gen we in het primaire beeld een
zeer onstabiele contacthoeksturing
en een sterk variërend ontstekings-
moment (zie afb.1). De tijden tus-
sen twee vonken bleken meer dan
10 procent af te wijken.

Dit grote verschil kon wel eens
de oorzaak zijn van de onregelma-
tig lopende motor. Maar met deze
constatering hebben we natuurlijk
nog niet de oorzaak boven water.
Een aantal zaken kunnen de oor-
zaak zijn van een variërend ontste-
kingsmoment zoals een onstabiele
belastingssensor of toerental/posi-

tiesensor. Deze componenten wer-
den dan ook doorgemeten. In afb. 1
is vlak voor het ontstaan van de
vonk duidelijk de stroomregeling
waar te nemen op het moment dat
er voldoende energie (stroom) in
de bobine aanwezig is. Het ontste-
kingsmoduul meet deze stroom en
zal bij een bepaalde waarde de
eindtransistor gedeeltelijk uit ge-
leiding halen waardoor er een
spanning ontstaat over deze tran-
sistor. Dit effect is te zien als de
spanningsdrempel vlak voor de
vonk. Duidelijk zijn ook hier varia-
ties zichtbaar.

Controleer de massa’s
Veelal beginnen we met het meten
met de scope op de massa’s en
voedingen van sensoren en stelele-
menten. Onze ervaring is dat met
name massaverbindingen boosdoe-
ners zijn en over het algemeen
slecht met een universeelmeter te
controleren zijn. Er bleek geen
fout in dit deel van de installatie te
zitten en vervolgens zijn een aantal
belangrijke signalen met de scope
bekeken. Zo werden de MAP-sen-
sor, gaskleppotentiometer en mo-
tortemperatuursensor op onstabiele
signaalafgifte gecontroleerd. De
signalen waren in orde en konden
niet de oorzaak van het probleem
te zijn. Ook werd het toerental/po-
sitiesignaal gemeten en dat is bij
deze installatie een HALL-sensor
in de verdeler.

Alle motormanagementsyste-
men van de wat oudere Fords zijn
van het type EEC IV en als er een
ontstekingsmoduul, het zogenoem-
de TFI-moduul op de verdeler zit
hebben we te maken met een bij-
zondere werking.

Ontstekingsmoduul TFI
Het signaal dat van de HALL-sen-
sor komt, gaat rechtstreeks naar de
ECU en dient als basissignaal voor
het motortoerental en positie van
de zuigers. Dit signaal wordt bij
Ford PIP genoemd. De verdeler is
van het vaste type en bezit geen va-
cuüm en centrifugaal vervroe-
gingsdelen. De vervroeging moet
dus volledig door het MMS (mo-
tormanagementsysteem) geregeld
worden. Duidelijk zal zijn dat een
stabiel PIP signaal van groot be-

1.Meting van het bobinesignaal aan de primaire zijde laat een onregel-
matigheid zien.De contacthoeksturing is verre van stabiel en de tijden
tussen twee vonken wijken meer dan 10 procent van elkaar af.
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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 .

Bron:GMTO

Verband met primair bobinesignaal

SPOUT-signaal door de ECU berekend
en dient als stuursignaal voor de bobine

Bron:GMTO

Ontsteekvonken wijken af

PIP-signaal.Dient als basis-
signaal voor de krukaspositie

Duidelijk zijn de verschuivingen te zien van
de onsteekvonken t.o.v.het PIP-signaal

Het bobinesignaal loopt exact
gelijk met het SPOUT-signaal

Bron:GMTO

Grote variatie in vervroegingssignaal

Smalle puls 
t.b.v.cilinder-
herkenning
(cil.1)

Basissignaal vanuit de verdeler,
het zogenoemde PIP-signaal

SPOUT-signaal waar deze puls
duidelijk verschoven is  t.o.v.de
andere (zie de hoekjes uit de top).

lang is. Nadat dit signaal gemeten
was, viel één ding direct op. Het
signaal was wel stabiel qua afstand
van de op en neer gaande flanken
maar vertoonde onstabiele pulstop-
pen. Uit ervaring weten we dat dit

signaal altijd trapsgewijs is opge-
bouwd (later meer hierover) maar
wel stabiel moet zijn.

Het TFI-moduul op de verdeler
bezit ook nog een ander onderdeel
en dat is de eindtrap voor het scha-

kelen van de bobine. Voor het aan-
sturen van deze eindtrap is nog een
andere puls nodig omdat dat met
een belastingafhankelijke vervroe-
ging moet gebeuren. Dit signaal
kan alleen door de ECU worden
gegenereerd omdat deze alle sen-
sorsignalen bewaakt en aan de
hand daarvan het ontstekingsmo-
ment berekent. Het pulssignaal dat
uit de ECU komt en waarin de
mate van vervroeging zit verwerkt
heet SPOUT (SPark OUT).

Het TFI moduul op de verdeler
bezit 6 draden waarvan we er al
twee hebben besproken. Daarnaast
treffen we nog een draad aan die
naar de min-zijde van de bobine
gaat (schakeldraad), een plus voe-
ding, een massa en een draad van
het startcontact. Het trapsgewijs
opgebouwde PIP signaal komt ei-
genlijk van de combinatie met het
SPOUT signaal. In het TFI-mo-
duul is namelijk nog een noodloop
systeem ingebouwd waarbij altijd
een vonk wordt geproduceerd ook
al is het vervroegingssignaal (SP-
OUT) niet aanwezig. Het ontste-
kingsmoment is dan vast en direct
afhankelijk van het basissignaal
PIP. Als er gemeten wordt aan deze
signalen is de invloed van elkaar
op de beide signalen waar te ne-
men (trapsgewijs) en daar zat juist
het probleem.

Variatie in SPOUT
Zoals eerder gezegd was het basis
signaal van de HALL-sensor sta-
biel, maar een onstabiel patroon op
de toppen van dit signaal werd wel
waargenomen. Een tweede meting
werd op dit moduul losgelaten en
het PIP en SPOUT signaal werden
gelijktijdig, met de ATS 801 scope,
gemeten op een langere tijdsbasis.
Na de meting kon op het signaal
ingezoomd worden en de oorzaak
van de variatie werd duidelijk. Afb.
2 toont een sterk variërend SPOUT
signaal dat binnen één puls een
stuk in de tijd verschoof. Als er een
SPOUT signaal aanwezig is zal dit
volledig door het TFI-moduul ge-
bruikt worden om de contacthoek
te sturen en de vonk te generen.

In afb. 3 is duidelijk het verband
tussen het SPOUT signaal en het
primaire bobine signaal te zien. In
eerste instantie lijkt het signaal in

orde, maar na meting tussen de di-
verse flanken is een behoorlijke
tijdsvariatie te constateren. Bij een
goed functionerend systeem zijn
deze tijden allemaal exact gelijk.

Tot slot is nog een tweekanaals
meting uitgevoerd op het basissig-
naal PIP en de bobine (afb. 4). Het
PIP signaal is een vast signaal ten
opzichte van de krukas en duide-
lijk zijn de snelle en onacceptabele
variaties te zien tussen PIP en ont-
stekingsmoment.

Oorzaak gevonden
Omdat alle signalen gemeten wa-
ren die het variëren van het ontste-
kingsmoment konden veroorzaken
en geen problemen te zien gaven
moest de oorzaak in de ECU zelf
gezocht worden. Door een intern
probleem was de berekening van
het ontstekingsmoment onstabiel
geworden. De keuze van de ECU
is altijd een moeilijk moment in de
laatste fase van het storingzoeken
temeer omdat dit component vaak
erg duur is en niet terug gebracht
kan worden als het onverhoopt
toch niet defect blijkt. Bij deze
auto bleek het een juiste beslissing
te zijn geweest en de motor draait
weer als een zonnetje, zowel op
benzine als LPG. Het uitlezen van
het eigendiagnosesysteem geeft
zeker in deze gevallen geen oplos-
sing. Waardoor de storing in de
ECU is ontstaan hebben we niet
kunnen achterhalen.
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2.Het TFI-moduul ontvangt van de ECU een signaal waarin de mate van
vervroeging is verwerkt.Dit wordt het SPOUT-signaal genoemd.Dit sig-
naal blijkt een te grote variatie te vertonen.

3.Hier is heel goed het verband te zien tussen het SPOUT signaal en het
primaire bobinesignaal.Beide signalen lopen exact gelijk aan elkaar.

4.Deze tweekanaals meting,die uitgevoerd werd op het basissignaal PIP
en op de bobine,maakt duidelijk dat de ontsteekvonken niet altijd gelijk
lopen met het vaste PIP-signaal.
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