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WERKPLAATS 
Storingsdiagnose in de praktijk

Een Mitsubishi Colt van 1992 met een 4G15
motor begon steeds vaker problemen te verto-
nen door tijdens het rijden af en toe heftig in te
houden. De eigenaar was meermalen bij zijn
garage langs geweest, maar op dat moment liep
de motor steeds goed en kon dus niets bijzon-

zich tussen deze twee componenten bevindt,
zorgt het IR-licht voor een verandering in de
fotodiode. Op deze manier kunnen symmetri-
sche toerentalpulsen, of via een tweede spoor
van openingen asymmetrische positiepulsen,
van de nokkenas/krukas worden gegenereerd.
Het signaal komt meestal op een zelfde manier
tot stand en wel door het massa schakelende
principe. De LED’s worden meestal gevoed van-
uit een 12 Volts aansluiting terwijl het sensor-
signaal een 5 Volt spanning naar massa scha-
kelt. Deze 5 Volt komt uit de ECU vandaan en
is te meten als de stekker is losgenomen van de
sensor en met contact aan. Deze 5 Volt wordt
natuurlijk niet botweg naar massa geschakeld
door de optische sensoren, dat zou sluiting ver-
oorzaken. Voordat deze signalen de ECU verla-
ten passeren ze een vaste weerstand waardoor
er een beperkte stroom (enkele milliampères)
loopt als de sensoren in de verdeler naar massa
schakelen.
Als er twee ‘sporen’ aanwezig zijn, zijn er twee
draden met een 5 Volt spanning meetbaar bij
losgenomen stekker (geen stroom, geen span-
ningsdaling over de interne weerstanden).
Verder is er natuurlijk altijd een massa aanwe-
zig om de LED’s te voeden en om de signaaldra-
den naar massa te schakelen. Figuur 2 laat het
aansluitschema zien. Dus de 5 Volt komt uit de
ECU en de fotodiodes zorgen er voor dat deze
spanning naar massa wordt geschakeld. Er
kunnen diverse schakelpatronen voorkomen.
Zo heeft Mitsubishi systemen waarbij het toe-
rentalsignaal met 360 sleuven per verdelerom-
wenteling wordt weergegeven en een tweede
spoor met twee sleuven per omwenteling om
de positie van nokkenas en krukas aan te
geven. Ook zijn er systemen (Mazda) waar
alleen 4 symmetrische sleuven aanwezig zijn
om het motormanagement te activeren.

Rijden en meten
De betreffende werkplaats bleek niet in staat
de storing met de Mitsubishi op te lossen,
waarna de hulp van GMTO werd ingeroepen.
Allereerst werd de scope met een speciale

2. De optische toerental-/positiesensor bevat één
of meer infrarood-LED’s. Het uitgestraalde licht
wordt opgevangen door fotodiodes.

Optische infrarood-toerentalsensor in de fout

Slecht zicht
Soms kom je in een auto bijzondere sensoren tegen. Een

voorbeeld is de hier beschreven Mitsubishi Colt. Daar

zorgt een optische infraroodsensor voor het zo belang-

rijke toerental- en positiesignaal. Ziet die het even min-

der scherp, dan heeft dat vervelende gevolgen.

Signaaldraden
voor toerental
en positie van
de krukas

IR LED’s IR fotodiodes
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ders worden geregistreerd. Ook het uitlezen
van de foutcodes gaf geen oplossing. Besloten
werd, voor de zekerheid, een set nieuwe bou-
giekabels te monteren, helaas zonder resultaat.
Na telefonisch contact met GMTO werden er
een aantal metingen verricht. Het probleem
was dat de betreffende garage geen labscope
bezat en derhalve ook geen betrouwbare
metingen, tijdens het rijden, kon verrichten.
Tijdens het rijden kwam het probleem name-
lijk sterker naar voren en dan is een labscope
met speciale snap-shot mogelijkheden bijzon-
der handig. Een LED–tester biedt in dit geval
geen oplossing omdat de pulsfrequenties van
onder andere de toerental-/positiesensoren te
hoog liggen wat een constant oplichtende LED
tot gevolg heeft.

Optische toerental-/positiesensor
Japanse automobielfabrikanten monteren een
aantal speciale sensoren op hun motoren. 
Een voorbeeld is de optische toerental-/positie-
sensor. Deze sensoren worden toegepast in de
verdeler of in een aparte behuizing en aange-
dreven door de nokkenas.
Ze werken met licht. Geen gewoon licht maar
infraroodlicht, dat niet door het menselijk oog
is waar te nemen. Een dergelijke sensor kan
één of meerdere infrarood-LED’s bevatten.
Tevens is deze sensor voorzien van een schijf
die door de nokkenas wordt aangedreven en
die een bepaald patroon van openingen bevat.
Aan de andere zijde van de schijf zijn, recht
tegenover de LED’s, één of meerdere IR-fotodio-
des geplaatst. Als een opening van de schijf
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inspuitmoment. Dan ligt het mengsel wat lan-
ger voor de inlaatklep maar dat is niet zo pro-
blematisch. In dit geval vertoonden zowel de
ontsteking als de inspuiting problemen als
gevolg van een gebrekkig toerentalsignaal. Een
scope meting maakte duidelijk dat ook de
injectoraansturing in de fout ging.
De oplossing was het vervangen van de verde-
ler met de optische sensoren. Een juiste dia-
gnose is in dit soort gevallen zeer belangrijk,
want een verdelerunit is een kostbaar compo-
nent.
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meetinstelling ‘geladen’ om het functioneren
van injectoren en ontsteking te beproeven. Na
een aantal kilometers te hebben gereden hield
de motor even in en konden de signalen wor-
den bevroren. Al snel werd duidelijk dat de
injectoren en ontsteking niet meer werden
aangestuurd als de motor problemen vertoon-
de. Een vaste regel is dan eerst het toerental-
en positiesignaal te bekijken.
Na een proefrit waarbij een tweekanaalsmeting
werd losgelaten op de beide signalen uit de ver-
deler werd het probleem gevonden. Duidelijk is
te zien dat één kanaal problemen vertoont en

een zeer grillig puls-
patroon uitgeeft (zie
figuur 3). Omdat het
andere signaal cor-
rect was, was een
meting op de voe-
dingsdraden van deze
sensor overbodig.
Meestal is het signaal
met de hoge frequen-
tie het toerentalsig-
naal en het signaal
met de lage frequen-
tie het positiesignaal.
In dit geval is duide-
lijk een storing te
zien in het toerental-
signaal. Omdat deze
puls op diverse
momenten niet meer
naar massa schakelt
en duidelijk op 5 Volt

blijft staan konden we constateren dat de
bedrading naar de ECU intact was en het pro-
bleem in de sensor zelf gezocht moest worden.
In figuur 4 is nog een meting gedaan op de
stuurpuls naar het bobinemoduul en het effect
hiervan op de minzijde van de bobine. Goed te
zien is dat de contacthoek direct afhankelijk is
van de pulsbreedte van het signaal vanaf de
ECU naar het ontstekingsmoduul. Het defecte
toerentalsignaal heeft een zeer onregelmatig
ontstekingsbeeld tot gevolg.

Nieuwe verdeler
Als in plaats van het toerentalsignaal het posi-
tiesignaal problemen zou vertonen is meestal
alleen het ontstekingsdeel van slag. De injecto-
ren blijven dan normaal functioneren omdat
ze niet afhankelijk zijn van een bepaald

4. Als gevolg van het gebrekkige toerentalsignaal is de ontsteking duidelijk
van slag. Het bobinemoduul wordt niet goed aangestuurd door de ECU.

3. De optische toerentalsensor functioneert blijkbaar niet goed. Het signaal is
onregelmatig van vorm. Met het positiesignaal is daarentegen niets mis.

GMTO geeft u 
de oplossing
Sinds de auto vol zit met geavanceerde
elektronica, kampt de werkplaats nogal
eens met moeilijk oplosbare storingen. 
In deze
rubriek
vat GMTO
een elek-
tronisch
probleem bij de kop en behandelt stap
voor stap de storingsdiagnose. 
GMTO helpt regelmatig oud cursisten bij
lastige defecten uit de brand. Deze ’prak-
tijkstoringen’ zijn natuurlijk ook voor u
bijzonder leerzaam.

Zeer onregelmatig signaal
van de toerentalsensor
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Toerentalsensor functioneert niet goed

Zeer onregelmatige aansturing van de bobine met lange
en korte contacthoek sturingen (zie puls hierboven)
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Onregelmatige aansturing bobinemoduul

1. In de verdeler zijn de optische sensoren
ondergebracht die verantwoordelijk zijn voor het
toerental- en positiesignaal. Ze bestaan uit LED’s
en fotodiodes.

Het positiesignaal mankeerde niets

de aansturing naar het bobine moduul was
tijdens de storing geheel van slag
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