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Van een autobedrijf kregen we een Ford Fiesta
met J6B motor aangeboden die af en toe haper-
de. De betreffende werkplaats, klant bij GMTO,
had al de nodige componenten vervangen maar
het probleem was niet verdwenen. Deze werk-
plaats bezat (nog) geen scope en dan is het ook
moeilijk om dit soort kortstondige problemen
op te sporen. Gissen is missen en meten is
weten. De meest gehanteerde methode in deze
is om de scope aan te sluiten en te gaan rijden
en daarbij het signaal van ontsteking en injec-
tor te registreren. Bij problemen met inhouden
is er meestal iets mis met de ontsteking of
brandstofinjectie.
Na enige tijd gereden te hebben kwam inder-
daad het probleem naar voren en op dat
moment werd de ‘triggerknop’ van de scope
ingedrukt en de meting stilgezet. Belangrijk bij
dergelijke metingen is dat er een betrouwbaar
signaal op het scherm verschijnt, zonder dat er
dus sprake is van ‘data verlies’. Het ontbreken
van relevante data in het signaal geeft immers
een verkeerde weergave en de autotechnicus
wordt zondermeer op het verkeerde (storings)
been gezet. Veel scope’s bezitten geen mogelijk-
heid voor deze ‘continu’ metingen, maar het is
o zo belangrijk bij het echte storingzoeken.
In figuur 1 is een meting gedaan over een rela-
tief lange periode (ruim 5 seconden op het
moment van de storing) met een acceptabele

resolutie. Resolutie wil zeggen, het aantal
metingen dat door de scope wordt uitgevoerd in
een bepaald tijdsbestek. Tijdens het weergeven
worden deze meetpunten met elkaar ‘verbon-
den’ om een vloeiende lijn te krijgen.
Meetsnelheid (sample time) en meettijd (geheu-
gencapaciteit in de scope) bepalen de kwaliteit
en bruikbaarheid van de scope. Sommige scope-
leveranciers zeggen bijvoorbeeld dat ze een 50

Mega Hz. scope verkopen, maar deze bezit in
werkelijkheid maar een meetsnelheid van 50
Kilo Hz. Dus 1000 keer langzamer dan in de fol-
der, en dat is een relevant verschil! Kijk uit voor
indianenverhalen en laat u goed informeren.
Terug naar ons scopebeeld: in het gemeten
beeld is duidelijk een kortstondige verandering
te zien in het onderste signaal.

Motor verzuipt
De signalen in figuur 1 zijn gemeten op de min-
zijde van de bobine (boven) en de injector
(onder). Het beeld lijkt wat rommelig, maar na
inzoomen ontstaat er een perfecte weergave en
kunnen de juiste conclusies worden getrokken.
Duidelijk is te zien dat het injectorsignaal even
heel veel pulsen laat zien en de injector dus een
ongewenst lange periode openstaat. Hierdoor
‘verzuipt’ de motor en kan geen ontbranding
meer plaatsvinden. Dat is ook op te maken uit
de periode na deze lange inspuiting, want het

ECU op verkeerde been gezet

Stotterende
Fiesta
Op onverklaarbare momenten kreeg een Ford Fiesta

kortstondig de hik. Vele uren gingen er in de werkplaats

verloren met de zoektocht naar het euvel. Een scope

doet wonderen en dus ging GMTO de weg op met auto

en scope. Met de meetresultaten in de hand en logisch

denken kwam het euvel boven water: de gasklep-

potentiometer.

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.

WERKPLAATS 
Storingsdiagnose in de praktijk

Niet de eerste verdach-
te, wel de grote boos-
doener, deze gasklep-
potentiometer. Bij tijd
en wijle stuurde hij een
‘volgas’-signaal naar de
ECU. Die volgde dit
braaf op en gaf de
injector opdracht om
vaak en lang brandstof
in te spuiten. Het arme
Fiesta-motortje kreeg
er onvoldoende lucht
bij, wist zich geen raad
met zo’n overdosis
benzine en begon te
stotteren.
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WERKPLAATS 
Storingsdiagnose in de praktijk 

klep-potentiometer (GKP) die ineens naar 5 volt
schiet en een massa van hetzelfde component
die in orde was. Verder was bekend dat de ECU
tijdens deze situatie veel brandstof ging inspui-
ten en dus op zich juist reageerde. De laatste
conclusie kon zijn dat de voedingsdraad van de
GKP even in contact kwam met de signaaldraad,
maar dan moeten beide draden bloot liggen en
dat is gemakkelijk visueel te controleren. Ook
kon het zijn dat de inwendige massa van de GKP
even geen goed contact had, of dat de stekker
op de GKP even slecht contact maakte. Na con-
trole van bedrading en stekkerverbinding bleef
een inwendig massaprobleem als enige plausi-
bele oorzaak over. De sensor werd vervangen en
het probleem was daarmee gelukkig opgelost. ●

toerental van de motor loopt terug (langere pul-
sen tussen de ontsteekpulsen van de bobine).
Even later pakt de motor weer op en het toeren-
tal komt weer op de oorspronkelijke waarde. De
tijd van de ongewenste inspuiting bedraagt 49
msec.
Na inzoomen van dit signaal is in figuur 2 dui-
delijk te zien dat de ontsteking goed zijn werk
doet (bovenste pulsen) maar de injector eerst
een lange periode open wordt gestuurd, daarna
tweemaal een iets kortere periode open staat en
pas daarna weer op de normale inspuiting over-
gaat. Tijdens het open sturen van de injector
zijn veel korte pulsen te zien en dat heeft te
maken met de stroomregeling in het injectorcir-
cuit (behandeld in voorgaande artikelen).
De vraag is, waarom wordt de injector zolang
open gestuurd? We weten dat tijdens acceleratie
extra en/of langere injectorsturingen plaats vin-
den. Acceleratie informatie naar de ECU wordt
meestal verzorgd door de gasklep-potentiometer
of luchtmassameter.

Potentiometer van slag?
In een volgende meting hebben we de spanning
van de gasklep-potentiometer op kanaal 1 geme-
ten en de injector op kanaal 2. Het resultaat is
te zien in figuur 3 waarin het potentiometersig-
naal plotseling naar 5 volt schiet en de injector
meerdere keren wordt aangestuurd met een
lange openingstijd. Deze periode duurde
‘slechts’ 100 msec (0,1 sec). Een sensorsignaal
dat ineens naar de maximale spanning van 5

volt gaat wordt meestal niet veroorzaakt door
het component zelf maar door de bedrading
ervan. Een vaste regel is dat als een signaalspan-
ning naar de 5 volt voedingsspanning gaat,
meestal de massaverbinding van dit component
defect is. Dus we meten op de massadraad van
de potentiometer, maar tijdens het optreden
van het probleem constateren we een mooie
strakke massa van 0 volt (massa-massa meting).
Toch hebben we nog even gecontroleerd of we
wel een goede ‘meetverbinding’ hadden
gemaakt met de scope in de speciale ‘connectie-
test’, maar deze bleek in orde.

Geen uitwendige oorzaak
We hadden dus een signaalspanning van de gas-

Ontstekingssignaal lijkt
tijdens inhouden stabiel.

Vreemde aansturing
van de injector.

Toerentaldaling als
gevolg van ‘verzuipen’.

Bron: GMTO

Injector te lang open

1. Tijdens het inhouden
is het ontstekingssig-
naal in orde, maar is
een vreemde aanstu-
ring van de injector te
zien. De injector staat
te lang open waardoor
de motor verzuipt.

2. Vergroten we dit signaal dan zien we nog beter wat er aan de hand is. Een
keurig ontstekingssignaal, maar een injector die even heel lang open staat,
dan nog twee kortere periodes te lang open staat en vervolgens weer nor-
maal functioneert.

3. Plotseling schiet het signaal van de gasklep-potentiometer naar de 5 volt.
Als gevolg hiervan laat de ECU veel brandstof inspuiten. Een massaprobleem
bij de gasklep-potentiometer?

Lange openings-
tijden van injector.

Vanuit vorige scope-
beeld ingezoomd.

Ontsteking heeft een
goed beeld dus toeren-
talsensor in orde.

Bron: GMTO

Even inzoomen

Signaal GKP ineens
naar 5 volt.

Altijd wel wat, geoorloofde
storing op deze signalen.

Duidelijk zichtbaar
de extra injector-
pulsen bij optreden
storing in GKP.

Bron: GMTO

Verkeerd signaal gasklep-potentiometer
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is te zien dat het schakelen van
de bobine soms vreemde beelden
opleverde, terwijl de sturing van-
uit de ECU stabiel bleef (onderste
signaal). Uiteindelijk werd nog-
maals het moduul vervangen
maar het probleem bleef exact
hetzelfde. Getwijfeld werd aan
de voeding van de bobine en
diverse metingen en experimen-
ten werden bij GMTO uitgevoerd.
Elke keer kwamen we weer op
het moduul terecht dat niet naar
behoren functioneerde. De plaat-
selijke Bosch-dienst werd inge-
schakeld en na een aantal tele-
foontjes heen en weer werd be-
sloten het moduul door een an-
der type te vervangen. Het origi-
nele type had het Bosch-nummer
0227.100.123 en werd vervangen
door het type 0227.100.124 dat
eigenlijk voor een zescilinder
bestemd is. Resultaat: probleem
opgelost! Er bleek een fabricage-
fout te zitten in het originele
moduul. Zo kun je heel lang zoe-
ken naar een fout, maar als je
door goed meten zeker bent van
je zaak, kom je uiteindelijk toch
tot de oplossing. ●

Aanhouder
wint
Soms weet je na zorgvuldig
meten zeker dat een bepaald
component defect is. Maar je
staat raar te kijken wanneer ver-
nieuwen van dat onderdeel de
storing niet oplost. Toch de ver-
keerde conclusie getrokken? Of is
er iets mis met het gloednieuwe
component? Een Citroën ZX
plaatste ons voor een raadsel.

GMTO kreeg een Citroën ZX aan-
geboden, waar de ontsteking
niet goed van functioneerde. De
motor gaf alleen bij een hoger
toerental problemen met over-
slaan. Een ontstekingsysteem als
dit is niet zo ingewikkeld en vaak
wordt bij ontstekingsproblemen
bij voorbaat de bougies en/of het
ontstekingsmoduul vervangen.
Na het vernieuwen van het ont-
stekingsmoduul was het pro-
bleem echter niet opgelost.
Nadat diverse andere componen-
ten zoals de bobine waren uitge-
wisseld werden er uiteindelijk
een aantal metingen met de
scope gedaan. In het scopebeeld

Stabiele aansturing 
vanuit ECU naar moduul.

Even geen aansturing naar
bobine ondanks aanwezig-
heid van stuurpuls

Bron: GMTO

Fout in ontstekingsmoduul?

Het ontstekingsmoduul wordt keurig aangestuurd vanuit de ECU, maar op zijn
beurt stuurt het moduul op gezette tijden niet de bobine aan. Dit maakt het
ontstekingsmoduul verdacht.
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