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Deze kopafbeelding zttllen wi} aanhouden voo... volgende m-ti-
kelen. die hl A.M.T. geplaatst worden '>1'er de Bosch diagnose-
centra, omdat 1.1'0 dit het besre sym.i)oo! vinden, dat wij tot nu
toe gczien hebben: links een halve auto. ree/lfS een e!.ektrmli-
.Idle diar;l!Io~;e.
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BOSCH

Diagnose Centrum

Teststraat devan

toekomst

door

c. w. 5 TAN T 5 (M.S.A.E.)

Enkele Nederlandse vakjournalisten werden door N.V. Willem

van Rijn uitgenodigd om een karl bE'7.0<.'kIe brengen aan

Robert Busch GmbH te Stuttgart. om persoonlijk de daal' in-

gerichte kleine teststraat Ie gaan bekijken.

Zoals men weet had de firma Robert Bosch in 1967, tijdens

de I.A.A. te Frankfurt. voor het eerst haal' speciaal ontwik-

kelde apparatuur getoond, die bij een meel' of minder volle.

dige diagnosestraal kan worden gebruikt. Maar de ervaring
heeft geleerd, dat het Amerikaanse denkbeeld van zuivel'

diagnostiseren en niel anders, in zijn meest volledige vorm

voor een automobiel nog niet rijp is om toegepast te worden.

-
Fig. I. De drie basis-Bosch teststations aelaer dl-:aar iJl re"
testTnimte. zoa Is die "en!! oedelijk economisch het. be.,t.. Ie
.•.ea!i.~eren raIL Inrijden (Ian de ene kan!. uitrijden a(l" de

andere ka" t, ach ter de glazen ruim tereellis de n" m te "oor d~
eigenaars. die in "elc (leva!!e 1l t'ia sim ultllanll)JparatuIlr - der
Jól zeggen Ilppa r allwr die ill weze·n getijk i.•(1([11. wat ill de'

leststrant wordt toegepast en waarbij men bovendien de ",oge-

lijkheid heeft 0'" !a ng$ a1<lOma tische b~nd jes )Jrecies te Iwrcn
11)ar er allemaal gebeurt - de gelw!e di[![I"o.<e kali volgen_
Dat is allcen mogelijk zol.an[l men 1<iter(lard elektroni.sell. meel.

Zodra men medw"isclt gaat m.eten word! dil minder eem.1oudig.
Vooraan zie! Inen stenion 1. de t.ek .•r zeçt war Ilier gel>elfrl.

daarachter station 1I. zie ook de tekst. Beide zijn met ûmultaan-

apparatuur te volgell_ Geliee! achteraan op deze foto statio"
Ill. 1'001' dl' optis~he 211 mecl!(mi.~cll e COJlI role. zoals om sc!>Teven

in de tekst. Hicr kan men Itet geheel niet elela",onisch volgen.

maal' men ziet wel ,,'01 CT gebeurt.



Dergelijke diagnosestraten zijn - vol-
gens Robert Bosch - dan ook in de
laatste tijd in de U.S.A. er uit! Men
maakt tegenwoordig vooral gebruik van
op de huidige praktijk afgestemde, eco-
nomische mogelijkheden, waarbij niet
anders wordt gedaan dan de voornaam-
ste controles verrichten, die nodig zijn
om de economie van het voertuig en
tevens de wegveiligheid zo hoog moge-
lijk te doen zij n!

Wat verstaat men precies
onder het moderne
Bosch "diagnosecentrum?"
Vanzelfsprekend gaat men uit VHn ct",
vooropstelling. dat de behoefte en
vooral de beschikbare ruimte van geval
tot geval verschillend kan zijn. Daarom
IS principieel zo'n Bosch diagnosestraat
niet ·gepel'st in het kader van een star
opstelllngs-schema. Globaal gezien kan
men de grondvorm voor deze tijd van
een diagnosecentrum zien als een ding-
nosestraat. waarbij het te diagnostt-
ceron voertuig drie dlagnosostatlons
doorloopt. waarbij een uitgebreide be-
proeving wordt verricht om de volgend"
autofuncties te waarderen.

Het eerste diagnosestation
Wanneer men met een auto bij het
eerste diagnosestation arriveert (de
Amerikanen hebben een gelijksoorttg
diagnosecentrum ontwikkeld, waarbij
uiteraard zeer goed aan elkaar verge-
lijkbare diagnoses worden ver-
richt, maar waarbi] de indruk wordt
gewekt dal 5 diagnosestations in ge-
bruik zijn) dan wordt het volgende ge-
controleerd:

l. ontsteking, bestaande uit de op heL
oog te controleren toestand der on-
derdelen, waarbl] de ontstekings-
apparatuurwerking via een oscillo-
scoop wordt gewaardeerd:

2. Ultluatgusannlyse:
3. Controle van de carburateur en het

luchtfiiltcr (voornamelijk ?ijn deze
diagnosestraten gericht op hel testen
va n pcrscnena uto's) ;

4. Funotieor-proeving van de motor om
de motorprestaties op het moment
van testen vast te stellen.

5. Vaststellen van het standaard
brandstofverbruik (volgens DIN-
normen) in liters per 100 gereden km.

Het tweede diagnosestation
Het tweede diagnosestation wordt als
volgt gekenmerkt:
l. RemmentesI, met hel vaststellen van

de romkracht op de vooras, op de
achteras en die van de handrem.
He! beoordelen van de metingen en
de daardoor mogelijke waardertng
ervan, Controle van de remtrommels
op rondheid en het vaststellen van
do rempedaalslag.

2. Controle op de correcte stand van
de vertichtlngsapparatuur.

Het derde diagnosestation
Hel derde en laatste diagnosestation
biedt in deze grondvorm van een test-
straat van de toekomst de volgende

Fig. 2. Dit is een detai! van het Boseh teslsw/ion 1. De tekst geeft wat hier gemeten
wordt. Dit is vrijwel allemaal simultaan Ie volgen in de nlÎ11lte, waar de eigenaar
uiteraard met grote belangstelling de controlewerkzaam/leden aan zijn of haar auto
100/gt.
Station I is een uitgesproken betrouwba.arheîdstest 1'001' het motorische gedeelte
1>ande motor. Hier wordt de moto·r zowel op het oog als op Itet gevoel, maar vooral
elektroniseh en mechanisch. in al zijn functies op zijn prestalies gekeurd.

Fig. 3. De klant is erbij. Langs de Bosch teststraat ziet men de ruimte, waar de
eigenaars - althans wat station 1 en 11 betreft - vrijwel volledig kunnen volgen
via de simllltaanapparatu,lIr, die gelijle is aan de motonester. wat er gebeurt. Men
vindt hier, zie het tweede paneel links op de foto. dezelfde oscilloscoop, die he!emaal
!inks in de testruimte bij de Bosch rncrorrester gebruikt wordt. Op het eerste
paneel vindt men twee koptelefoons die. verbonden aan een steeds herhalende band,
uiteenzet/en wat eT gebeurt. Precies hetzelfde geldt. voor station n.
Sta.tion lIl, helemaal achteTin de ndmte voor de klant, is mm nature anders gemaakt_
Want daar wOTdt het onderstel mechanisch en optiseh gecontrol.eerd. en dat kan
men moeilijk via simultaanapparatuUT Techtstreeks doorgeven. Het krin natuurlijk
we!, maar dan heeft men daarvoor een gesloten TV -çirc1dt nodig, dat onder bepaalde
omstandigheden in g-rote teststraten gemontee,.d kan waTden. Dan kan men op het
TV -appaTaat in de ruimte 1000T de eigenaars eveneens zien wat de metingen zij'n
O1.Ierde sprong. de helling en de nalQo-p deT wielen. de contTole de, banden. de een-
trole van de wielbalans en de cOnlTole van de onderzijde van de /luto.
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heid ZO hoog mogelijk op te voeren, ten-
minste als de eigenaar dat wenst.

Honderd diagnoses worden in drie
kwartier vastgesteld
Alles met elkaar worden zo'n honderd-
bal "toestanden" (om een modern
Nederlands woord te gebruiken van de
automobiel in feiten en cijfers vast-
gelegd. Bij elk van de drie Bosch test-
stations vergt de totale controle en
notitie van .de verkregen resultaten rond
een kwartier. Dus voor drie test
stations betekent dit driekwart uur.

De klant is erbij
Eén der belangrijke pluspunten van een
diagnosestraat is, dat de eigenaar van
een automobiel er zelf bij is. Hij ziet
alles en hoort alles wat er gebeurt.
Neen, het is niet zo, dat hij rond de
auto kan meelopen en iedereen en elk
meetapparaat in de weg kan lopen.
maar wel kan hij dichtbij de diagnose-
straat staan, slechts door een glazen
ruit ervan gescheiden. Met behulp vall
sirnulatoren kan ·hij álles zien en horen
wat er .gebeurt en wat de resultaten
zijn.
Dal is ongetwijfeld een van de aller-
grootste voordelen van een technische
diagnose. De eigenaar van de auto weet
precies wat er aan zijn auto mankeert.

Hoe kan men nu de meetresultaten
documentair vasthouden?
Etke producent van diagnosestraten en

bei B ., •• lIIn9__ __"'_t"Ps __.••••..
"nd Gn.chw;ndlgkolt ....._4.H .....kmfh
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Fig. 4. Deze afbeelding toont van een Ford Tultll1!s met 'I-cilinder V -motor de meetresultaten ·van de eerste 11 groepen.
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11. Kl"aftstoffverbrauch

mogelijkheden, waarbij men dan ge-
bruik moet maken van een kolommen-
hefbrug. In dit laa tste diagnosesta tion
wordt het volgende gemeten en be-
proefd.
1. Asmcting en het meten van sprong

en helling der wielen, zowel als het
volgen bij bochten (Spur, Sturz,
Nachlaui). het meten der differenties
van de sprong-(toespoor)hoek, de
waardering en beoordeling van de
verkregen metingen.

2. Controle op de banden;
3. Controle op de wielbalans;
4. Beoordeling door deskundig be-

kijken.
5. Controle op de onderaiide van de

automoblel.

Wat leveren deze drie
controlestations op?
Diagnosestation I:

Hier gaat het allereerst om de bedrijfs-
zekerheid, zowel als de rentabiliteit van
het voertuig. Daarnaast kan men uit-
sluitsel verkrijgen over de momentele
bcdrijfstoestand en prestaties van de
motor.

Diagnosesta.tion II:

Hier gaat het voornamelijk om de ver-
keersveiligheid en dat zelfde geldt voor

Diagnosestation III:
Ook hier is het doel de verkeersveillg-
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dat zijn, voor zover wij het op dit ogen-
blik kunnen beoordelen, alleen maar de
Amerikanen met Saarlocs in Rotterdam
als hun exponent, en de Duitse Robert
Bosch met Willem van Rijn in Amster-
dam als exponent, wekt en vindt mis-
schien meer of minder volmaakt een
methode om de meet- en beproevings-
resultaten voor de toekomst, al is het
dan een zeer nabije toekomst. van elke
gedlagnostlscerde automobiel vast te
leggen.
Wat Bosch belren heeft men ons Inzage
gegeven van de voorgedrukte ïormu-
lieren. waar de diagnosegegevens. zowel
met behulp van mechanische en elek-
trische appa ra luur. als met behulp van
de- menselijke kennis, op worden vast-
gelegd. En wel in een dusdanige vorm,
dat deze voor de automobieleigenaar
begrijpelijk is.
Daardoor ontstaat voor deze de moge-
lijkheid om, als gevolg van de ver-
kregen diagnoses, in zijn eigen repn-
ruttewerkplaats de ernstige fouten te
laten herstellen. Doordat wij in de ge-
legenheid waren om in het centrale
diagnosecentrum, dat als voorbeeld
werd ingericht, de automobiel waar-
mede wij naar Stuttgart waren ge-
komen, te laten onderzoeken zijn wij in
staat om het Bosch diagnoseformulier
hier mèt meetresultaten te publiceren.
In dit allereenvoudlgstc, maar voor de
huidige situatie meest economische
diagnosecentrum van Bosch worden in

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional
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9 onderzoekingsgroepen, met behulp
van 15 elektronische en andere aggre-
gaten, over de motor en zijn .toebehoren,
over het chassis en de verlichting meer
dan 40 meetwaarden vastgesteld, Daar-
naast is het zonder meer mogelijk om de
resultaten van 20 andere belangrijke
(voorde economie en voor de verkeers-
veiligheid belangrijke) door de mens
zelf verrichte controles met ogen en
handen vast te stellen. Als gevolg daar-
van vindt men op de hier gereprodu-
ceerde diagnoseresultaten rond 100
vermeldingen aan de eigenaar. De voor-
zijde (fig. 4) van dit formulier geeft ge-
gevens door over metingen en beproe-
vingen, uitgevoerd aan zijn automobiel.
Bij al dit soort gebeurtenissen is het
uiteraard belangrijk, dat de eigenaar
van de automobiel, in geval er duide-
lijke defecten zijn aangetoond, daar-
mede akkoord gaat en dit akkoord gaan
door zijn handtekening bevestigt.
Allereerst worden meetresultaten en op-
merkingen van de man die de diagnose
uitvoert vastgelegd. Het diagram is
zodanig ingericht, dat dlt zeer snel kan
gebeuren, omdat niet anders dan wat
hij ziet en meet aangestreept kan wor-
den. Dat wil zeggen zo iets wat wij in
ons Nederlands goed begrijpen als: ja,
nee of betrekkelijk.
De beide afbeeldingen op deze eerste
kant van het meetresultaat tonen op
welke wijze de meetapparatuur voor de
autornobllIst begrijpelij k geformuleerd

wordt. Daar hoort o.a. bij een stan-
daard osclllograar-dlagram, zowel als
een meetdiagram (onder het cijfer 8) en
een remmeting van alle voor- en achter-
wielen en de handrem (onder het cijfer
12).

De andere zijde (fig. 5) van het meet-
protocol t-oont hoe door Bosch het aan-
geven van de meetwaarden van de
voor- en achterasdiagnose wordt op-
gelost. Onder ,het cijfer 14 ziet men hoe
de meetwaarden woroen vastgelegd,

Deze meetwaaroen zijn uiteraard be-
doelt voor de ascorrectle-bekwame
monteurs, die defecten in de voor- en
achterasophanging moeten corrigeren.

Begrijpt de klant het?
Natuurlijk hebben we hier een Duits
voorbeeld, wat begrijpelijk is. Maar ook
in Duitsland is de automobilist beslist
niet voldoende technisch om zonder
meer de technische resultaten te kunnen
beoordelen, Daarom toont dit formulier
dat men probeert om voor de eigenaar,
die nu eenmaal per definitie technisch
weinig geschoold is, de resultaten be-
grijpelijk te maken. Men spreekt hier
van "goed" (in Ordnung) of van "af-
stellen" (Nachstellen), en dat geldt in
dit geval op deze pagina voornamelijk
voor gesleten banden en voor de levens-
duur. Dan volgen nog gegevens over de
verschillende, door de mens zelf ver-
richte controles met ogen en banden,
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zowel als de controle op de onderzijde
van het chassis.
Wanneer zo'n diagnose, zoals ons voor-
beeld toont, is afgewerkt en - om nog-
maals daarop de nadruk te leggen -
deskundig is afgewerkt, weet de auto-
mobilist tenminste iets dat hij, en dat
is voor de gemiddelde mens uiterst be-
langrijk, "zwart op wit" kan zien!

Wat kost het eigenlijk?
Dit is natuurlijk in feite een te al-
gemene vraag, want eerlijk gezegd moet
men vragen "wat kost een Bosch diag-
nose-centrum wat betreft apparatuur
en natuurlijk ook wat betreft het ge-
bouw?" Want ook hier moet een econo-
misch evenwicht bereikt worden. Aan
de ene kant ontvangt men de inkomsten
van de verrichte diagnoses, aan de
andere kant zijn er de kosten van
personeel plus de afschrijving op ge-
bouwen en apparatuur. Het is duidelijk,
dat het onmogelijk is om een algemeen
bruikbare rentabiliteitsberekening op te
stellen; waar de kosten voor de appara-
tuur verhoudingsgewijze makkelijk te
overzien zijn, en zich binnen nauwe
grenzen bevinden, variëren de bouw-
kosten sterk en de inrichting eveneens.
In het algemeen mag men wel zeggen,
zo deelde Bosch ons mede, dat men
rond f 40,- voor een diagnose mag be-
rekenen. Wanneer men dan rekent met
een 50 percent bezetting van de diag-
nosestraat. d.W.Z. twee automobielen
per uur, wordt een evenwicht bereikt.
Beide vooropstell:ingen hiervoor: 50D/"

benutting en t 40,- als prijs voor een
diagnose, zijn volgens Bosch realisti-
sche mogelijkheden.
Wie in een dergelijke straat belang stelt
kan natuurlijk terugvallen op de voor-
lichting hierover, die door het hiervoor
vaktechnisch bekwame personeel van
N.V. WILLEM VAN RIJN te Amster-
dam wordt gegeven.
Zoals men ziet, worden alleen bij deze
eenvoudige teststraat d!e metingen ver-
richt, die vooral van betekenis zijn
voor de betrouwbaarheid van de auto-
mobiel ten bate van de wegveilig-
heid. Men zal in zo'n verhoudings-
gewijze eenvoudige driestations-test-
straat bv. niet de apparatuur vinden,
die nodig is om schokbrekers te beproe-
ven en hun eventuele ziekten te meten.
Waarom dit niet gedaan wordt is omdat
de daarvoor benodigde apparatuur en
de daarvoor benodigde ruimte onder de
momentele omstandigheden té hoog lig-
gen voor wat nu reeds economisch te
rea liseren is.
In een volgend artikel zullen wij gaarne
terugkomen op enkele der technische
aspecten van het meten, waarbij èén
van de meest interessante metingen is:
het met behulp van optiek vaststellen
van de kwaliteiten van de rij-appara-
tuur, waaronder in hoofdzaak die
punten, die genoemd zijn onder het
hoofd "derde en laatste diagnose-
station".
Robert Bosch heeft ervoor gezorgd, dat
de beschikbare formulieren het voor de
diagnosticus zo gemakkelijk mogelijk
maken. Vooral wat deze laatste meting
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SI""

o o o o

gut~ ~ Ii' at
.""I.cht o o o o

oreu.oIdttll"".
Lobenld,ulr

100% 0 0 0 0
60"/0 lliI 1Ia'~

~&J'I, 0 0 0

~

+~- f{Ff'1"'l • 14.4 Rldunwudlt

Unnre Empfftlu"ll'

Ach•• lnot.llung korrigh.ren: g••• mt ¢ vern <> hinten ¢
Rolfen .m •••• m' vern II ¢ vom re <> hinten II ¢ hlnt.n re ¢
Fig. 5. Hierboven tenslotte brengt de rest van de -resultaten van deze
van de gToepen 14, 15 en 16.

15. Sichtprüfungen
15.1 KOhl•••• n' Stand In Onlnung ~ aufgelUllt 0
15.2 Froata""lIIlI Stand In Ordnung 0 Fro.ts""u~ bi. - __ • C _. __ cern aufg••••
15.3 Motor61 Stand In Ordnung ~ _ Liter "chgefOlit 0
15.4 Brem,flGNlgkllt Stand In Ordnung (]J __.._~. cern nachgelOlit 0
15.5 Bolt.rlell..... Stand In Ordnung ® Wa•••er aufgefüllt 0
15.1 Sluredlehte Stand In Onlnung 0 'läuredichte kcrrigiert 0

15.7 Lank.pl" im Rahmen d.r Toleranz ~ zu grol) <)
IS.I Kanrleman'p.nnung In Oldnung <& nachSp"nnenl <)
15.9 KeUrllmen.u.tond In Ordnung ® .u.tauschenl <)
15,10 Zun.nd der Kobel In Ordnung (J) achlecht ¢ Bra.dg.'lbrl o

18. Unterbodenkontrol1e
18.1 8rem •• ""II"""., Brem.l.llungan

InOrdnung \Ij)
16.2 LAnks.,"nl' InOrdnung ()
18.3 Lenkotanl.nl., •••ke In O'dnung e
18.~ Brem••• II., lire_"ating. in Ordnung !lil
Benzlnleitungen Schlluch. In Ordnung ®
Kü~lanl.gen S""14u"".ln Ordnung ~
Olw.nne Sdliluche In Ordnung ®
Differential SchUIu"". InOrdnung lil

18.1 Auapull •• logl In Ordnung ® Rohr / TopI undlcht <>
18.7 Gole.kw.lle In Ofdnung () Spiel zu gr06 ¢
16.8 Fe<l.m, St08dlmpler Sr""tplOfung InOrdnung rlI gabre"" •• <)

18.11F.lge. vom / hinten /11/ re in Onlnung!l be.""adlgt

d.r.kt ¢
beschäd,gt ¢

ausgeschlagen Q
beschadigt Q

stark I undlcht Ö
stark I undicht o
.tark / und.cht o
stark / undlcht ¢

AufMngung def.kt ¢

18.5 DI""'helt

gesOll! Q
o

Die fac:hgerechle Durchlührung der Dia1V\08. sowie die Rich~gkelt der Angaben bestat.g"

St.tlon 1 . Dolum: ._ .....l1.,...À.!..Jj
1) Itl.

St.tlon 3 _.__ . ._.~_ .._ .._. __

Prüfleiter _•. ._._ _ __ .
aoacht.n Sia au"" di. Angabon aul d.r ROebeit.1

(Flrrnenstempel)
ZII"""nlrkllrung'
o allg. Vermerke 0 In Onlnung ¢ 8chle<:ht

tnetingen, zowel dus van de rest van groep 13 als volledig

betreft is het interessant om te zien hoe
een ervaren diagnosticus zo rond 12
minuten nodig heeft om de verschillen-
de apparatuur in te stellen, want de

actuele meting als zodanig, die dan in-
gevuld wordt op het meetrapport, vergt
niet meer dan enkele minuten. De theo-
retische overwegingen, bv. bij deze

ondersteldiagnose willen wij dan gaar-
ne in een volgend artikel wat nader be-
schrijven.

DAAR STAAT
UW

WAGEN ...
Als u er dadelijk instapt, is er één ding waar u zich totaal
geen zorgen over maakt: de Autoüte accu. Een bron van
betrouwbaarheid. Elke cent van zijn prijs meer dan waard.
Alleen al in Nederland zijn er ruim 60 olficiële Autollte
dlstrtbutors. In de rest van de wereld is het al niet anders.
Een omzet van vele miljoenen accu's stelt de Autolite
fabrieken in staat technisch vóór te blijven. Dal is duidelijk
aan haar accu's Ie merken! Vandaar ook de garantie van
Iwee Jaar.
Autolite accu's zijn droog geladen; dus geen gevaar voor
korroste bij het opslaan .

• ook leverbaar voor motorfietsen en scooters
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